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PRIMERAN! B2.1
EUSKARA IKASTEKO METODOA

Primeran! B2 eskuliburuak B2 mailako gaitasun komunikatiboa lortzeko ikasibilbide egituratua eta gi-
datua eskainiko dio euskara-ikasleari jardun biko ikastereduan eta ekintzara bideratutako meto-
dologian oinarrituta.

Eredu hori bideratzeko zehaztu dira irakaslearen gidari-lanak, ondo planifikatua izan dezan proposa-
tutako denbora-lerroa: aurrez aurreko saioetan egitekoak eta horien aurretik nahiz ondotik izango den 
dinamika. 

Nolanahi ere, Primeran! B2 ikasmateriala metodo irekia eta malgua da; irakaslearen esperientziak eta 
ikasleen erabilerak emango dizkiote nortasuna eta izaera, bakoitzaren egoerara eta lekura, ikastaldeen 
beharretara eta tokian tokiko egoera soziolinguistikora moldagarria baita.

Gidaliburu honen diseinuari dagokionez, Ikaslearen Liburua hartu da oinarri. Ikasleari aurkeztu zaion 
jarduera bakoitzaren alboan txertatu dira irakasleei proposatutako gidari-lanak prozedura-koadroetan. 
Hala, ikasleari aurkeztu zaion edukiaren ingurumarian jasoko ditu gidari-rolean izan ditzakeen egite-
koak, eta, hein berean, ikasleak eskuartean duen langaiaren ikuspegia ere euskarri izango du. 

Jardun biko ikasteredurako proposamena
Primeran! B2k 200 ikastordu proposatzen ditu, ikasgelan eta ikasgelatik kanpo gauzatzeko. Ikas-
tunitate bakoitzak 10 ikastordurako jarduerak eskainiko ditu, beraz, honela banatuta: 90 ikastordu 
ikasgelan, taldean aurrez aurre eta elkarreraginean garatuko dira; gainerakoak ikasgelako saioen 
aurretik —30 ikastordu— eta ondoren —80 ikastordu— egin beharreko jarduerek osatuko dituz-
te, gehienetan bakarka burutzekoak. Honako eskema honetan ikusten da jardueren pisua metodoan: 

JARDUERAK IKASTORDUAK

Saioen A atala: prestaketa-jarduerak % 15

Ikasgelako taldeko ikas-jarduerak % 45

Kontuan Hartu ataleko bakarkako finkatze- eta sendotze-jarduerak % 30

Kontuan Hartu ataleko taldeko finkatze- eta sendotze-jarduerak % 10

Primeran! B2k, jardun biko ikasteredua garatzeko, gela irauliaren metodologia ahalbidetzen du, irakas-
lea gidari delarik ikasesparruak irauli edota malgutasunez konbinatzeko aukera ematen baitu. 

• Ikasgela komunikazio- eta elkarreragin-gunetzat hartu da, eta bertan garatuko dira mailari dagoz-
kion ekintza komunikatiboak.

• Gelaz kanpokoa lan autonomoa garatzeko esparrua izango da: 

 » Ikasgelako saioen aurreko jarduerak: hipotesiak egin, aurrezagutzak martxan jarri eta edu-
ki berrien aurrean interesa pizteko uneak eskainiko dira, baita testuak irakurri nahiz entzuteko 
uneak proposatuko ere. Jarduera hauen helburua da ikasleek ikasgelako saioa prestatzea. 

 » Ikasgelako saioen ondorengo jarduerak: ikasgelan landutako edukiak finkatzeko eta ikasge-
latik kanpo bakarka nahiz beste ikaskideekin elkarreraginean aritzeko izango dira. Ikasleak au-
kera izango du hizkuntzaren alderdi zehatzak hobeto ezagutzeko, finkatzeko nahiz ebaluatzeko: 
fonetika, morfosintaxia, hiztegia, ortografia, egitura funtzionalak, diskurtsiboak eta testualak.
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Primeran! B2 web-ataria

Primeran! B2 eskuliburuaren osagarri guztiak eskuragarri 
daude www.primeranb2.ikasbil.eus atarian: 

• Entzungai, bideo eta testu osagarriak ikastunitateka
multzokatuta daude. Ikasleak oso erraz topatuko du une
bakoitzean behar duen dokumentua, liburuan aurkituko
duen QR kodearen bidez.
Ikus-entzunezko horietan, askotariko egoera, genero…
aurkituko ditu ikasleak. Hizkuntzaren erabilera natural
eta arruntarekin jarriko da harremanetan, eta hainbat
hitz egiteko molde ezagutuko ditu; izan ere, orekatuta
daude materialerako berariaz sortutako ikus-entzunez-
koak eta euskarazko hedabideetatik hartutakoak.

• Moodle Primeran! B2 ikastaroa: ikastaro honen bidez,
gelaz kanpoko elkarreraginerako jarduerak eta ebalua-
zio-saioak egin ahal izango ditu ikasleak, baita irakasleak
ere. Ikastaro hau, beraz, jardun biko ikasteredua gara-
tzeko tresna da, eta bertan talde-komunikaziorako eta
jarraipenerako baliabideak daude erabilgarri.
Edonola, ikastaldeak aukera izango du bestelako ba-
liabideak (telefono bidezko mezularitza, posta elektro-
nikoa…) erabiltzeko, erosoen egiten zaizkion dinamikak
sustatzeko.

• Primeran! B2 Irakaslearen Liburua: PDF formatuan ar-
gitaratuko den liburu honek jarduera bakoitzaren proze-
durarako argibideak emango ditu: jarduera aurretikoak,
jarduera berari dagozkionak, aurreikuspenak eta erabile-
ra-aukerak.
Ikasgelan nahiz gelaz kanpo egingo diren jardueren ar-
teko loturak, gelaren kudeaketa, gaiaren zabalkundera-
ko proposamenak eta feedbackerako aukerak ere jasoko
ditu.
Irakaslearen Liburuak, atal batean, edukien aurkibide di-
daktikoa du, non ikastunitatez ikastunitate landu diren
edukiak HEOCaren katalogazio-sistemaren arabera sail-
katuta dauden.

http://www.primeranb2.ikasbil.eus/
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01.ikastunitatea

GAUZA EDERRA DELA

SALTZEKO 
AMUAK

01. saioan:
BASQUE 
LANGUAGE 
CENTER
Zergatik erabiltzen da euskarazko 
publizitatean ingelesa?

C

B

 –Guk ere esan dugu gertukoa dela, ezta?
 –Bai, eta erritmoa, errima...

 –Gogoratzen al duzu Patxiiiii!? Hura bai iragarki ona! 
Baina, egia esan, ez dakit iragarkia zerena zen.
 –Nik Gabonetakoak, oro har, gorroto ditut. Denak.

Ikusi bi hiritarrek esan dutena, eta alderatu zuen iritziekin.

Irakurri iragarkiaren balorazio-txostena, 
eta markatu egia esaten duten 
paragrafoak, ikusi duzunaren arabera.

Hausnartu mintzagai hauen inguruan, eta komentatu 
ikaskideekin.

• Zure belaunaldiko iragarki gogoangarri bat.
• Zure belaunaldiko iragarki gorrotagarri bat.02. saioan:

IRAGARKI- 
-LEHIAKETA
Nolako iragarkia 
aurkeztuko dugu 
lehiaketan? 

03. saioan:
NEUROMARKETINA 
Zenbateko garrantzia du 
neuromarketinak?

Lexikoa:
• Anglizismoak ordezkatzeko. 

Diskurtsoa: 
• Hitz egiteko txandak 

kudeatzea. 
• Proposamenak egitea, 

onartzea, errefusatzea.

Gramatika:
• Subjuntiboa helburuzko 

esaldietan.

Ondorioak:
c Gogoratzen duten ala ez galdetuta, in-
kestatutako gehienek gogoratzen dute ira-
garkia; hori bai, kasu gehienetan, inkes-
tatuari gogorarazi egin behar izan diogu 
iragarkia. Gutxik baino ez dute iragarkia 
gogoratu inolako laguntzarik gabe. Ho-
rrez gain, erdiak baino gehiago, iragarkia 
gogoan izan arren, ez dira gai izan Mahala 
markarekin lotzeko.
c Iragarkiaren leloari buruz galdetu du-
gunean, elkarrizketatuek ez dute asmatu. 
Aipatutako arrazoi nagusia izan da azka-
rregi abesten dutela, eta ez dela erraza go-
goratzeko.

c Gehien baloratu diren elementuak hauek izan 
dira: bertakotasuna iradokitzen duela, euskararen 
trataera, eta aukeratutako abestiaren erritmoak ema-
ten dion dinamismoa eta freskotasuna.
c Hala ere, eta hiritarrei zuzenean galdetu zaienean 
erosiko ote luketen, lehendik ezagutu edota kontsu-
mitzen zutenek adierazi dute erosiko dutela; erabili 
ez dutenek diote, ordea, iragarkiak ez dituela bultza-
tu produktua erostera.
Jasotako datuen arabera, ondorio nagusia da ira-
garkia ez dela batere eraginkorra izan. Nahiz eta 
gehienek gogoratzen duten iragarkia, ezin izan dute 
Mahala markarekin lotu, eta, beraz, ez da lortu mar-
ka gogoraraztea.

2

Entzun iragarkia, eta egizu balorazioa. Erabili galderak gidoi gisa, nahi 
baduzu.

• Ezagutzen zenuen iragarkia?
• Nola baloratzen duzu, beste esneki-iragarki batzuekin konparatuta?
• Iragarkiko zein elementu gustatu zaizu gehien? Zein gutxien?

Komentatu iragarkia taldeko foroan.
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A 1

GAIA
Publizitatea gure bizitzaren 

erdigunean dago. Telebistako 
eta irratiko iragarkiak, kartelak... 
Interneten sozializazioak biderkatu 
egin du publizitatearen presentzia.

Saltzeko asmotan, iragarleek 
produktu moderno eta sofistikatuak 
erakutsi nahi dituzte ohiko iragarkien 
bidez; horietan, gero eta hedatuago 
dago ingelesaren erabilera dotorezia 
ustez. Era berean, teknikarik 
aurreratuenak erabiltzen dituzte gure 
kontsumoa bideratzeko.

Publizitatea erabiltzen da, halaber, 
euskara ikasteko grina sustatzeko.

SALTZEKO AMUAK01. ikasunitatea

GIDA DIDAKTIKOA
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ERANTZUNAK
2. eta 4. paragrafoetan esaten dena ez 
da egia; 1.a erabakitzeko ez daukagu 
informazio nahikorik; 3.a egia da
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A 1

B ALDERATU
Aurkeztu bideo-pasartea: iragarkiaren 

eraginkortasuna ebaluatzeko, kale-
inkesta bat egin dute. Ikus dezatela, eta 
konpara dezatela arestian egin duten 
balorazioarekin.

Irakur ditzatela txostenaren emaitzak, 
eta esan dezatela zein diren egokiak, ikusi 
dutenaren arabera.

C EKINTZA
Animatu ikasleak euren eskarmentua 

partekatzera. Hitz egin dezatela gogoan 
dituzten iragarkiei buruz. Une honetan, 
pentsatzekoa da ikasleek gaztelaniazko 
leloak ekarriko dituztela. Jolas zaitezte 
lelook euskarara ekartzera.

ZABALKUNDEA
Animatu ikasleak jarduera honetan ikusitako iragarkia 

inguruko norbaitekin partekatzera, euskaltegitik kanpo. 
Egin dezatela eurek ere inkestatxo bat; horretarako, 
bideo-pasartean ikusi ez diren galderak imajina ditzakete.

SALTZEKO AMUAK01. ikasunitatea

A GAIAN SARTU
Esaiezu irratiko iragarkia entzuteko, eta 

iritzia emateko taldeko foroan.
Dinamizatu foroa, ikasleen parte hartzea 

sustatzeko; zirikatu ikasleak, haien mezuei 
erantzunez.

ESKOLA AURRETIK

GIDA DIDAKTIKOA
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Gidaliburu honetan, atalka zehaztu dira irakasleak parte 
hartzeko tarteak Ikaslearen Liburuko egitekoen baitan 
eta ordenan. 

Jardun biko ikastereduan, irakaslearen egitekoa izango 
da jarduerak girotzea, horien feedbackak eskaintzea, 
taldeko elkarreragina kudeatzea… Liburu honetan, 
kudeaketa horretarako baliabideak proposatu dira, bai 
komunikaziorako, beharrezko oharrak egiteko hobetsi 
diren unean uneko kanalak, bai dinamikak bideratzeko 
eta feedbacka eskaintzeko edukiak eta aholkuak.

Gidaliburu honetan, hauek aurkituko ditu irakasleak:

GAIA
Ikastunitatearen sarreran, gaiaren aurkezpena irakur-
tzeko aukera izango du; hala, izenburuek iradoki deza-
ketenetik harago joateko leihatila izango da.

Ikastunitatean gaiari zein trataera eman zaion, nola ga-
ratu den eta zein ertz landu diren azalduko zaio, ikasleei 
aurkezteko baliatu nahi balu ere. Nolabait, ikastunita-
teek planteatzen dituzten hausnarketen testuingurua 
eskaintzen da. 

PROZEDURAK
Gidari-lanak betetzeko proposamenak jardue-
raz jarduera zehaztu dira. Prozedura-eran jaso 
dira, jarduera bakoitzean ikasleak izango duen 
egiteko nagusia goiburu dutela. Jarduera osa-
tzeko, ikasleari liburuan aurkeztu zaion egite-
koa dinamizatu eta kudeatzeko bide eta tres-
nen nondik norakoak deskribatu dira.

NOLA ERABILI 
PRIMERAN! B2.1

Euskal Herriko eta hemendik kanpoko ikuspegien arte-
ko oreka bilatu da gaietara hurbiltzerakoan. Era berean, 
bermatu nahi izan da ohiko erabilera-esparruetan balia-
garriak izango diren eta zeresana eragingo duten egoera 
eroso eta motibagarriak planteatzea, ikaslearen bizipe-
netatik urrun ala gertu egon.

IKASGELAZ KANPOKO LANA

Ikasgelaz kanpoko prozeduretan, irakaslearen eta 
ikasleen arteko eta ikasleen arteko elkarreragina bide-
ratzeko komunikazio-kanalak eta -baliabideak zehaz-
tu dira, Moodle Primeran! B2 ikastaroan izango 
dituenak.

Jarduera hauek egingo dira ikasgelaz kanpo, eta ho-
nelako parte-hartzea iradoki zaio irakasleari: 

Saioetako A jarduerak: berariaz identifikatuta etxe-
txoaren ikonoa, ESKOLA AURRETIK nabarmenduta eta 
atzealde zuridun txartelaz, ikasleari azaldu beharre-
koak proposatu dira. Azalpen horiek emateko, kon-
tuan hartuta ikasleak ez dituela parean izango, irakas-
leak Moodle Primeran! B2 ikastaroan aurkituko dituen 
baliabideak erabil ditzake.

Kontuan Hartu ataleko jarduerak: 

 »Bakarka egitekoak: irakasleak erantzun-orriak 
izango ditu. Erantzun irekiko jardueretan, 
Moodle Ikastaroan izango ditu ikaslearekin 
elkarreraginean aritu eta feedbacka emateko 
baliabideak.

 »Taldeka egitekoak (4, 8, 12 eta 16): irakaslearen 
parte-hartzea bideratzeko proposamenak egin 
dira, baita feedbacka ematekoak ere.
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• EGIN ZEURE KASA azken ekintza nagusia: ikasleei 
azalpenak emateko instrukzioak proposatu dira.

Era berean, ZABALKUNDEA izeneko txartel batzuk aur-
kituko ditu irakasleak; bat ikastunitateko. Txartel horie-
tan, ikasgelaz kanpo egiteko moduko proposamenen 
bat egin zaio irakasleari, dela gaiarekin, dela landutako 
testuarekin lotura duelako… Hautazkoak dira, eta ez 
daude ibilbide didaktiko nagusian txertatuta.

Aurkibide didaktikoa
Jardueren aurkibide didaktikoa Irakaslearen gidali-
buruaren eranskin modura jaso da, eta ikastunita-
teetan lantzen diren edukien gaineko informazioa 
ematen du, HEOCaren hezurduraren arabera.

Hauek dira aurkibideak:

• Gaien aurkibidea

• Funtzioen aurkibidea

• Adierazpide testualen aurkibidea

• Adierazpide linguistikoen aurkibidea

Aurkibide honetan, eduki bakoitza zein jardueratan 
lantzen den eta ikasleek Ikaslearen Liburuan zein 
orrialdetan aurkituko duten azaltzen da.

Erantzunak eta feedbacka
Liburu honetan, irakasleak erantzun itxiak dituzten jardue-
rak eta ariketak ere zehaztuta dauzka. Hala ere, feedbacka, 
unean uneko prozeduretan zehaztuta agertzeaz gain, ez du 
beti irakasleak berak emango, ikasleen arteko feedbackera-
ko aukerak sustatu baitira; azken finean, egiteko guztiek ez 
dituzte erantzun itxiak, elkarreraginean osatu eta eraikiko 
baitira erantzun irekiak. Bestalde, feedbacka ikasleek ekoiz-
tutako lanaren arabera emateko uneak ere prozedura-koa-
droetan zehaztu dira.

Ikus-entzunezkoen transkripzioak
Ikasleek irakurgai dituzte, Ikaslearen Liburuan, ba-
karka edota gelaz kanpo egin beharreko jardueretan 
erabiltzeko ikus-entzunezkoen transkripzioak. Ira-
kaslearen Liburuan, berriz, transkripzioak dagokien 
erabilera-ordenaren arabera jaso dira. 

Ikus-entzunezko guztiak Primeran! B2 web-atarian 
izango dituzte ikasleek eta irakasleak, eta identifika-
zio-kodeak adieraziko du zein fitxategi-zenbaki den 
eta zein ikastunitateri dagokion.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
2. eta 4. paragrafoetan esaten dena ez 
da egia; 1.a erabakitzeko ez daukagu 
informazio nahikorik; 3.a egia da

01.ikastunitatea

GAUZA EDERRA DELA

SALTZEKO 
AMUAK

01. saioan:
BASQUE 
LANGUAGE 
CENTER
Zergatik erabiltzen da euskarazko 
publizitatean ingelesa?

C

B

 –Guk ere esan dugu gertukoa dela, ezta?
 –Bai, eta erritmoa, errima...

 –Gogoratzen al duzu Patxiiiii!? Hura bai iragarki ona! 
Baina, egia esan, ez dakit iragarkia zerena zen.
 –Nik Gabonetakoak, oro har, gorroto ditut. Denak.

Ikusi bi hiritarrek esan dutena, eta alderatu zuen iritziekin.

Irakurri iragarkiaren balorazio-txostena, 
eta markatu egia esaten duten 
paragrafoak, ikusi duzunaren arabera.

Hausnartu mintzagai hauen inguruan, eta komentatu 
ikaskideekin.

• Zure belaunaldiko iragarki gogoangarri bat.
• Zure belaunaldiko iragarki gorrotagarri bat.02. saioan:

IRAGARKI- 
-LEHIAKETA
Nolako iragarkia 
aurkeztuko dugu 
lehiaketan? 

03. saioan:
NEUROMARKETINA 
Zenbateko garrantzia du 
neuromarketinak?

Lexikoa:
• Anglizismoak ordezkatzeko. 

Diskurtsoa: 
• Hitz egiteko txandak 

kudeatzea. 
• Proposamenak egitea, 

onartzea, errefusatzea.

Gramatika:
• Subjuntiboa helburuzko 

esaldietan.

Ondorioak:
c Gogoratzen duten ala ez galdetuta, in-
kestatutako gehienek gogoratzen dute ira-
garkia; hori bai, kasu gehienetan, inkes-
tatuari gogorarazi egin behar izan diogu 
iragarkia. Gutxik baino ez dute iragarkia 
gogoratu inolako laguntzarik gabe. Ho-
rrez gain, erdiak baino gehiago, iragarkia 
gogoan izan arren, ez dira gai izan Mahala 
markarekin lotzeko.
c Iragarkiaren leloari buruz galdetu du-
gunean, elkarrizketatuek ez dute asmatu. 
Aipatutako arrazoi nagusia izan da azka-
rregi abesten dutela, eta ez dela erraza go-
goratzeko.

c Gehien baloratu diren elementuak hauek izan 
dira: bertakotasuna iradokitzen duela, euskararen 
trataera, eta aukeratutako abestiaren erritmoak ema-
ten dion dinamismoa eta freskotasuna.
c Hala ere, eta hiritarrei zuzenean galdetu zaienean 
erosiko ote luketen, lehendik ezagutu edota kontsu-
mitzen zutenek adierazi dute erosiko dutela; erabili 
ez dutenek diote, ordea, iragarkiak ez dituela bultza-
tu produktua erostera.
Jasotako datuen arabera, ondorio nagusia da ira-
garkia ez dela batere eraginkorra izan. Nahiz eta 
gehienek gogoratzen duten iragarkia, ezin izan dute 
Mahala markarekin lotu, eta, beraz, ez da lortu mar-
ka gogoraraztea.

2

Entzun iragarkia, eta egizu balorazioa. Erabili galderak gidoi gisa, nahi 
baduzu.

• Ezagutzen zenuen iragarkia?
• Nola baloratzen duzu, beste esneki-iragarki batzuekin konparatuta?
• Iragarkiko zein elementu gustatu zaizu gehien? Zein gutxien?

Komentatu iragarkia taldeko foroan.

14PRIMERAN! 
B2.1

15 PRIMERAN! 
B2.1

A 1

B ALDERATU
Aurkeztu bideo-pasartea: iragarkiaren 

eraginkortasuna ebaluatzeko, kale-
inkesta bat egin dute. Ikus dezatela, eta 
konpara dezatela arestian egin duten 
balorazioarekin.

Irakur ditzatela txostenaren emaitzak, 
eta esan dezatela zein diren egokiak, ikusi 
dutenaren arabera.

C EKINTZA
Animatu ikasleak euren eskarmentua 

partekatzera. Hitz egin dezatela gogoan 
dituzten iragarkiei buruz. Une honetan, 
pentsatzekoa da ikasleek gaztelaniazko 
leloak ekarriko dituztela. Jolas zaitezte 
lelook euskarara ekartzera.

ZABALKUNDEA
Animatu ikasleak jarduera honetan ikusitako iragarkia 

inguruko norbaitekin partekatzera, euskaltegitik kanpo. 
Egin dezatela eurek ere inkestatxo bat; horretarako, 
bideo-pasartean ikusi ez diren galderak imajina ditzakete.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Esaiezu irratiko iragarkia entzuteko, eta 

iritzia emateko taldeko foroan.
Dinamizatu foroa, ikasleen parte hartzea 

sustatzeko; zirikatu ikasleak, haien mezuei 
erantzunez.

ESKOLA AURRETIK

8PRIMERAN! 
B2.1

9 PRIMERAN! 
B2.1

150PRIMERAN! 
B2.1

151 PRIMERAN! 
B2.1

TRANSKRIPZIOAK
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

E —Eta produktuak eskuratu dituztenak konturatu dira, bada, 
swine hitzak zerri esan nahi duela, eta lurrin horrek txerrito-
ki-usaina duela. Eta betaurrekoak eskatu dituztenek, berriz, 
deskubritu dute horiek erabiliz ez dutela ezer ikusten blind 
effect horrek itsu-efektua esan nahi duelako.

EITB

4.1. ANGLIZISMOAK II mp3 (5'01'')

Esataria —Bada, RAEk egin duena ikusita, guri bururatu zaigu, 
galdera bat bururatu zaigu: zer pentsatuko ote du hone-
taz guztiaz, anglizismoen erabileraz, Euskaltzaindiak. Bada, 
erantzuna Andoni Sagarnak emango digu, Euskaltzain-
diako hiztegiaren eta lexikoaren behatokiaren zuzendaria. 
Egun on, Andoni!

Andoni Sagarna —Egun on, zuei ere!

E —Andoni, neurri gabe erabiltzen al ditugu anglizismoak?

AS —Bueno, RAErena aipatu duzu, eta hor garbi dago gehiegiz-
ko erabileraren aurka daudela; alegia, publizitatean, modan 
eta horrelako sektore batzuetan, batez ere, kontsumitzailea 
liluratzeko, dotorezia ustezko hitzak erabiltzen dituzte, ba-
tere beharrik gabe. Beste gauza bat da ingelesezko hitzak 
hizkuntzetan, beste hizkuntzetan, sartzen direla; bai gazte-
laniaz, bai euskaraz eta bai beste hizkuntza batzuetan. Bai-
na, esate baterako, RAEk berak bere, zera, bere iritzia emana 
dauka askoz ere modu zabalagoan. Bada, esate baterako, 
Diccionario Panhispánico de Dudasen hitzaurrean, edo, bai-
ta ere, bere webgunean; eta esaten duena da, bada, bi mo-
tatako arrotz-hitzak daudela, batzuk direla inolako beharrik 
gabe erabiltzen direnak, badaudelako lehendik hizkuntza 
horretan, alegia, gazteleraz…, bada, gaztelaniaz, hitz ba-
tzuk hori bera esan nahi dutenak, eta ez dagoela zertan 
beste ingelesezko batzuen… batzuengatik ordezkatze… 
ordezkatu beharrik. Eta beste batzuk direla, bada, hizkun-
tzan txertatuta daudenak edo beste modu batera esaterik 
ez dagoenak edo erraz… modu errazean esaterik ez dau-
denak. Eta euskaraz ere beste hainbeste gertatzen da eta 
beste hizkuntzetan ere bai. Alegia, erabiltzen direnean, 
nolabait ere, erabilera bitxi horrekin, beharrik gabe eta do-
torezia ustez eta horrela, bada, horiek baztertzekoak direla, 
ezta? Dena den, gaur egun, hiztegi guztiak egiten dira era-
bilerari begira. Eta, hain zuzen, aipatu duzu, bada, lexikoa-
ren behatokia, eta euskaraz badaukagu, horixe, lexikoaren 
behatoki bat; esan nahi dut jasotzen ditugula euskarazko 
testuak, bada, bai prentsarenak, bai liburuenak eta abar, eta 
ikusten dugu idazleek eta itzultzaileek-eta zer erabiltzen 
duten eta zer ez duten erabiltzen. Eta zenbat eta noiztik. Eta 
ikusten denean hitz bat txertatu dela hizkuntzan eta adie-
ra garbia duela, eta hizkuntza zaintzen dutenek erabiltzen 
dutela, bada, hori hiztegian sartu egiten da. Adibidez, eus-
karaz surf hortxe daukagu hiztegian edo fox-terrier hortxe 
daukagu Euskaltzaindiaren hiztegian. Zergatik? Bada, hitz 
horiek erabiltzen direlako eta, gainera, oso zaila delako ho-
riei beste modu batera esatea…

E —Hori da: hitz horiek ez dutelako baliokiderik geure hizkun-
tzan, ezta?

AS —Hori da.

E —Orduan, aipatu dugu eta argi geratu zaigu baztergarria dena 
dela, batez ere, bada, gure hizkuntzetan, adibidez, euskaraz, 
bada, korrikalari hitza erabili beharrean…

AS —Hori da.

E —…runner erabiltzea.

AS —Hori da.

E —Ezta? Bada, pixka bat iruditzen zaigulako…

AS —Bai, bai…

E —…coolagoa dela, modernoagoa dela, eta gimnasio erabili 
beharrean gym erabiltzea eta, eta horrelakoak. Aizu, Ando-
ni, eta erakunde publikoen artean ere gero eta zabalduago 
dago, bada, bueno, bada, ingelesezko izenak jartzearena; 
hortxe ditugu hainbat unibertsitate…

AS —Bai, bai.

E —…eta beste zentro eta leku… Horren inguruan Euskaltzain-
diak ba al du iritzirik?

AS —E, bueno, ez dauka iritzi garbirik, zeren ez da hiztegi-kontu 
bat hori. Esan nahi nuke, hori beste arazo bat izan liteke; 
alegia, erakunde horiek nahi baldin badute ez bakarrik he-
men azaldu, baizik eta mundu zabalean…, bada, logiko 
samarra bada, e, ingelesezko izena ere edukitzea, gutxie-
nez; ere esaten dut, ez dizut esango bakarrik, baina… Bes-
te lekuetan-eta, bada, beharbada, ezagutzeko, ez? Baina, 
bueno, ohiturak ere badira. Aizu, aspaldikoak ditugu gure 
artean, futbola ingelesen bidez etorri baitzitzaigun, bada, 
Athletic, esate baterako, edo Sporting edo Touring bezala-
ko izenak hemen Euskal Herrian, Errenterian, Herreran edo 
Bilbon, ezta? Bueno, horiek garai batean sartu ziren, modan 
zegoen futbola, futbola ingelesek ekarri zuten eta horrelaxe 
txertatu dira, ezta? Bueno…

E —Alegia. Alegia, ez dela hain berria ere…

AS —Ez, ez…

E —…ez dela hain modernoa ere ingelesezko hitz horiek era-
biltzea, eta spanglisha eta euskanglisha ez direla… ez direla 
atzo goizeko kontuak, ezta?

AS —Ez. Atzo goizeko kontuak ez dira, ez, ez. Gauza guztiek be-
zala, bere neurria daukate, ezta? Esan nahi nuke, zuk esan 
duzuna: zerbait izendatzeko, hitz, e, bertako hitzik ez baldin 
badugu eta etortzen bazaigu izen bat eta txertatzen bal-
din bada hizkuntzan, bada, erabili egingo dugu; eta, aldiz, 
lehendik baldin badaukagu hitz bat erabilia eta ezaguna 
eta adiera garbikoa, eta jendeak erabiltzen duena, zertarako 
ordezkatu, ezta?

E —Oso ondo.

AS —Horren gauza sinplea da.

E —Argi geratu zaigu, beraz. Andoni Sagarna, Euskaltzaindiako 
hiztegiaren eta lexikoaren behatokiaren zuzendaria. Bye, 
bye! See you!

AS —Bai, bai, Hori da. See you!

E —Ondo izan!

AS —Ondo izan, bai!

EITB

EUSKARA IKASTEKO METODOA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.ikastunitatea

GAUZA EDERRA DELA

SALTZEKO 
AMUAK

01. saioan:
BASQUE 
LANGUAGE 
CENTER
Zergatik erabiltzen da euskarazko 
publizitatean ingelesa?

C

B

–Guk ere esan dugu gertukoa dela, ezta?
–Bai, eta erritmoa, errima...

–Gogoratzen al duzu Patxiiiii!? Hura bai iragarki ona! 
Baina, egia esan, ez dakit iragarkia zerena zen.

–Nik Gabonetakoak, oro har, gorroto ditut. Denak.

Ikusi bi hiritarrek esan dutena, eta alderatu zuen iritziekin.

Irakurri iragarkiaren balorazio-txostena, 
eta markatu egia esaten duten 
paragrafoak, ikusi duzunaren arabera.

Hausnartu mintzagai hauen inguruan, eta komentatu 
ikaskideekin.

• Zure belaunaldiko iragarki gogoangarri bat.
• Zure belaunaldiko iragarki gorrotagarri bat.02. saioan:

IRAGARKI- 
-LEHIAKETA
Nolako iragarkia 
aurkeztuko dugu 
lehiaketan? 

03. saioan:
NEUROMARKETINA 
Zenbateko garrantzia du 
neuromarketinak?

Lexikoa:
• Anglizismoak ordezkatzeko.

Diskurtsoa: 
• Hitz egiteko txandak 

kudeatzea. 
• Proposamenak egitea, 

onartzea, errefusatzea.

Gramatika:
• Subjuntiboa helburuzko

esaldietan.

Ondorioak:
c Gogoratzen duten ala ez galdetuta, in-
kestatutako gehienek gogoratzen dute ira-
garkia; hori bai, kasu gehienetan, inkes-
tatuari gogorarazi egin behar izan diogu 
iragarkia. Gutxik baino ez dute iragarkia 
gogoratu inolako laguntzarik gabe. Ho-
rrez gain, erdiak baino gehiago, iragarkia 
gogoan izan arren, ez dira gai izan Mahala 
markarekin lotzeko.
c Iragarkiaren leloari buruz galdetu du-
gunean, elkarrizketatuek ez dute asmatu. 
Aipatutako arrazoi nagusia izan da azka-
rregi abesten dutela, eta ez dela erraza go-
goratzeko.

c Gehien baloratu diren elementuak hauek izan 
dira: bertakotasuna iradokitzen duela, euskararen 
trataera, eta aukeratutako abestiaren erritmoak ema-
ten dion dinamismoa eta freskotasuna.
c Hala ere, eta hiritarrei zuzenean galdetu zaienean 
erosiko ote luketen, lehendik ezagutu edota kontsu-
mitzen zutenek adierazi dute erosiko dutela; erabili 
ez dutenek diote, ordea, iragarkiak ez dituela bultza-
tu produktua erostera.
Jasotako datuen arabera, ondorio nagusia da ira-
garkia ez dela batere eraginkorra izan. Nahiz eta 
gehienek gogoratzen duten iragarkia, ezin izan dute 
Mahala markarekin lotu, eta, beraz, ez da lortu mar-
ka gogoraraztea.

2

Entzun iragarkia, eta egizu balorazioa. Erabili galderak gidoi gisa, nahi 
baduzu.

• Ezagutzen zenuen iragarkia?
• Nola baloratzen duzu, beste esneki-iragarki batzuekin konparatuta?
• Iragarkiko zein elementu gustatu zaizu gehien? Zein gutxien?

Komentatu iragarkia taldeko foroan.

14PRIMERAN! 
B2.1

15 PRIMERAN! 
B2.1

A 1

GAIA
Publizitatea gure bizitzaren 

erdigunean dago. Telebistako 
eta irratiko iragarkiak, kartelak... 
Interneten sozializazioak biderkatu 
egin du publizitatearen presentzia.

Saltzeko asmotan, iragarleek 
produktu moderno eta sofistikatuak 
erakutsi nahi dituzte ohiko iragarkien 
bidez; horietan, gero eta hedatuago 
dago ingelesaren erabilera dotorezia 
ustez. Era berean, teknikarik 
aurreratuenak erabiltzen dituzte gure 
kontsumoa bideratzeko.

Publizitatea erabiltzen da, halaber, 
euskara ikasteko grina sustatzeko.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea

8PRIMERAN! 
B2.1

9 PRIMERAN!
B2.1



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
2. eta 4. paragrafoetan esaten dena ez 
da egia; 1.a erabakitzeko ez daukagu 
informazio nahikorik; 3.a egia da

01.ikastunitatea

GAUZA EDERRA DELA

SALTZEKO 
AMUAK

01. saioan:
BASQUE 
LANGUAGE 
CENTER
Zergatik erabiltzen da euskarazko 
publizitatean ingelesa?

C

B

 –Guk ere esan dugu gertukoa dela, ezta?
 –Bai, eta erritmoa, errima...

 –Gogoratzen al duzu Patxiiiii!? Hura bai iragarki ona! 
Baina, egia esan, ez dakit iragarkia zerena zen.
 –Nik Gabonetakoak, oro har, gorroto ditut. Denak.

Ikusi bi hiritarrek esan dutena, eta alderatu zuen iritziekin.

Irakurri iragarkiaren balorazio-txostena, 
eta markatu egia esaten duten 
paragrafoak, ikusi duzunaren arabera.

Hausnartu mintzagai hauen inguruan, eta komentatu 
ikaskideekin.

• Zure belaunaldiko iragarki gogoangarri bat.
• Zure belaunaldiko iragarki gorrotagarri bat.02. saioan:

IRAGARKI- 
-LEHIAKETA
Nolako iragarkia 
aurkeztuko dugu 
lehiaketan? 

03. saioan:
NEUROMARKETINA 
Zenbateko garrantzia du 
neuromarketinak?

Lexikoa:
• Anglizismoak ordezkatzeko. 

Diskurtsoa: 
• Hitz egiteko txandak 

kudeatzea. 
• Proposamenak egitea, 

onartzea, errefusatzea.

Gramatika:
• Subjuntiboa helburuzko 

esaldietan.

Ondorioak:
c Gogoratzen duten ala ez galdetuta, in-
kestatutako gehienek gogoratzen dute ira-
garkia; hori bai, kasu gehienetan, inkes-
tatuari gogorarazi egin behar izan diogu 
iragarkia. Gutxik baino ez dute iragarkia 
gogoratu inolako laguntzarik gabe. Ho-
rrez gain, erdiak baino gehiago, iragarkia 
gogoan izan arren, ez dira gai izan Mahala 
markarekin lotzeko.
c Iragarkiaren leloari buruz galdetu du-
gunean, elkarrizketatuek ez dute asmatu. 
Aipatutako arrazoi nagusia izan da azka-
rregi abesten dutela, eta ez dela erraza go-
goratzeko.

c Gehien baloratu diren elementuak hauek izan 
dira: bertakotasuna iradokitzen duela, euskararen 
trataera, eta aukeratutako abestiaren erritmoak ema-
ten dion dinamismoa eta freskotasuna.
c Hala ere, eta hiritarrei zuzenean galdetu zaienean 
erosiko ote luketen, lehendik ezagutu edota kontsu-
mitzen zutenek adierazi dute erosiko dutela; erabili 
ez dutenek diote, ordea, iragarkiak ez dituela bultza-
tu produktua erostera.
Jasotako datuen arabera, ondorio nagusia da ira-
garkia ez dela batere eraginkorra izan. Nahiz eta 
gehienek gogoratzen duten iragarkia, ezin izan dute 
Mahala markarekin lotu, eta, beraz, ez da lortu mar-
ka gogoraraztea.

2

Entzun iragarkia, eta egizu balorazioa. Erabili galderak gidoi gisa, nahi 
baduzu.

• Ezagutzen zenuen iragarkia?
• Nola baloratzen duzu, beste esneki-iragarki batzuekin konparatuta?
• Iragarkiko zein elementu gustatu zaizu gehien? Zein gutxien?

Komentatu iragarkia taldeko foroan.

14PRIMERAN! 
B2.1

15 PRIMERAN! 
B2.1

A 1

B ALDERATU
Aurkeztu bideo-pasartea: iragarkiaren 

eraginkortasuna ebaluatzeko, kale-
inkesta bat egin dute. Ikus dezatela, eta 
konpara dezatela arestian egin duten 
balorazioarekin.

Irakur ditzatela txostenaren emaitzak, 
eta esan dezatela zein diren egokiak, ikusi 
dutenaren arabera.

C EKINTZA
Animatu ikasleak euren eskarmentua 

partekatzera. Hitz egin dezatela gogoan 
dituzten iragarkiei buruz. Une honetan, 
pentsatzekoa da ikasleek gaztelaniazko 
leloak ekarriko dituztela. Jolas zaitezte 
lelook euskarara ekartzera.

ZABALKUNDEA
Animatu ikasleak jarduera honetan ikusitako iragarkia 

inguruko norbaitekin partekatzera, euskaltegitik kanpo. 
Egin dezatela eurek ere inkestatxo bat; horretarako, 
bideo-pasartean ikusi ez diren galderak imajina ditzakete.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Esaiezu irratiko iragarkia entzuteko, eta 

iritzia emateko taldeko foroan.
Dinamizatu foroa, ikasleen parte hartzea 

sustatzeko; zirikatu ikasleak, haien mezuei 
erantzunez.

ESKOLA AURRETIK

8PRIMERAN! 
B2.1

9 PRIMERAN! 
B2.1



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

Jarraitu irratsaioa entzuten, eta 
erantzun galderei.

• Bat dator Andoni Sagarna arestian eman 
duzuen iritziarekin?

• Zeren arabera gomendatzen du 
Euskaltzaindiak ingelesezko hitzak 
erabiltzea edo ez erabiltzea?

Zerrendatu anglizismoak, adituaren 
iritziaren arabera.

Pentsatu pare bat euskal erakunde izena ingelesez 
dutenak. Eskatu beste bikote bati haientzako izen 
bat euskaraz.

BASQUE LANGUAGE CENTER

Irakurri Anjel Lertxundiren zutabea, eta 
zehaztu zein mezu zabaldu nahi duen.

A

“YOU”, ETXERAKO!
Fracking, coaching, crowfunding, swap…  Euskarak 
sarri-sarri etxeratzen du halako hitzen bat. Normala 
omen. Ingelesaren indar ukaezinak eta malgutasu-
nak behartzen omen gaitu, gurea bezalako hizkuntza 
batek ez ei du munduak daraman abiadari etengabe 
erantzuteko modurik. Baina galdetzen diot neure 
buruari: zein bidetatik datozkit halako perlak? In-
gelesarenetik zuzenean ala gaztelaniarenetik? Eta 
galdetzen segitzen dut: kazetari erdaldunek fractu-
ra hidráulica deitu izan baliote fracking deitzen hasi 
direnari, zer erabiliko genuke, fracking ala haustura 
eta haustura hidraulikoa, hiztunak zer ulertuko luke 
hobeto? Zerk eragozten du coaching ordez presta-
kuntza baliatzea? Ez al genituen herritarren diru-
-bilketekin sortu ikastolak-eta, crowfunding egiten 
ari ginela jakin gabe? Nor ez da sekula izan epeka-
ko zordun, oharkabean swap baten esklabo ginela? 
You, etxerako… gaztelaniaren etxetik igarota.

berria.eus

Irakurri sakonago, eta erabaki hauetako zein 
baieztapenek laburbiltzen duen ondoen 
idazlearen iritzia. 

c Hobeto ulertuko genituzke hainbat kontzeptu, 
jatorrizko hitzak erabiliko bagenitu. 

c Gaztelaniazko moldeak hartzen ditugu kontuan 
euskaraz, baita beste hizkuntza bateko esamoldeak 
geureganatzeko ere.

c Euskarak badu nahikoa baliabide, eta ez dugu 
ingelesezko esamoldeak erabiltzeko premiarik.

B

C

E

DKomentatu ikaskideekin Lertxundiren artikulua, 
eta aztertu nola esango liratekeen anglizismo 
horiek zuen hizkuntzan.

Hitz egin taldean anglizismoen erabilerari buruz.

• Zergatik erabiltzen ditugu? 
• Premiazkoak ditugu? 
• Hizkuntza guztietan? 
• …

Entzun irratsaioaren lehen zatia. 
Esataria txantxa batez ari da; zertan da 
txantxa hori?

Hitz egin ikaskidearekin lelo horiei 
buruz.

 – Ingelesaren zipriztinak hizkuntza 
guztiak bustitzen ote ditu?
 –Frantsesez gaztelaniaz baino 
gutxiago, agian? Baina euskaraz...

Hemen duzue irratsaioaren pasarte-zati bat. Eman 
hitz egoki bat bertako anglizismoetarako.

Eta ziur zuetako batzuk ari zaretela aprobetxatzen 
larunbat goiz hau, bada, running (1) egiteko, zeren 
badakigu gure entzuleen artean runner (2) asko 
ditugula. Edo, agian, zuek gymean (3) zabiltzate, 
fitness (4) egiten; edo etxean, sukaldean, cooking 
(5), zeren hain da zabala gure targeta (6), hain gara 
trendyak (7)…

ANGLIZISMOAK 
ORDEZKATU?

1. Itzultzea edo ordezkatzea merezi ez du-
tenak: 
 -  Futbol: “Hankabaloi” partidua larun-
batero dago ikastetxean.

 -  Stop: “Gelditu" ikusi gabe pasatu  
da autoa.

2. Euskarazko ordaina dutenak:
 -  Running: Korrika egitera egun argiz 
joaten naiz, badaezpada ere.

 -  Shopping: Ai, zein ondo! Larunbatean 
Baionara, erosketak egitera!

ERABILGARRIAK BAZTERGARRIAK
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A ULERMENA LANDU
Aurkeztu Anjel Lertxundi idazlea; hitz 

egiezu, halaber, urteetan eraman duen 
Hitz beste zutabeari buruz. Agian, Berria 
egunkariari ere erreferentzia egin beharko 
diozu.

Horrez gain, eta langai izango duten 
testua hobeto ulertzeko, zu, etxerako 
esamoldeari buruz ere hitz egin beharko 
diezu. Esaiezu bere ingurukoak pozez eta 
zoriontasunez asebetetzen dituen lagunari 
esaten zaiola; alegia, lausengu moduan 
erabiltzen dela.

Horren ondoren, proposatu artikulua 
irakurtzea. Idazleak bidali nahi digun mezua 
ulertzen laguntzeko, aukera ditzatela 
testuarekin bat datozen baieztapenak. Bidal 
diezazutela egindakoa.

ERANTZUNA
Lehenengo biek

OSTEKOAK

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 1, 2, 3, 4.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa
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B2.1C AURREZAGUTZAK PIZTU

Aurkeztu entzungaia ikasleei: irratsaio batean, gaiari buruz hitz egingo 
dute gonbidatu batekin, baina, gaia kokatzeko, aurkezpen antzeko bat 
egingo dute. Entzun dezatela sarrera hori eta hitz egin dezatela esatariak 
proposatu duen txantxari buruz. Ikasleen tipologiaren arabera, txantxari 
errazago erreparatuko diote edo ez diote erreparatuko. Ez larritu horregatik.

Sustatu entzundakoaren gaineko solasaldia, benetako adibideak emanda. 
Galdetu ea ezagutzen dituzten lelo hauek:

- Impossible is nothing (Adidas)
- I'm lovin'it (McDonalds)
- Think different (Apple)

D LEXIKOA LANDU
Aurkeztu irratsaioaren 2. zatia. Gaiak euskaraz ere 

eragina duenez, esatariak aditu batekin hitz egingo 
du. Aurkeztu, halaber, aditu hori: hitz egiezu 
Euskaltzaindiari buruz eta, testuinguru horretan, 
Andoni Sagarnari buruz.

Entzun ondoren, komenta ezazue talde handian 
liburuko galderak oinarri hartuta. Binaka, bete 
dezatela koadroa. Bildu arbelera ikasleen ekarpen 
guztiak. Ziurrena, hitzen bat bi zutabetan agertuko 
da. Utzi horiei buruzko eztabaida guztiak euren 
proposamenak egiten dituztenerako.

Adituak emandako irizpideei buruzko zalantzarik 
balego, entzun berriz pasartea.

Eman diezaietela euskal ordain egokia 
nabarmendutako hitzei. Zuzendu talde handian.

ERANTZUNAK
(Irratsaioan aipatutakoak):
- Erabilgarriak: surf, fox-terrier.
- Baztergarriak: runner, gym, cool

ERANTZUNAK
1. korrika; 2. korrikalari; 3. kiroldegian; 
4. kirola; 5. kozinatzen; 6. audientzia; 
7. modernoak
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B ALDERATU
Bildu talde txikitan, egindakoa 

komentatzeko. Zuzendu talde handian, eta 
argitu zalantzak.

Anglizismook euskaraz nola eman dituen 
aztertuta, pentsa dezatela nola emango 
liratekeen euren hizkuntzan.

Hausnar dezatela anglizismoen 
erabileraren inguruan; erabil ditzatela 
liburuko galderak gidoi gisa.

E EKINTZA
Errepararazi jardueraren izenburuari, eta galdetu 

talde handian: zein da izen egokia erakunde 
horrentzat?

Binaka, pentsa ditzatela pare bana euskal 
erakunde, izena ingelesez dutenak. Eska 
diezaiotela beste bikote bati haientzako 
euskarazko izena.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa IRAGARKI-LEHIAKETA
Hitz egin iragarkirako bururatu zaizkizuen ideiei 
buruz. Egin zerrenda, eta aukeratu egokienak.Bilatu informazioa Interneten iragarki-lehiaketei buruz: entzutetsuenak, 

euskarazko iragarkiei buruzkoak…

Irakurri publizitate-txostenaren 
laburpena, eta egin ideia-jasa bat 
lehiaketan parte hartzeko.

• Nori helaraziko diogu bereziki mezua?
• Nondik abiatuko dugu mezua?
• Zein izan daiteke leloa?
•  ...

B

C

D

E

 – Irabazi nahi badugu, zerbait bitxia, 
originala, egin behar dugu; bestela, ez 
gara aurkeztuko. Beraz, zer iruditzen 
zaizue 3D marrazkiekin egiten badugu? 
 – Ideia aparta!!!

Entzun bilera, eta jaso atera dituzten 
ideiak. Alderatu zuek ateratakoekin. 

Erreparatu hitz egiteko txandak hartzeko 
eta emateko moduei, eta bete multzoak.

Bileretan, eztabaidetan… hainbat gauza egiten 
dugu. Lotu entzun dituzun esamoldeak dagokien 
funtzioarekin.

Irudika itzazue kanpaina diseinatzeko egoera 
batzuk, kontuan hartuta bileran erabaki den ildoa.

Bat nator zurekin ……

Eta beste hau? ……

Ez dut uste hortik ezer aterako dugunik. …… Horixe 
bera esatera nindoan. ……

Horixe esan nahi nuen neuk ere. ……

Nik baztertu egingo nituzke. ……

Zein ona! Zer ona! ……

…zehaztu beharko dugu, ezta? ……

1. Proposamenak egiteko

2. Proposamenak onartzeko

3. Proposamenak errefusatzeko

PROPOSAMENAK

EGITEKO 
 - Zergatik ez dugu…?, …-go dugu …?

ONARTZEKO 
 - Ados, Oso ondo…

ERREFUSATZEKO 
 - Ezta pentsatu ere!, Nik ez.

TXANDA HARTZEKO TXANDA EMATEKO

Bueno, … Eba, hasi zeu.

SOLASKIDEA ETETEKO TXANDARI EUSTEKO

Egon, egon, egon. … Utzi, segituan amaituko dut.

PUBLIZITATE BRIEFa

Egin beharreko lana

20-30 segundo bitarteko spot-a.

Gaia: IRUDI DIGITALA GURE BIZITZAKO HARREMANETAN.

ERABILERA 
Telebista bitartez edo sare sozialetan zabaltzeko ikus-entzunezko iragarkia izango da.

IRAGARKIAREN ERABILERA NAGUSIA 

Iragarkiak balioko du sare sozialen erabileraren inguruan hausnarketa egiteko.

Sare sozialak gure bizitzako ia esparru guztietara zabaldu dira, eta horrek gure artean harre-

mantzeko moduak ere baldintzatzen ditu. Nerabe zein helduok, sare sozialetan gutaz lantzen 

dugun irudiari garrantzi handiegia ematen ote diogu? Alderdi birtual horretaz jasotzen dugun 

erantzun, oihartzun era oniritzi edo oniritzi ezari kasu gehiegi egiten ote diogu? Horetaz ja-

betu behar gara.

TARGETA
Euskal Herriko biztanleria osoari zuzendutako iragarkia izan behar da.

FOKOA
Sare sozialetan eman beharreko irudiak baldintzatzen gaitu? Besteek esango edo erantzungo du-

tenaren arabera jokatzen dugu? Nahi duguna bakarrik erakutsi edo esaten dugu? Sare sozialak, 

gure esku dauden erremintak, jendeak gutaz nahiko lukeenaren erakusleiho edo eragile bihurtu 

ditugu? Dena ez da erreala, fikzio asko dago bertan eta guztia ez da dirudiena; ez jausi tranpa 

horretan. Zure jokamoldea aldatzen ari zara “atsegin dut” edo jarraitzaile gehiago lortzeko?

IRAGARKIAK EZINBESTEZ JASO BEHARKO DITUEN ELEMENTUAK

•	 Gaiarekin bat egiten duen leloa.

•	 lanak euskaraz aurkeztu beharko dira.

•	 Erabiltzekotan, musika izan beharko du lizentzia librekoa, spotentzat propio sortutakoa 

edo www.audionetwork.com-ek lehiaketarako jarritako bildumatik hartutakoa.

A

6

TXANDAK

HARTU
 - Bueno, Zera, Hara…

EMAN
 - Zer diozu…?, Zer uste duzu…?
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A GAIAN SARTU
Animatu ikasleak iragarki-lehiaketei 

buruzko informazioa bilatzera 
Interneten. Eman dezala bakoitzak 
aurkitutakoaren berri taldeko foroan.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea
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B ZERRENDATU
Egin dezatela ideia-jasa lehiaketaren 

baldintzak eta liburuko galderak aintzat hartuta.
Ikasgelan, taldeka, ideiak batuko dituzte, eta 

zerrenda adostuko dute. 

E EKINTZA
Aprobetxatu entzundako bileraren amaieran 

koordinatzaileak proposatu duen bidea, beste hainbeste 
egiteko zuek ere ikasgelan. Proposa dezatela egoeraren 
bat kanpaina egiteko, eta gara dezatela gidoitxo bat. 
Aurkez diezazuetela, eta aukeratu onena.

C ALDERATU
Aurkeztu entzungaia: publizitate-lantalde 

batek ideia-jasa egin du iragarki-lehiaketan 
parte hartuko dutelako. Entzun dezatela, eta 
konpara ditzatela entzundako ekarpenak eta 
eurenak.

Errepara diezaietela solasaldian txandak 
kudeatzeko erabili diren baliabideei. 

Egin bi talde, eta eman bakoitzari zutabe 
bateko baliabideei erreparatzeko ardura. 

Entzun berriro, eta, amaitutakoan, eman 
diezaiotela informazioa elkarri, bikoteak 
eginda. Zalantzarik agertzen bada, argitu talde 
handian.

D LOTU FUNTZIOAREKIN
Azaldu egitekoa: bileretan, eztabaidetan… 

hainbat gauza egiten dugu hitz egitean: 
proposamen bat egin, entzundakoa onartu…

Lot ditzatela esamoldeak eta funtzioak. Talde 
handian zuzendu ondoren, ikasleek edo zuk 
zeuk erabiltzen dituzuen beste batzuk ere aipa 
ditzakezue.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea

ERANTZUNAK
Txanda hartzeko 
Bueno, 
Tira,
Ildo horretatik,
Horixe esan nahi nuen
Barkatu, e, 
Nik neuk, 
Nik gauza bat esan nahi nuke
Nik berriro diot
Ea, bada
Hara,
Solaskidea eteteko
Egon, egon, egon
Barkatu, e,
Aber
Itxoin, Josu

Txandari eusteko
Utzi, segituan amaituko dut
Aaaaados, arrazoi duzu
Ez. Esan nahi nuen…
Txanda emateko
…, ezta?
Eba, hasi zeu
Jarraitu, Said
Juanan, Gari, zuek…
Hori besterik ez, Josu
Besteok?
Zer diozue?
Ala?

ERANTZUNAK
1.  Proposamenak egiteko: Eta beste hau?;  

… zehaztu beharko dugu, ezta?
2.  Proposamenak onartzeko: Bat nator 

zurekin; Horixe bera esatera nindoan; Horixe 
esan nahi nuen neuk ere; Zein ona! Zer ona!

3.  Proposamenak errefusatzeko: Ez dut 
uste hortik ezer aterako dugunik; Nik baztertu 
egingo nituzke
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ESKOLA AURRETIK 03.saioa

c  Produktuaren kalitateak

c  Prezioak

NEUROMARKETINA
Hausnartu zure kontsumo-ohiturei buruz. Zerk eragiten dizu gehien 
marka bat edo beste, produktu bat edo beste, erosterakoan?

Mezu publizitarioz gainezka gaudenez, gero eta zaila-
goa da enpresek gure arreta lortzea. Dirudienez, orain 
arte erabilitako teknikak –hala nola galdera-sortak 

eta inkestak– ez dira oso eraginkorrak izan, kontsumitzaileen 
uste kontzientean oinarritzen direlako. Antza denez, kontsu-
mitzaileok ez ditugu ondo ezagutzen arrazoi emozionalak edo 
zentzumenek sorrarazitako sentsazioak. Horrexegatik, azken 
urteotan, neuromarketin deritzona sortu da. Neuromarketinak 
kontsumitzaileon portaera irrazionalak ulertzeko eta gidatzeko 
tresnak eskaintzen dizkie enpresei, teknika publizitarioak ho-
betzeko, eta, horrela, haien produktuen markak gure garunean 
ezartzen laguntzeko.

Kontsumitzaileon garuna: zergatik erosten dugu erosten duguna?
Hartzen ditugun erabaki guztiak oso ongi pentsatutakoak al 
dira? Kontzienteak dira? Tamalez, baietz pentsatzen baduzu, 
oker egongo zara. Egia esanda, egunero hartzen ditugun era-
baki gehienak (% 85 inguru) inkontzienteak dira, eta emozioek 
gidatzen dituzte erabaki horiek.
Brian Knuston neurozientzialariak esaten du gizakiok mekanis-
mo berezi bat dugula erabakiak modu errazagoan hartzeko, hau 
da, modu azkar bat dugula gauzen artean zein diren onak eta 
zein diren txarrak sailkatzeko, arrisku eta onura guztiak baloratu 
behar izan gabe. Ahal den guztietan, garunak bizitzan bizi izan-
dako esperientziak kontuan hartzen ditu, erabaki zuzena ahalik 
eta denbora laburrenean hartu ahal izateko. Horrexek bultzatzen 
gaitu, hain zuzen, marka ezagunak erostera.

Zentzumenak harrapatzeko estrategiak. Helburua: emozioak sorraraztea
Azaldu dugun bezala, emozioak oso garrantzitsuak dira eros-
tean. Sentsazio subjektiboak zentzumenen bidez jasotzen dira, 
eta hori modu inkontzientean gertatzen da. Horrexegatik, en-
presak gure zentzumenak harrapatzen saiatzen ari dira. Dena 
pentsatuta eta kalkulatuta dago gure arreta lortzeko, gu lilura-
tzeko, gu erakartzeko. Gakoa ez dago eskaintzen den horretan, 
sorrarazten den emozioan baizik.
Nor ez dute erakartzen kolore distiratsuek? Adituen ustez, por-
taera hori antzinatik dator. Dirudienez, gure arbasoek ura bila-
tzen zuten kolore distiratsuen bidez, urak distira egiten zuelako 
eguzkia islatzean. Koloreek ere eragin handia dute gure inkon-
tzientean. Adibidez, kolore urdina erabiltzen da maiz dendetan 
erosotasuna sorrarazteko. Kolore berdea, ordea, saihestekoa 

A

da, diruarekin eta gastuarekin erlazionatzen de-
lako. Usainak ere kontuan hartzen hasi dira ero-
sotasuna sorrarazteko, hotel edo bankuetan, esa-
terako. Usain korporatiboak diseinatzeko, adituak 
kontratatzen hasi dira hainbat enpresa. Enpresa-
-bileretan, adibidez, edari beroak (kafea edo tea) 
eskaintzen dira erosotasuna, adiskidetasuna eta 
konfiantza sorrarazteko. Era berean, soinuak ere 
oso ondo diseinatzen dituzte enpresek. Adibidez, 
autoko atea ixtean sortzen den hotsa edo xurgagai-
luak egiten duena. Dirudienez, hots hori nolakoa 
den kontuan hartzen dugu kontsumitzaileok pro-
duktuaren kalitatea baloratzeko.

Markaren boterea: Pepsi ala Coca-Cola?
Marka oso garrantzitsua da, markagatik produk-
tua fidagarritzat hartzen baitugu. Marka jakiteak 
zer erosiko dugun erabakitzeko prozesua errazten 
du, eta gu lasai egon gaitezke. Hainbat markareki-
ko lotura emozionala oso indartsua da. Enpresek 
oso ondo lortu dute gure zentzumenak erakartzea 
eta sentsazio horiei lotutako ideiak ezartzea (zo-
riona, osasuna, edertasuna, gaztetasuna, arrakas-
ta...). Oso adibide argia Coca-Cola markarena da.
Esperimentu batean, hainbat boluntariori eskatu 
zieten oso antzeko bi freskagarriren artean (Pepsi 
eta Coca-Cola) bat aukeratzeko, marka jakin gabe. 
Erdiek baino gehiagok Pepsi aukeratu zuten. Hala 
ere, Pepsi ez da markarik arrakastatsuena. Hori 
ikusita, Read Montague neurozientzialariak beste 
esperimentu bat egin zuen. Pepsi Coca-Cola baino 
gustagarriagoa zen proba itsuan. Izan ere, plaze-
rarekin lotutako gunea bost aldiz aktiboagoa zen 
Pepsi edatean. Zer edaten ari ziren jakinda, ordea, 
ehuneko 75ek Coca-Cola aukeratu zuten. Kasu 
horretan, Coca-Cola edatean, garunaren eskual-
de kognitiboak eta emozioarekin erlazionatuak 
askoz gehiago aktibatu ziren. Zergatik aukeratzen 
du jendeak Coca-Cola, Pepsiren zaporea nahiago 
badu? Marka jakiteak eragina du boluntarioaren 
pertzepzioan. Garunak markari lotutako irudi 
eta ideia asko jasotzen ditu, eta ideia eta emozio 
oso indartsuak dira, zaporea eta gogoa baino in-
dartsuagoak. Orain baditugu mekanismo horren 
froga neurologikoak, bai eta emozioak sentitzean 
aktibatzen diren garuneko eremuak neurtzeko 
teknikak ere. 

Leire Echezarra Escudero, zientzia.eus (moldatua)

Gaur egun, eskaintza izugarria da, eta 
enpresek ahaleginak egiten dituzte 
haien produktuak gailentzeko, hau 
da, kontsumitzaileoi erosarazteko. 

c Publizitateak

c Ez dakit, egia esan

Irakurri zientzia-aldizkariko artikulua, eta jaso hauek.

• Harrigarri egin zaizun ideia bat.
• Desadostasuna eragin dizun ideia bat.

Bilatu kidearekin testuan galdera hauen erantzunak:

1. Zertarako erabiltzen dute enpresek neuromarketina?

2. Zertarako dugu gizakiok mekanismo berezi bat?

3. Zertarako saiatzen dira enpresak gure zentzumenak 
harrapatzen?

4. Zertarako erabiltzen da kolore urdina?

5. Zertarako diseinatzen dituzte enpresek produktuen 
soinuak?

Irakurri zerrenda, eta markatu dagoeneko ezagunak 
dituzun trikimailuak.

c Tarteka, objektuen kokapena aldatzen dute, 
kontsumitzaileak premia handiko gaiak (esnea...) erraz 
aurki ez ditzan eta denbora gehiago eman dezan 
saltokian.

c Wifia dohain eskaintzen dute, bezeroaren ibilbidea 
ezagutzeko.

c Bereziki saldu nahi diren produktuak gure begien parean 
jartzen dituzte, ondo erakusteko.

c Korridoreak estutzen dituzte, geldialdiak egin ditzagun 
eta, horrela, behar ez den hori ere har dezagun.

c Orgei eskuinerako joera ematen diete, alde horretako 
produktuak errazago saltzeko.

c Baldosa txikiak jartzen dituzte, orgak zarata handiagoa 
atera dezan; eta oso azkar gabiltzala uste dugunez, 
astiroago ibil gaitezen.

B

C

D

E

Erreparatu nabarmendutako aditzei, eta adostu 
kidearekin zein galderari erantzuten dioten.

c Zergatik?  c Zertarako?

Aztertu esaldi hauek, eta bilatu esanahi- 
-ñabardura.

1. Wifia dohain eskaintzen dute, bezeroaren ibilbidea 
ezagutzeko.

2. Korridoreak estutzen dituzte, geldialdiak egin 
ditzagun eta, horrela, behar ez den hori ere har 
dezagun.

 Idatzi pare bat aholku erosketak egiteko, 
enpresen trikimailuetan erori gabe. Denon 
ekarpenekin, egin triptiko bat, eta banatu 
herriko dendetan.

ADITZ NAGUSIA 
SUBJUNTIBOAREKIN

Ahalerarekin bezala, subjuntiboare-
kin ere aditz-oina erabiliko dugu:

 - Behar ez den hori har(tu)  
dezakegu. (Ahalera)

 - Behar ez den hori har(tu)  
dezagun. (Subjuntiboa)
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A ULERMENA LANDU
Eskatu liburuko lehenengo galderaren 

erantzuna bidaltzeko.
Aurkeztu zientzia.eus aldizkari digitala. 

Irakur dezatela, eta bidal diezazkizutela 
jasotako ideiak.

Ikasgelarako, presta itzazu hauek:
1. Ikasleak erostera bultzatzen dituzten 

arrazoien "estatistika" bat.
2. Ikasleak harritu edo ados ez dauden 

ideien bildumatxoa.
Gerta daiteke, ikasleen erantzunak 

ikusita, baten batek ondo ulertu ez izana 
irakurgaiaren atalen bat; hala bada, argitu 
zalantza horiek tarte honen amaieran.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 13, 14, 15, 16.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa

c  Produktuaren kalitateak

c  Prezioak

NEUROMARKETINA
Hausnartu zure kontsumo-ohiturei buruz. Zerk eragiten dizu gehien 
marka bat edo beste, produktu bat edo beste, erosterakoan?

Mezu publizitarioz gainezka gaudenez, gero eta zaila-
goa da enpresek gure arreta lortzea. Dirudienez, orain 
arte erabilitako teknikak –hala nola galdera-sortak 

eta inkestak– ez dira oso eraginkorrak izan, kontsumitzaileen 
uste kontzientean oinarritzen direlako. Antza denez, kontsu-
mitzaileok ez ditugu ondo ezagutzen arrazoi emozionalak edo 
zentzumenek sorrarazitako sentsazioak. Horrexegatik, azken 
urteotan, neuromarketin deritzona sortu da. Neuromarketinak 
kontsumitzaileon portaera irrazionalak ulertzeko eta gidatzeko 
tresnak eskaintzen dizkie enpresei, teknika publizitarioak ho-
betzeko, eta, horrela, haien produktuen markak gure garunean 
ezartzen laguntzeko.

Kontsumitzaileon garuna: zergatik erosten dugu erosten duguna?
Hartzen ditugun erabaki guztiak oso ongi pentsatutakoak al 
dira? Kontzienteak dira? Tamalez, baietz pentsatzen baduzu, 
oker egongo zara. Egia esanda, egunero hartzen ditugun era-
baki gehienak (% 85 inguru) inkontzienteak dira, eta emozioek 
gidatzen dituzte erabaki horiek.
Brian Knuston neurozientzialariak esaten du gizakiok mekanis-
mo berezi bat dugula erabakiak modu errazagoan hartzeko, hau 
da, modu azkar bat dugula gauzen artean zein diren onak eta 
zein diren txarrak sailkatzeko, arrisku eta onura guztiak baloratu 
behar izan gabe. Ahal den guztietan, garunak bizitzan bizi izan-
dako esperientziak kontuan hartzen ditu, erabaki zuzena ahalik 
eta denbora laburrenean hartu ahal izateko. Horrexek bultzatzen 
gaitu, hain zuzen, marka ezagunak erostera.

Zentzumenak harrapatzeko estrategiak. Helburua: emozioak sorraraztea
Azaldu dugun bezala, emozioak oso garrantzitsuak dira eros-
tean. Sentsazio subjektiboak zentzumenen bidez jasotzen dira, 
eta hori modu inkontzientean gertatzen da. Horrexegatik, en-
presak gure zentzumenak harrapatzen saiatzen ari dira. Dena 
pentsatuta eta kalkulatuta dago gure arreta lortzeko, gu lilura-
tzeko, gu erakartzeko. Gakoa ez dago eskaintzen den horretan, 
sorrarazten den emozioan baizik.
Nor ez dute erakartzen kolore distiratsuek? Adituen ustez, por-
taera hori antzinatik dator. Dirudienez, gure arbasoek ura bila-
tzen zuten kolore distiratsuen bidez, urak distira egiten zuelako 
eguzkia islatzean. Koloreek ere eragin handia dute gure inkon-
tzientean. Adibidez, kolore urdina erabiltzen da maiz dendetan 
erosotasuna sorrarazteko. Kolore berdea, ordea, saihestekoa 

A

da, diruarekin eta gastuarekin erlazionatzen de-
lako. Usainak ere kontuan hartzen hasi dira ero-
sotasuna sorrarazteko, hotel edo bankuetan, esa-
terako. Usain korporatiboak diseinatzeko, adituak 
kontratatzen hasi dira hainbat enpresa. Enpresa-
-bileretan, adibidez, edari beroak (kafea edo tea) 
eskaintzen dira erosotasuna, adiskidetasuna eta 
konfiantza sorrarazteko. Era berean, soinuak ere 
oso ondo diseinatzen dituzte enpresek. Adibidez, 
autoko atea ixtean sortzen den hotsa edo xurgagai-
luak egiten duena. Dirudienez, hots hori nolakoa 
den kontuan hartzen dugu kontsumitzaileok pro-
duktuaren kalitatea baloratzeko.

Markaren boterea: Pepsi ala Coca-Cola?
Marka oso garrantzitsua da, markagatik produk-
tua fidagarritzat hartzen baitugu. Marka jakiteak 
zer erosiko dugun erabakitzeko prozesua errazten 
du, eta gu lasai egon gaitezke. Hainbat markareki-
ko lotura emozionala oso indartsua da. Enpresek 
oso ondo lortu dute gure zentzumenak erakartzea 
eta sentsazio horiei lotutako ideiak ezartzea (zo-
riona, osasuna, edertasuna, gaztetasuna, arrakas-
ta...). Oso adibide argia Coca-Cola markarena da.
Esperimentu batean, hainbat boluntariori eskatu 
zieten oso antzeko bi freskagarriren artean (Pepsi 
eta Coca-Cola) bat aukeratzeko, marka jakin gabe. 
Erdiek baino gehiagok Pepsi aukeratu zuten. Hala 
ere, Pepsi ez da markarik arrakastatsuena. Hori 
ikusita, Read Montague neurozientzialariak beste 
esperimentu bat egin zuen. Pepsi Coca-Cola baino 
gustagarriagoa zen proba itsuan. Izan ere, plaze-
rarekin lotutako gunea bost aldiz aktiboagoa zen 
Pepsi edatean. Zer edaten ari ziren jakinda, ordea, 
ehuneko 75ek Coca-Cola aukeratu zuten. Kasu 
horretan, Coca-Cola edatean, garunaren eskual-
de kognitiboak eta emozioarekin erlazionatuak 
askoz gehiago aktibatu ziren. Zergatik aukeratzen 
du jendeak Coca-Cola, Pepsiren zaporea nahiago 
badu? Marka jakiteak eragina du boluntarioaren 
pertzepzioan. Garunak markari lotutako irudi 
eta ideia asko jasotzen ditu, eta ideia eta emozio 
oso indartsuak dira, zaporea eta gogoa baino in-
dartsuagoak. Orain baditugu mekanismo horren 
froga neurologikoak, bai eta emozioak sentitzean 
aktibatzen diren garuneko eremuak neurtzeko 
teknikak ere. 

Leire Echezarra Escudero, zientzia.eus (moldatua)

Gaur egun, eskaintza izugarria da, eta 
enpresek ahaleginak egiten dituzte 
haien produktuak gailentzeko, hau 
da, kontsumitzaileoi erosarazteko. 

c Publizitateak

c Ez dakit, egia esan

Irakurri zientzia-aldizkariko artikulua, eta jaso hauek.

• Harrigarri egin zaizun ideia bat.
• Desadostasuna eragin dizun ideia bat.

Bilatu kidearekin testuan galdera hauen erantzunak:

1. Zertarako erabiltzen dute enpresek neuromarketina?

2. Zertarako dugu gizakiok mekanismo berezi bat?

3. Zertarako saiatzen dira enpresak gure zentzumenak 
harrapatzen?

4. Zertarako erabiltzen da kolore urdina?

5. Zertarako diseinatzen dituzte enpresek produktuen 
soinuak?

Irakurri zerrenda, eta markatu dagoeneko ezagunak 
dituzun trikimailuak.

c Tarteka, objektuen kokapena aldatzen dute, 
kontsumitzaileak premia handiko gaiak (esnea...) erraz 
aurki ez ditzan eta denbora gehiago eman dezan 
saltokian.

c Wifia dohain eskaintzen dute, bezeroaren ibilbidea 
ezagutzeko.

c Bereziki saldu nahi diren produktuak gure begien parean 
jartzen dituzte, ondo erakusteko.

c Korridoreak estutzen dituzte, geldialdiak egin ditzagun 
eta, horrela, behar ez den hori ere har dezagun.

c Orgei eskuinerako joera ematen diete, alde horretako 
produktuak errazago saltzeko.

c Baldosa txikiak jartzen dituzte, orgak zarata handiagoa 
atera dezan; eta oso azkar gabiltzala uste dugunez, 
astiroago ibil gaitezen.

B

C

D

E

Erreparatu nabarmendutako aditzei, eta adostu 
kidearekin zein galderari erantzuten dioten.

c Zergatik?  c Zertarako?

Aztertu esaldi hauek, eta bilatu esanahi- 
-ñabardura.

1. Wifia dohain eskaintzen dute, bezeroaren ibilbidea 
ezagutzeko.

2. Korridoreak estutzen dituzte, geldialdiak egin 
ditzagun eta, horrela, behar ez den hori ere har 
dezagun.

 Idatzi pare bat aholku erosketak egiteko, 
enpresen trikimailuetan erori gabe. Denon 
ekarpenekin, egin triptiko bat, eta banatu 
herriko dendetan.

ADITZ NAGUSIA 
SUBJUNTIBOAREKIN

Ahalerarekin bezala, subjuntiboare-
kin ere aditz-oina erabiliko dugu:

 - Behar ez den hori har(tu)  
dezakegu. (Ahalera)

 - Behar ez den hori har(tu)  
dezagun. (Subjuntiboa)

KH 13-16

20PRIMERAN! 
B2.1

21 PRIMERAN! 
B2.1

B INFORMAZIO ZEHATZA BILATU
Egin dezatela irakurketa arretatsuagoa, liburuko galderei erantzuteko. 

Zuzentzeko, komentatu talde handian erantzunak, eta bilatu zalantzagarri izan 
daitezkeenak testuan bertan.

Galderen planteamenduak bultzatuta -eta testuan erabilitako forma nagusia 
delako-, pentsatzekoa da ikasleek -tzeko forma erabiliko dutela. Galdera hauek 
egin diezazkiekezu: erantzunetan zein forma nabarmendu edo errepikatu 
da testuan? Zergatik? Saiatu erantzuna eurek atera dezaten galderen bidez 
eraginez. Azaldu, premiarik balego, helburua adierazteko formak direla guztiak.

C DAKITENETIK ABIATU
Aurkeztu testua: Interneteko webgune batean, 

neuromarketinean oinarrituta supermerkatuek erabiltzen 
dituzten trikimailuen zerrenda bat egin dute.

Marka ditzatela ezagunak dituztenak, eta, binaka, 
komenta diezazkiotela elkarri.

Ekarri talde handira iruzkin horiek, eta hitz egin labur 
gaiari buruz. Ez utzi, dena den, bestelako trikimailu batzuei 
buruz aritzen; esan gero izango dutela aukera horretarako.

D FORMAN ARRETA JARRI
Behin adostuta helburuzko esaldiak izango 

dituztela aztergai, partekatu talde handian ikasleen 
hipotesiak; baloratu ekarpen horiek. Gero, kontura 
daitezela -t(z)eko atzizkiak ez digula ematen 
pertsonei buruzko informazioa eta subjuntiboak, 
ordea, bai.

Zentzu horretan, azpimarratu, berez, subjuntiboa 
erabili beharko genukeela esaldi nagusiak eta 
mendekoak subjektu ezberdina dutenean, eta aditz-
-izena subjektu berbera denean. 

Zalantzak argitu ondoren, bideratu hausnarketa 
irakurri dituzten beste kasuetara. 

E EKINTZA 
Taldeka, idatz ditzatela pare bana aholku, 

enpresa horien amurik ez irensteko.
Egin, talde handian, aholkuen bilduma.
Animatu triptiko itxura ematera eta herriko 

dendetan uztera.

ERANTZUNAK
1. Teknika publizitarioak hobetzeko
2. Erabakiak modu errazagoan hartzeko
3.  Gure arreta lortzeko, gu liluratzeko, gu erakartzeko
4. Erosotasuna sorrarazteko
5. Kontsumitzaileok produktuaren kalitatea baloratzeko

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

1

KONTUAN HARTU

 Gazteen euskararen erabilera sustatzeko asmotan, Gaztezulo aldizkariak, Euskal 
Herriko Unibertsitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Ika Mizka: Eta hik nola bizi dunk 
euskara? jardunaldiak sortu zituzten. Jardunaldi horietan, eukararen egoera gai izanda, 
mintzodromoak antolatu dituzte; mintzodromo horietan, unibertsitateko ikasleekin 
batera, pertsona ezagunek hartzen dute parte. Bideoan, horietako pasarte bat duzu.

Ikusi bideoa, eta aukeratu solasaldian aipatutakoaren arabera, zer egin anglizismo 
hauekin: euskarazkoarekin ordezkatu behar dira? Zein?

ANGLIZISMOAK ORDEZKATZEKO HIZTEGIA

 Peru enpresa-sortzailea da. Bere proiektu baterako 
dirua biltzeko batzar bat izan du, eta erantzun hau 
eman diote:

Eman ingelesezko hitz horien euskarazko baliokide egokia.

1

2

3

4

Peru, asko gustatu zaigu zure concepta (1); izugarri. Briefinga 
(2) irakurri dugu, power pointa (3) ikusi dugu, slide (4) 
guztiak. Targeta (5) ondo definitua duzu. On the same page 
(6) gaudela uste dut. Biziki estimatu dugu zure gaitasuna 
out of the box (7) hausnartzeko, beti ere user experiencea 
(8) ahaztu gabe. Zurekin partner (9) bezala sartzen bagara, 
gure know how (10) guztia jarriko dugu; zure backgrounda 
(11) izango gara. Gainera, low cost (12) egingo dugu. Zure 
feedbackarekin (13), jakina. Ok (14)?

 Arakatu inguruan dituzun tresnen softwarea euskaraz, eta eman hitz hauen ordaina; gehitu 
ezagutzen ez zenuen besteren bat.

1. Link: Esteka

2. Online: ……………………

3. Settings: ……………………

4. Pendrive: ……………………

 Erreparatu anglizismorik (wifi, selfie…) badarabilen, eta zerrendatu euskaratu ez direnak.

1.  …………………………

2.  …………………………

3. …………………………

4. …………………………

Adostu wikian fenomenoaren izena euskaraz.

Igo taldeko forora zuen definizioa; begiratu Wikipedian sarrerarik ote duen, eta igo hara ere.

“Manspreadinga” “Colivinga”

5. …………………………

5. ……………………: ……………………

Selfiea

a. Selfiea

b. Nork bere buruari 
ateratako argazkia.

a. Tweeta

b. Txioa

Tweeta

a. Erakargarriagoa

b. Modernoagoa

Coolagoa

ados
aribidean
arruntetik harago
aurkezpena
bazkidea
diapositiba
erabiltzailearen eskarmentua
eskarmentua
funtsezko ezagutza
ideia-jasa
ikuspegi berean
iritzia
jasotzailea
merke
negozio-ideia
txostena

Hizkuntza batek kanpotiko hitzak bereganatzeari deritzo mailegutza. Hitza, bere adierazlearekin eta 
adieraziarekin, kanpoko hizkuntzatik jasotzen da eta mailegu-hartzaileak, normalki, bere fonetikara, 
bere esateko modura moldatzen du hitz hori:
(lat.) causa, rege(m)… > gauza, errege…
(fr.) grève, charmant… > greba, xarmant…
(gazt.) almuerzo, verso… > almortzu, bertso…
(ingl.) whisky, cocktail…> whiski, koktel…
Edozelan ere, izaten da hizkuntza hartzailearen erregeletara egokitu gabeko hitzik ere. Azken orduko 
maileguak dira horiek. Maila horretakoak dira, esaterako, basic, best-seller, okey…
Jatorrizko hizkuntzaren arabera, maileguak hainbat multzotan taldeka daitezke: 

 • ANGLIZISMOAK. Gaur egun ingelesak hizkuntza bezala duen garrantzia nabarmena da eta mailegu- 
-iturri nagusienetarikoa bihurtu da: korner, hall, handikap…

 • GALIZISMOAK. Euskarak frantsesetik, gaztelaniatik bezala, mailegu-mordoa hartzen du: hotel, txa-
let, afera, postari, engaiatu… Izan ere euskara etengabeko elkarreraginean dago bi hizkuntza ho-
riekin.

 • GERMANISMOAK. Alemanieratik harturiko hitzak: bibote, gerra, gisa…
Hedabideak direla medio, beste hizkuntza batzuetako jatorria izanik, erabat nazioarteko bihurtu dira 
tabu, kiosko, kimono, kafe, bikini, robot, piknik eta antzekoak.
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 Gazteen euskararen erabilera sustatzeko asmotan, Gaztezulo aldizkariak, Euskal 
Herriko Unibertsitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Ika Mizka: Eta hik nola bizi dunk 
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ERANTZUNAK
Selfiea; Txioa; Modernoagoa

KONTUAN HARTU

Ikuskatu ikasleek adostutako definizioak, 
eta emaiezu feedbacka, wikian bertan

ERANTZUNAK
Manspreadinga: Hankak zabaldu eta 
albokoa zapaltzea.
Colivinga: Etxebizitza partekatzeko eredua. 
Normalean, bizitzeko, aisialdirako eta 
lanerako aukerak ematen dituzten etxeetan. 

ANGLIZISMOAK ORDEZKATZEKO HIZTEGIA

ERANTZUNAK
1. negozio-ideia; 2. Txostena; 3. aurkezpena; 4. 
diapositiba; 5. Jasotzailea; 6. Ikuspegi berean; 
7. arruntetik haratago; 8. erabiltzailearen 
eskarmentua; 9. bazkide; 10. funtsezko ezagutza; 
11. eskarmentua; 12. merke; 13. iritzia; 14. Ados?

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

KONTUAN HARTU

HITZ EGITEKO TXANDAK KUDEATZEA

Solasaldi batean, hainbat baliabide erabiltzen ditugu solaskideekin elkarreraginean aritzeko. Baliabide ho-
riek tokian tokiko kode kulturalaren araberakoak izaten dira.

6

7

8

Bertsio honetan, ordea, naturalago hitz egin dute solaskideek. 

Osatu solasaldia, aukera egokia azpimarratuta. Ariketa egin ondoren, entzun solaskideek 
nola egin duten aztertzeko.

A —Beraz/Bueno, kalitate bikaineko iragarkiak aurtengoak, ezta? Gaiaren aldetik…
B —Zer izan dute, bada, halako kalitate bikaineko? Niri ez zait hala iruditu.
A —Nola ezetz?/Bai, jakina (…) Oso gertukoan ere.
B —Benetan diozu?/Segituan amaituko dut. Hizkuntza jatorra eta jasoa? Hara, uste dut ez dela 

posible 20-30 segundoko spot batean hizkuntza jasoa erabiltzea.
A —Zergatik ez, bada? (…)
B —Eta gertutasuna? Non ikusi diozu gertutasuna? Nik ez, behintzat.
A —Batez ere, umorez. Hein… 
B —Umorearekin beti ez da asmatzen. Umorea oso…
A —Asmatu? Asmatu diozu?/Utzidazu azaltzen. Hein batean, (…) Beti ere, umorez. 
B —Berriro diotsut/Utzidazu azaltzen, umoreak ez ditu arazo guztiak konpontzen.
A —Ez. Baina umorearen eremu labainkor horretan esajerazioa izan dute makulu. Estrategia 

horrexek lagundu die asmatzen, esajeratzeak.
B —Asmatu? Asmatu diozu?/Gainera, Ez dut uste hori asmatzea denik. (…). Horrek kalte ere 

egin diezaguke.
A —Zertan kalte? Ez dizut ulertzen.
B —Ulertuko ez duzu, bada/Nola zertan? Bada, egoera deserosoak zabaltzen badira, Euspot 

izango da sortzen diren min guztien errudun eta erantzule. Ez al duzu ikusten?
A —Baina zein egoera deseroso sortuko da, bada?
B —Salaketaren bat ere jar diezagukete.
A —Aber,/Zer salaketa eta zer salaketa ondo!

Imajinatu zeu zaudela epaimahaian. Irakurri egoerak, eta egin eskatzen zaizuna. 
• Lehiaketaren irabazlea erabakitzeko unea dela uste duzu. Nola hasiko zinateke hitz egiten? 

• Erabaki baino lehen beste aztergai bat ere kontuan hartu behar dela uste duzu. Nola etengo zenuke 
solasaldia? 

Egin hitzordua taldekideekin jarduera hau ahoz eta aurrez aurre gauzatzeko.

Aukeratu irakasleak proposatu dizun iragarkietako bat edo bilatu zeuk edizio bereko beste 
bat Interneten.

Prestatu epaimahaiaren lana egiteko. Solasaldi horretan, hauek egin beharko dituzu behin, 
gutxienez:
• Txanda hartu

• Txanda eman

• Solaskidea eten

• Txandari eutsi, eteten bazaituzte.

Grabatu solasaldia eta gorde portfolioan.

TXANDA EMATEKO BALIABIDEAK
 - Eta zuk, Ane, zer deritzozu jokoaren 
publizitatea egiteari?

 - Eta zuei zer iruditu zaizue bertso-saioa?
 - Esan zerbait, Mikel.
 - Nahi duzunean, Eider.
 - Eta?
 - Egizu berba argiago.

TXANDA HARTZEKO 
BALIABIDEAK

 - Nik gauza bat esan nahi nuke…
 - Hara:
 - Bada, nik uste dut…
 - Neuk ere neure iritzia emango dut.
 - Hitz egin dezaket?

BESTEAREN TXANDA ETETEKO
 - Nire ustez, famatuek…
 - Baina zer famatu eta zer famatu ondo!

 - Iragarki polita izan da, zeren…
 - Benetan? Zer du polit? Hara…

 - Publizitateak asko saltzen du…
 - Barkatu, baina hori ez dago frogatuta…

TXANDARI EUSTEA
 - Baina zer famatu eta zer famatu ondoko!
 - Ez moztu, mesedez.

 - Benetan? Zer du polit? Hara…
 - Itxoin! Neu nago orain hitz egiten.

 - Barkatu, baina hori ez dago frogatuta...
 - Utzi azaltzen, mesedez.

Iragarki-lehiaketa bateko bi epaimahaikide hitz egiten ari dira aurkeztu diren lanei buruz. 
Entzun solasaldia eta markatu baieztapen egokiak.

BAI EZ

Solaskideek ez dute elkar eteten

Txanda hartzeko, txandari eusteko… baliabideak erabiltzen dira

Solaskideak esandakoari erreferentzia egiten zaio

Hitz egiteko txanda itxaroten da

Solasaldi naturala da
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 - Utzi azaltzen, mesedez.

Iragarki-lehiaketa bateko bi epaimahaikide hitz egiten ari dira aurkeztu diren lanei buruz. 
Entzun solasaldia eta markatu baieztapen egokiak.

BAI EZ

Solaskideek ez dute elkar eteten

Txanda hartzeko, txandari eusteko… baliabideak erabiltzen dira

Solaskideak esandakoari erreferentzia egiten zaio

Hitz egiteko txanda itxaroten da

Solasaldi naturala da
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8
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KONTUAN HARTU

ERANTZUNAK
Bueno; Nola ezetz?; Benetan diozu?; 
Utzidazu azaltzen; Berriro diotsut; 
Asmatu? Asmatu diozu?; Nola zertan?; 
Zer salaketa eta zer salaketa ondo!

HITZ EGITEKO TXANDAK KUDEATZEA

KONTUAN HARTU

HITZ EGITEKO TXANDAK KUDEATZEA

Solasaldi batean, hainbat baliabide erabiltzen ditugu solaskideekin elkarreraginean aritzeko. Baliabide ho-
riek tokian tokiko kode kulturalaren araberakoak izaten dira.
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Bertsio honetan, ordea, naturalago hitz egin dute solaskideek. 
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Grabatu solasaldia eta gorde portfolioan.

TXANDA EMATEKO BALIABIDEAK
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TXANDA HARTZEKO 
BALIABIDEAK
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Entzun ikasleen grabazioak, eta emaiezu feedbacka, 
txandak kudeatzeko moduetan ardatza jarrita.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
Solaskideek ez dute elkar eteten (BAI)
Txanda hartzeko… (EZ)
Solaskideak esandakoari… (BAI) 
Hitz egiteko txanda… (BAI)
Solasaldi naturala… (EZ)

16PRIMERAN! 
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17 PRIMERAN! 
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

PROPOSAMENAK EGITEA, ONARTZEA, ERREFUSATZEA

ERANTZUNAK
Nor da nor? 1. Juan Mari; 2. Izaskun; 3. Eli; 4. 
Hasier; 5. Larraitz.
Proposamenak egiteko: Namibiako Himba 
tribuan bada kantu eder bat…; Badakit! …; A, 
eta oilaskoarena kantatuko bagenu?; Laboarena, 
Txoria txori. Zer iruditzen?
Proposamenak errefusatzeko: Aber, abesbatza- 
-lehiaketa da, e! Ez Aberri Eguna (konparazioa 
eginda); Juan Mari, irakasleak gara, ez mozkor-
-kuadrilla (konparazioa); Hori ezta okurritu ere!; 
hori afalondo baterako, hobeto! (konparazioa); 
Txunditu? Ez dute pitorik ulertuko (kontrako 
argudioa eman); Nik ez dut espainoladarik 
abestuko; Hori ez.

PROPOSAMENAK EGITEA, ONARTZEA, ERREFUSATZEA

Zerbait erabakitzeko solasaldiak ditugunean, proposamenak egiten ditugu, eta jasotzen ditugunak 
onartu, errefusatu edo oztopoak jartzen ditugu; horretarako, hainbat baliabide erabiltzen ditugu.

EGITEKO
 - Zer iruditzen zaizue…
 - Eta Bilbora joango bagina?
 - Zergatik ez…?
 - Badakit, …egingo dugu.

ONARTZEKO
 - Bai, ideia bikaina!
 - Ados/Konforme/Akort nago.
 - Ez da ideia txarra.
 - Proba dezakegu.

ERREFUSATZEKO
 - Ni neu ez, behintzat.
 - Zer Bilbo eta zer Bilbo ondoko!
 - Baita zera ere!
 - Nik nahiago nuke…
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DBH (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza) umorezko telesaila izan zen; institutu 
bateko irakasleen gorabeherak zituen oinarri. 2012an hasi ziren ETB1en ematen. 
Atal honetan, irakasleok abesbatza-lehiaketa batean parte hartzeko asmoa dute; 
pasartean, abestia aukeratzen ari dira. 

Lehenengo eta behin, ordea, pertsonaiak ezagutuko dituzu. Ikusi pasartea, eta 
esan zein argazkiri dagokion deskripzio bakoitza. 

Osatu solasaldia; erabili, horretarako, egoki irizten diezun baliabideak. 

A —Zer iruditzen zaizu zinemara joatea?

B —………………………………………… Azkenekoan lo geratu zinen. A zer lotsa!

A —Bueno. Bada, pintura-erakusketa bat dago kultur etxean.

B —………………………………………… Baina, agian, bihar hobeto: jende gutxiago egongo da.

A —Orduan, zer? Lagunekin parranda, betiko moduan.

B —………………………………………… Bihar bazkaria daukat gurasoekin.

A —Bada, zuk esango didazu. 

B —Eta telebista ikusten goxo-goxo etxean geratzen bagara?

A —………………………………………… Gera zaitez zeu, nahi baduzu.

Euskaltegian, batzar batera deitu dizuete bertako azpiegitura hobetzeko ideiak emateko.

Irakurri ikaskide batzuek egin dituzten proposamenak, eta erreakzionatu proposamenok  
onartuz edo errefusatuz. Azkenean, egin zuk proposamen bat. 

1. Nik antzerkiak eta emanaldiak egiteko gela bat atonduko nuke. Kultur gune bihurtuko genuke  
euskaltegia.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Eta zergatik ez ditugu argindar berriztagarria lortzeko eguzki-panelak jartzen?
 …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Badakit: euskaltegi aurrerako bizikleta-parkinga jarriko dugu. Asko etortzen gara bizikletaz. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Pintura-eskualdi baten premia ederra ere badugu, bada.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  Zer iruditzen zaizue irakasleen soldata igotzea?
 …………………………………………………………………………………………………………………………………

6.  Eta telebista berriak jartzen baditugu?
 …………………………………………………………………………………………………………………………………

Zure proposamena: ……………………………………………………………………………………………………………  
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KONTUAN HARTU

9

   

Larraitz Eli Izaskun Hasier Juan Mari

1. Dena ongi egingo duela ematen duen pertsona da. Baina, benetan, arazo eta korapilo guztietatik ihes egiten 
saiatzen da. Hala ere, lan egiten ari delako plantak egiten ditu beti, kolpe zorrik eman ez arren. 

2. Izaera gogorra du Gizarte irakasleak. Sekulako gogoa du aurretiko erretiroa hartzeko eta gogo txarrez aritzen da 
lanean egunero. 

3. Hippya eta okupa izandakoa da. Natur Zientziak irakasten du. Aditua da ernalkuntza eta espora kontuetan, 
barazkijalea da eta tai txia da bere zaletasunetako bat. Beti bere munduan egoten da, eta abilezia nagusia Izaskun 
bere onetik ateratzea du. 

4. Euskara irakaslea da. Solasaldi guztietan muturra sartzea eta euskaltzale amorratua izatea dira bere bi ezaugarri 
nagusiak. Aditz trinkoekin hitz egiten saiatzen da beti: dakusat eta dipurdizu eta antzerakoak erabiliko ditu. 

5. Maitagarria da musika irakaslea. Lankide guztien urtebetetze-egunak gogoratzen dituen horietakoa da. Egunero 
ekartzen du etxean egindako bizkotxoa hamaiketakoa egiteko.

Ikusi berriro pasartea, eta jaso baliabideak:

PROPOSAMENAK EGITEKO PROPOSAMENAK ERREFUSATZEKO

 Nik euskal abesti klasiko bat proposatzen dut.

 …

 Ea, nik beste zerbait neukan buruan.

 …

Bi lagun hitz egiten ari dira, planen bat adosteko asmotan. 

Bilatu 3 ikaskide jarduera gauzatzeko, eta egin hitzordua elkarrekin egoteko.

Aukeratu telebistako iragarki bat (berdin da zein hizkuntzatakoa den) eta adostu hobetzeko 
proposamenak. 

Grabatu solasaldia. Gorde portfolioan. 

26PRIMERAN! 
B2.1

27 PRIMERAN! 
B2.1

PROPOSAMENAK EGITEA, ONARTZEA, ERREFUSATZEA
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Kudeatu foroa: hirukote bakoitzak besteen 
eztabaidak entzun eta zein iragarki eta nola 
hobetu duten jaso dezala; iruzkindu ditzatela 
besteen ekarpenak. 

Entzun ikasleen grabazioak, eta emaiezu 
feedbacka taldeko foroan.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

18PRIMERAN! 
B2.1

19 PRIMERAN! 
B2.1



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

SUBJUNTIBOA HELBURUZKO ESALDIETAN

ERANTZUNAK
izan; saltzeko; jabetu ez gaitezen; izan 
dezagun; areagotzeko; izan dezan;  
har dezan

ERANTZUNAK
egin ditzazun; eros dezagun; zehazteko; 
zehazteko; bereiz dezagun; hitz egin 
dezazun

ERANTZUNAK
Lasai eta presa barik ibil gaitezen; 
Gauza gutxi daramagula pentsa 
dezagun; Haien bila supermerkatu 
guztia gurutza dezagun…; 
Ordaintzeko zain gaudenean, behar ez 
duguna ere eros dezagun; Jende gutxi 
edo asko badago, lasaiago edo arinago 
egin dezagun erosketa; Merkeagoak 
direla pentsa dezagun; Berriro itzul 
gaitezen

KONTUAN HARTU

Bi ikaskide elkartu egin dira, gelatik kanpoko ariketak elkarrekin egiteko. Horietako bat ez 
da eskolan egon azken egunean.

Osatu solasaldia eta, horretarako, erabili subjuntiboa edo gehitu -t(z)eko aditz-izenari.

A —Bueno, ariketak ekarri dizkizut, zeuk ere (egin) …………………………………?

B —Eskerrik asko. Zer ikusi duzue?

A —Supermerkatuetan guk gehiago (erosi) ………………………………… erabiltzen dituzten 
trikimailuak aztertu ditugu, eta, horrekin batera, subjuntiboa nola erabili.

B —Subjuntiboa? Zer da hori? Zertarako erabiltzen da?

A —A, bueno. Subjuntiboak hainbat funtzio ditu. Besteak beste, subjuntiboa erabiltzen dugu 
helburua (zehaztu) …………………………………

B —Ez dugu, bada, -t(z)eko amaiera erabiltzen helburua (zehaztu)  …………………………………?

A —Baita ere. Hain zuzen, irakasleak ariketa hauek bidali dizkigu subjuntiboa edo aditz-izena 
+ -t(z)eko noiz erabili (bereizi) …………………………………

B —Eta horrek zertarako balio dit?

A —Euskaraz hobeto (hitz egin) …………………………………

Supermerkatuek erabiltzen dituzten hainbat trikimailu ezagutu dituzu, baina badaude gehiago. 
Aztertu hauek, eta esan zertarako egiten dituzten enpresa horiek.

TRIKIMAILUA ZERTARAKO?

Supermerkatuek ez daukate erlojurik ezta argi naturalik ere.

Orga handiak jartzen dituzte.

Behar-beharrezko gaiak (esnea…) ez dituzte eskura jartzen.

Premia gutxiko produktuak (aldizkariak, pilak…) kutxen ondoan 
jartzen dituzte.

Musika arina edo geldoa ipintzen dute.

Prezioek 9 amaiera izaten dute.

Bono-txartelak ematen dizkigute.

Sortu edo jarraitu #ziriasartzendigute joerari, publizitateak erabiltzen duen trikimailuren 
bat salatzeko. Azaldu trikimailua eta zertarako egiten den.
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SUBJUNTIBOA HELBURUZKO ESALDIETAN

NOR
NOR-NORK 

(NOR 3. PERTSONA DELA)

nadin dezadan ditzadan

hadin deza(n)an ditza(n)an

dadin dezan ditzan

gaitezen dezagun ditzagun

zaitezen dezazun ditzazun

zaitezten dezazuen ditzazuen

daitezen dezaten ditzaten

Subjuntiboa euskaraz hainbat gauza adierazteko erabiltzen da; besteak beste, helburua.
 - Korridoreak estutzen dituzte, geldialdiak egin ditzagun.

Subjuntiboko aditz laguntzailea eratzeko, ahaleran bezala, aditzoina erabiliko dugu (aurki ez ditzan, ibil 
gaitezen).
Helburua adierazteko, euskaraz badugu beste egitura bat, ohikoagoa: -t(z)eko. 

 - ...gizakiok mekanismo bat dugu erabakiak modu errazean hartzeko.
Egitura horrek, ordea, ez digu ematen subjektuaren berri. Esaldi nagusi eta mendekoaren subjektuak 
ezberdinak direnean, subjuntiboa erabiliko dugu.

 - (Saltzaileek) korridoreak estutzen dituzte, (guk) geldialdiak egin ditzagun.

Publizitate subliminalari buruzko hitzaldi batean, diapositiba-aurkezpena ere erabili dute. 

Osatu diapositiba hauen testua, dagokiona erantsita. Erabili, nahi baduzu, aukerak.
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• Agentziek publizitate subliminala erabiltzen dute, mezuak indar handiagoa 
…………………… dezan.

• Publizitate subliminala publizitatea egiteko beste modu bat da, baina enpresek helburu 
berberarekin proposatzen dute, alegia, euren produktu edo zerbitzua  ……………………

• Zer da publizitate subliminala? Estimulu bat jasotzea, oharkabean-edo pasatzen dena, 
mezuaz kontzienteki ……………………

• Neuromarketin modu bat da. Mezuak inkontzientera bidaltzen ditu, guk produktu horren 
beharra ……………………

• Zinema-zuzendari batzuek ere erabili izan dituzte estimulu subliminalak, filmaren ondorio 
emozionalak ……………………

•  Publizitate subliminalak eragina  ……………………, ez dugu kontzienteki jakin behar zertan 
den trikimailua.

•  Diotenez, Coca-colaren botilak mezu subliminala ezkutatzen du, formak emakume baten 
soslaia ekartzen duelako gogora. Enpresak dio, ordea, diseinu hori duela erabiltzaileak 
errazago ……………………
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indartu
izan
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ohartu
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B2.1

KONTUAN HARTU

Bi ikaskide elkartu egin dira, gelatik kanpoko ariketak elkarrekin egiteko. Horietako bat ez 
da eskolan egon azken egunean.

Osatu solasaldia eta, horretarako, erabili subjuntiboa edo gehitu -t(z)eko aditz-izenari.

A —Bueno, ariketak ekarri dizkizut, zeuk ere (egin) …………………………………?

B —Eskerrik asko. Zer ikusi duzue?

A —Supermerkatuetan guk gehiago (erosi) ………………………………… erabiltzen dituzten 
trikimailuak aztertu ditugu, eta, horrekin batera, subjuntiboa nola erabili.

B —Subjuntiboa? Zer da hori? Zertarako erabiltzen da?

A —A, bueno. Subjuntiboak hainbat funtzio ditu. Besteak beste, subjuntiboa erabiltzen dugu 
helburua (zehaztu) …………………………………

B —Ez dugu, bada, -t(z)eko amaiera erabiltzen helburua (zehaztu)  …………………………………?

A —Baita ere. Hain zuzen, irakasleak ariketa hauek bidali dizkigu subjuntiboa edo aditz-izena 
+ -t(z)eko noiz erabili (bereizi) …………………………………

B —Eta horrek zertarako balio dit?

A —Euskaraz hobeto (hitz egin) …………………………………

Supermerkatuek erabiltzen dituzten hainbat trikimailu ezagutu dituzu, baina badaude gehiago. 
Aztertu hauek, eta esan zertarako egiten dituzten enpresa horiek.

TRIKIMAILUA ZERTARAKO?

Supermerkatuek ez daukate erlojurik ezta argi naturalik ere.

Orga handiak jartzen dituzte.

Behar-beharrezko gaiak (esnea…) ez dituzte eskura jartzen.

Premia gutxiko produktuak (aldizkariak, pilak…) kutxen ondoan 
jartzen dituzte.

Musika arina edo geldoa ipintzen dute.

Prezioek 9 amaiera izaten dute.

Bono-txartelak ematen dizkigute.

Sortu edo jarraitu #ziriasartzendigute joerari, publizitateak erabiltzen duen trikimailuren 
bat salatzeko. Azaldu trikimailua eta zertarako egiten den.
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SUBJUNTIBOA HELBURUZKO ESALDIETAN

NOR
NOR-NORK 

(NOR 3. PERTSONA DELA)

nadin dezadan ditzadan

hadin deza(n)an ditza(n)an

dadin dezan ditzan

gaitezen dezagun ditzagun

zaitezen dezazun ditzazun

zaitezten dezazuen ditzazuen

daitezen dezaten ditzaten

Subjuntiboa euskaraz hainbat gauza adierazteko erabiltzen da; besteak beste, helburua.
 - Korridoreak estutzen dituzte, geldialdiak egin ditzagun.

Subjuntiboko aditz laguntzailea eratzeko, ahaleran bezala, aditzoina erabiliko dugu (aurki ez ditzan, ibil 
gaitezen).
Helburua adierazteko, euskaraz badugu beste egitura bat, ohikoagoa: -t(z)eko. 

 - ...gizakiok mekanismo bat dugu erabakiak modu errazean hartzeko.
Egitura horrek, ordea, ez digu ematen subjektuaren berri. Esaldi nagusi eta mendekoaren subjektuak 
ezberdinak direnean, subjuntiboa erabiliko dugu.

 - (Saltzaileek) korridoreak estutzen dituzte, (guk) geldialdiak egin ditzagun.

Publizitate subliminalari buruzko hitzaldi batean, diapositiba-aurkezpena ere erabili dute. 

Osatu diapositiba hauen testua, dagokiona erantsita. Erabili, nahi baduzu, aukerak.
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…………………… dezan.
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Parte hartu zuk ere #ziriasartzendigute joeran 
eta egin iruzkin zirikatzaileak.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin GURE KANPAINAERAGINKORRA IZAN AL DA?

Erabaki zer iragarri nahi duzuen. Hainbat aukera 
duzue:

• Produktu edo gai bat.
• Zerbitzu bat (osasun-kanpaina bat, kirola sustatzekoa…)
• Elkartasun-ekimen bat (errefuxiatuei laguntzeko, goseari 

aurre egiteko…).
• …

Adostu nolako kanpainaren alde egingo duzuen. 

Besteak beste, hauek azter ditzakezue:

• Zein izango da kanpainaren ideia nagusia? Zertan 
ardaztuko duzue?

• Zein izan daiteke kanpainaren leloa? Proposatuko duzue 
baten bat?

• Nolako euskarriak erabiliko zenituzkete? Nolako bideo- 
-klipa? Nolako kartela? Iragarki-bandaren bat?...

Aukeratu taldeko ordezkari bat. Aurkeztu zuen 
kanpaina beste taldeari.

Urtero bezala, Euskaltegietan izena emateko 
kanpaina egin du Eusko Jaurlaritzak. Irakur itzazu 
sare sozialetan idatzi diren iritziak, eta irudikatu 
zein izan den kanpainaren ardatza.

Aipatu den kanpainaren kartela ikusi eta 
irratiko iragarkia entzungo duzu, asmatu 
ote duzun jakiteko.

Idatzi zure balorazioa kanpainari buruz, eta utzi 
iradokizunen postontzian. Nahi baduzu, puntu hauek 
jorra ditzakezu:

• Zer egingo duzu? Kanpaina goraipatu ala gaitzetsi? 
Tartekoren bat?

• Zein alde on ditu? Zein txar?
• Eragingarria da zu bizi zaren eremuan? Zergatik?
• Zer iradokiko zenuke kanpaina hobetzeko?
• …

Egin solasaldia, eta hartu kanpainarako ideia 
nagusiak.

A A

B

D

B

C

C

Benetan originala ikasturte berria 
iragartzeko publizitatea! Esaera zahar 
horiekin egin duten jolasak kateatu 
egin nau. #emanizenaeuskaltegian
-------------------------------------------
Bai, horixe! Txalotzea merezi du nola 
txertatu diren mezu motibagarriak 
hizkuntzak hain berezko dituen 
esamoldeetan. 
-------------------------------------------
Baina entzun al dituzue irratian 
zabaldu dituzten iragarkiak? Horiek 
ezin ditu ulertu euskara ikasi nahi duen 
batek. Esango nuke ez dutela asmatu 
hartzailearekin.
-------------------------------------------
Baina sortu dituzte elebidunak ere. 
Antzeko jokoa egin dute gaztelaniako 
ereduekin ere, ezta? Irratian ez dakit, 
baina karteletan, behintzat, bai.
-------------------------------------------
Ez dut uste inor erakarriko dugunik 
horrela euskaltegira. Jendeak 
ez ditu ezagutzen horrelako 
esamoldeak, arrotzak zaizkio. 
#emanizenaeuskaltegian
-------------------------------------------
Ziur naiz euskaltegiak bete-bete 
egingo direla aurten. 
-------------------------------------------
Hala biz! :-)  #emanizenaeuskaltegian

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

Hemen duzu kontrol-zerrenda solasaldia ebaluatzen laguntzeko, ikastunitatean 
ikasi dugunaren arabera. Moldatu, nahi baduzu, ekarpenen bat eginda.

A IKASLEA B IKASLEA

BAI EZ BAI EZ

Ondo ordezkatu ditu ohiko anglizismoak?

Ondo moldatu da solasaldian txandak emateko?

Ondo moldatu da solasaldian txandak hartzeko?

Proposamenik egin du?

Onartu du besteen proposamenen bat?

Errefusatu du besteen proposamenen bat?

Erabili du subjuntiboa helburua adierazteko?

…

EBALUAZIOA

Taldean, publizitate-kanpaina bat diseinatuko duzue. Horretarako, solasaldi bat egingo duzue. 
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Matrikulazio-kanpainari buruzko iritzia emango duzu.
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PROZEDURA
Abiatu telefono bidezko taldeko 

txata, eta galdetu ikasleei asmatu 
ote duten kanpainaren ardatzarekin. 
Gero, eskatu kartelean agertzen diren 
esaeren bertsio zuzena emateko, eta, 
era berean, baliokidea proposatzeko 
gaztelaniaz (edo euskaraz).

Animatu ikasleak esaera zahar 
gehiago bilatzera; esaterako, 
Interneteko hainbat esteka eman ahal 
diezu, Sopelako txapelketaren berri 
eman…

Idatz dezala nork bere iritzia 
kanpainari buruz. Gogoratu eragin 
idazlanok portfolioan gordetzeko. 
Zuzen itzazu zeuk lanok, eta komentatu 
ikaslearekin hurrengo tutoretza-saioan.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea
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ereduekin ere, ezta? Irratian ez dakit, 
baina karteletan, behintzat, bai.
-------------------------------------------
Ez dut uste inor erakarriko dugunik 
horrela euskaltegira. Jendeak 
ez ditu ezagutzen horrelako 
esamoldeak, arrotzak zaizkio. 
#emanizenaeuskaltegian
-------------------------------------------
Ziur naiz euskaltegiak bete-bete 
egingo direla aurten. 
-------------------------------------------
Hala biz! :-)  #emanizenaeuskaltegian

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

Hemen duzu kontrol-zerrenda solasaldia ebaluatzen laguntzeko, ikastunitatean 
ikasi dugunaren arabera. Moldatu, nahi baduzu, ekarpenen bat eginda.

A IKASLEA B IKASLEA

BAI EZ BAI EZ

Ondo ordezkatu ditu ohiko anglizismoak?

Ondo moldatu da solasaldian txandak emateko?

Ondo moldatu da solasaldian txandak hartzeko?

Proposamenik egin du?

Onartu du besteen proposamenen bat?

Errefusatu du besteen proposamenen bat?

Erabili du subjuntiboa helburua adierazteko?

…

EBALUAZIOA

Taldean, publizitate-kanpaina bat diseinatuko duzue. Horretarako, solasaldi bat egingo duzue. 
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Matrikulazio-kanpainari buruzko iritzia emango duzu.
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PROZEDURA
Aurkeztu ikasleei egitekoa: zerbait 

“saldu” nahi duzuela-eta, kanpaina bat 
nolakoa izango den erabakiko duzue, 
lagunen arteko solasaldi batean.

Lehenengo, talde handian 
hartuko duzue erabaki bateratu bat, 
horrek gero solasaldia erraztuko 
baitu. Ikasleek liburuan adibide 
batzuk badituzte ere, interesgarria 
izan daiteke sasoian sasoiko edo 
gaurkotasun handiko gaiei heltzea. 
Ardura zaitez horiek ere proposatzeaz.

Behin “salduko” dena erabakita, 
egin bi talde proposamen zehatzak 
lantzeko. 

Esan ikasleei bilera grabatu egingo 
dugula. Azpimarratu grabatzeak 
bi helburu dituela: batetik, ikasle 
bakoitzak bere portfolioan gordetzeko 
aukera izatea; bestetik, jarduna 
ebaluatzea.

1. unitatea denez, agian, grabazioak 
behin eta berriro erabiliko dituzuela 
azaldu beharko diezu, horretara 
ohituta ez badaude. Bestalde, agian, 
portfolioaren funtzioaz ere hitz egin 
beharko diezu.

Solasaldia taldean egingo 
dute, eta helburu izango dute 
proposamen bateratu bat adostea. 
Tarte honetarako, animatu ikasleak 
unitatean zehar landutakoa 
erabiltzera.

Ikastunitatea amaitzeko, aurkez 
dezatela ordezkari banak taldearen 
ideia. Baloratu talde handian 
bakoitzaren alde on eta ez hain onak, 
eta aukeratu onena.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

.ikastunitatea 

EGUNGO HEROIAK

ZUEK BAI 
ZUEK!

01. saioan:
Agosti Xaho, 
euskal heroia?
Zein izan daitezke gure 
heroiak?

Irakurri zer dakarren Wikipediak heroi hitzari buruz.

C

B

D

Zerrendatu gaur eguneko heroiak. Arrazoitu zure aukerak 
ikasgelan komentatzeko.

Komentatu egindako hautaketa ikaskideekin.

Hitz egin kideekin pertsonaia hauei buruz.

02. saioan:
Liburuetatik 
zinemara salto 
egitea
Nolakoak dira fikziozko 
heroiak? 

03. saioan:
Hezur eta mamizko 
heroiak 
Nork mereziko luke 50 €ko 
billeteetan agertzea?

Ikusi solasaldia, eta alderatu pertsonaia horien profilak 
zeuen heroienekin.

HEROIA
Heroia, (grekeraz, ἥρως hērōs) antzinako Grezia eta Erromako 

mitologia klasikoan, jainko baten eta gizaki baten arteko seme edo 
alaba zen eta, beraz, erdi gizakia eta erdi jainkoa zen, eta bai moral-
ki eta bai fisikoki gizakien gainetik zegoen. Herkules dugu adibide. 
Heroiak izaki soilek egin ezin dituzten balentria edo ekintza handi 
eta gogoangarriak egiteko gai izaten ziren eta, horregatik, gurtza 
edo erlijiozko gorazarrea jasotzen zuten, baina jainkoen mailara 
iritsi gabe. Horregatik, gizakiek dei egiten diete laguntza eske, jain-
koen aurrean bitartekari izateko edo haien haserrea arintzeko, eta 
haien balentriak ospatzen eta goraipatzen dituzte.

Gaur egungo hizkeran, heroi deitzen diogu, halaber, bere balen-
tria edo ekintza gogoangarriengatik ospetsua den gizon edo emaku-
meari, ekintza heroikoak egiteko gai denari.

Wikipedia (moldatua)

Irakurri ezaugarri hauek, eta aukeratu pertsonaia bakoitza 
hautatzeko baliorik nabarmenena, ikusi duzunaren arabera.

1. Ekintzailea da oroz gainetik.

2. Trukean ezer eskatu gabe ematea da bere ezaugarri behinena.

3. Azpimarratzekoa da bakearen alde egindako lana.

4. Lanean jo eta su dihardu.

5. Bere arloan eredu da.

6. Aitzindari izan da bere arloan.

7. Ez du berehalakoan amore ematen, ez etsitzen.

02
A

 –Zalantzarik gabe, futbol-jokalariak dira gaur 
egungo heroiak. 
 –Nik askoz gehiago miresten dut hilaren 
bukaerara iristeko gorriak ikusten dituen edonor.

Herkules Artur erregea Rosa Parks

Hausnartu heroi kontzeptuak 
historian izandako 
bilakaeraz. Nolakoak ziren 
heroiak…
• …Antzinatean?
• …Erdi Aroan?
• …XX. mendean?
• …gaur egun, XXI. mendean?
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Lexikoa: 

• Nortasuna adierazteko 
adjektiboak eta indargarriak.

Diskurtsoa: 

• Testu-antolatzaileak.
Gramatika:

• Erlatibozko esaldiak (-tako/-(r)iko). 
• Kontzesiozko esaldiak (ba-… ere).
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GAIA
Heroiaren kontzeptua aldatuz 

joan da historian zehar. Mitologia 
klasikoan jainkoen seme-alabak ziren, 
eta hortik dator balentria bereziak 
egin dituztenak ere heroitzat hartzea.

Horrela, herri bakoitzak bere 
heroiak sortu ditu, erreferente bat 
bilatu nahian, eta heroi nazional 
izendatu ditu.

Eta badirudi heroien premia 
dugula, ikusita nolako fikziozko 
pertsonaiak sortu ditugun, zinema, 
komiki eta literaturaren bidez. 
Superheroiak dira gure mundua 
salbatuko duten horiek.

Baina heroitzat har daitezke, 
halaber, gure benetako bizitza 
hobetzen laguntzen duten horiek ere: 
zientzia-arloan, elkartasun-arloan...

Gure heroiak nor diren jakiteak, 
finean, nolakoak garen ere adierazten 
du.

ZUEK BAI ZUEK!02. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNAK
- Ada Hegerberg: aitzindari izan da bere arloan 

(bideoan, urrezko baloia irabazi duen lehen 
emakumea)

- Gorka  Urbizu: bere arloan eredu da (bideoan, 
musikari gisa erreferentea) 

- Busturialdeko Harrera Taldea: lanean jo eta su 
dihardu (bideoan, langile porrokatuak dira)

ERANTZUNAK 
- Herkules: erromatar mitologia klasikoan, bere indarrak eta abenturek eman zioten ospea
- Artur erregea: europar literaturako pertsonaia nabarmena; bertan errege ideala bezala agertzen 
da. Kondaira eta literatura artean, benetako pertsonaia izan ote zen oso eztabaidatsua da
- Rosa Parks: jostun afro-amerikarra, AEBetako eskubide zibilen aldeko aktibista. Ezaguna egin zen 
1955ean ez baitzion bere eserlekua utzi autobusean gizon zuri bati, legeak agintzen zuen bezala. 
Ekintza hori aitzindaritzat hartzen da eskubide zibilen aldeko mugimenduan

.ikastunitatea 

EGUNGO HEROIAK

ZUEK BAI 
ZUEK!

01. saioan:
Agosti Xaho, 
euskal heroia?
Zein izan daitezke gure 
heroiak?

Irakurri zer dakarren Wikipediak heroi hitzari buruz.

C

B

D

Zerrendatu gaur eguneko heroiak. Arrazoitu zure aukerak 
ikasgelan komentatzeko.

Komentatu egindako hautaketa ikaskideekin.

Hitz egin kideekin pertsonaia hauei buruz.

02. saioan:
Liburuetatik 
zinemara salto 
egitea
Nolakoak dira fikziozko 
heroiak? 

03. saioan:
Hezur eta mamizko 
heroiak 
Nork mereziko luke 50 €ko 
billeteetan agertzea?

Ikusi solasaldia, eta alderatu pertsonaia horien profilak 
zeuen heroienekin.

HEROIA
Heroia, (grekeraz, ἥρως hērōs) antzinako Grezia eta Erromako 

mitologia klasikoan, jainko baten eta gizaki baten arteko seme edo 
alaba zen eta, beraz, erdi gizakia eta erdi jainkoa zen, eta bai moral-
ki eta bai fisikoki gizakien gainetik zegoen. Herkules dugu adibide. 
Heroiak izaki soilek egin ezin dituzten balentria edo ekintza handi 
eta gogoangarriak egiteko gai izaten ziren eta, horregatik, gurtza 
edo erlijiozko gorazarrea jasotzen zuten, baina jainkoen mailara 
iritsi gabe. Horregatik, gizakiek dei egiten diete laguntza eske, jain-
koen aurrean bitartekari izateko edo haien haserrea arintzeko, eta 
haien balentriak ospatzen eta goraipatzen dituzte.

Gaur egungo hizkeran, heroi deitzen diogu, halaber, bere balen-
tria edo ekintza gogoangarriengatik ospetsua den gizon edo emaku-
meari, ekintza heroikoak egiteko gai denari.

Wikipedia (moldatua)

Irakurri ezaugarri hauek, eta aukeratu pertsonaia bakoitza 
hautatzeko baliorik nabarmenena, ikusi duzunaren arabera.

1. Ekintzailea da oroz gainetik.

2. Trukean ezer eskatu gabe ematea da bere ezaugarri behinena.

3. Azpimarratzekoa da bakearen alde egindako lana.

4. Lanean jo eta su dihardu.

5. Bere arloan eredu da.

6. Aitzindari izan da bere arloan.

7. Ez du berehalakoan amore ematen, ez etsitzen.

02
A

 –Zalantzarik gabe, futbol-jokalariak dira gaur 
egungo heroiak. 
 –Nik askoz gehiago miresten dut hilaren 
bukaerara iristeko gorriak ikusten dituen edonor.

Herkules Artur erregea Rosa Parks

Hausnartu heroi kontzeptuak 
historian izandako 
bilakaeraz. Nolakoak ziren 
heroiak…
• …Antzinatean?
• …Erdi Aroan?
• …XX. mendean?
• …gaur egun, XXI. mendean?
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Lexikoa: 

• Nortasuna adierazteko 
adjektiboak eta indargarriak.

Diskurtsoa: 

• Testu-antolatzaileak.
Gramatika:

• Erlatibozko esaldiak (-tako/-(r)iko). 
• Kontzesiozko esaldiak (ba-… ere).
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A GAIAN SARTU
Aurkeztu egitekoa, eta eskatu ikasleei 

zerrenda zuri bidaltzeko. Alderatu 
zerrendak eta antolatu taldeak heroien 
arabera ikasgelako solasa bermatzeko.

B ARGUDIATU AUKERAK
Egin multzo txikiak oso heroi desberdinak 

aukeratu dituzten ikasleekin, eta nork berea 
defenda dezala.

C IKUSI ETA ALDERATU
Aurkeztu bideo-pasartea: bi lagun aldizkari 

baten urteko pertsonaiaren hautua kritikatzen ari 
dira. Ikus dezatela pasartea, eta konpara ditzatela 
euren heroien profilekin.

Gero, heroiaren ezaugarriak izan daitezkeenak 
lotuko dituzte bideo-pasartean aipatu diren 
pertsonaiekin.

D EKINTZA
Hitz egin dezatela talde handian 

heroi kontzeptuak izan duen bilakaeraz; 
horretarako, liburuko pertsonaiak 
hartuko dituzte oinarri.

ZUEK BAI ZUEK!02. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

Azpimarratu zerrendan, ikusi duzuenaren arabera, 
Xaho deskribatzeko hitzak.

AGOSTI XAHO, EUSKAL HEROIA? 

Irakurri Miren Amurizak Berria egunkarian idatzitako 
artikulua, eta jaso ideia nagusia, zure ustez.

A

MITOAK
Altzoko Handia pertsonaia mitologiko bat zela 

uste ei zuen jende askok. Halaxe azaldu dute Aitor 
Arregik eta Jon Garañok hainbat elkarrizketatan, eta 
galdera bertsua sortu ei zitzaien eurei ere filma egiten 
hasi zirenean: pertsonaia erreal bat mito noiz bihur-
tzen ote den. Migel Joakin Elizegiren geriza handituz 
eta antzaldatuz zelan joan zen ikusten da pelikulan 
zehar, jendeak ahoz aho bertsionatutako egiagatik be-
zainbat, Handiaren hurrekoek ikusmina sortzearren 
zabaldutakoagatik.

Pertsonaia magnifikatuak dira mitoak (Mari ada-
tsetik sua dariola, Tartalo ardiak jaten…), baina baita 
gure iruditeria kolektiboan karga sinboliko berezia 
duten pertsonak ere: Maria Arburu, Graziana Xarra, 
Maria Baztan eta inkisizioak bizirik erretako beste 
hainbeste andrazko; Bernard Goienetxe Matalas, eta 
haren burua Lextarreko sarreran zintzilikatua; Altzo-
ko Handia bera, Isabel erreginaren aurrean; Estepan 
Urkiaga Lauaxeta, fusilatu zuten goizean Azken Oyua 
poema idazten; Dolores Ibarruri ukabila altxatuta; Te-
lesforo Monzon erbestean; Joseba Sarrionandia Ima-
nolen baflean uzkurtuta; Felix Iñurrategi Gasherbrum 
II-an gora edo Mikel Laboa Zurriolan, gitarra gorde-
tzen.

Kontatzea inportantea da; nork bere burua, bere fa-
milia, bere herria kontatzea. Pantaila handiaren bitartez 
zein belarrira. Eta isildutakoak izan daitezela askatasuna-
ren adierazgarri, ez beldurrarenak.

berria.eus

B

C

D

E

Komentatu ikaskideekin artikulua, galderetan 
oinarrituta.
• Mitoak eta heroiak gauza bera dira?
• Zerk egiten du mito pertsona edo pertsonaia bat?
• Zertarako behar ditugu mitoak?

Ikusi Asisko Urmenetaren Aztihitza 
eleberri grafikoaren aurkezpena, eta 
erantzun galderei.
• Zein da liburuaren protagonista?
• Nongoa zen?
• Zergatik hartzen du Asiskok euskal erraldoi 

edo heroitzat?

 –Mitoak, azken batean, geuk sortzen ditugu.
 –Bai, baina horietako asko hezur-mamizko 
pertsonak dira, edo izan dira.

Zerrenda itzazue Agosti Xahoren ekarpen 
handienak, egilearen ustez.

• abertzalea
• aitzindaria
• aurrerakoia
• atzerakoia
• erregezalea
• eskuindarra
• euskaltzalea
• ezkertiarra
• fededuna
• feminista
• gorria

Aukeratu zer esan nahi duen Asiskok  
honekin: feminista errotik. 
c Oso feminista zela.  

c Ez zela batere feminista.

Irakurri dagokizun pertsonaiari buruzko datu 
biografikoak. Aurkeztu, gero, pertsonaia hori 
kideei. Erabili aukerak, eta sortu beste batzuk.

ALTZOKO HANDIA 
Migel Joakin Eleizegi Altzon (Gipuzkoa) jaio 

zen 1818an.
20 urterekin etorri zitzaion famatu egin zuen 

gaixotasuna: akromegalia. Horren ondorioz, hazi 
eta hazi egin zen. Egindako azken neurketan, 2m 
eta 41cm luze zen.

Garai hartan ohikoa zenez halako pertsonekin, 
herriz herri ibili zuten erakusgai. Europako hainbat 
hiritan ere izan zen.

Ezagutu zutenek zioten oso gizon apala eta 
langilea zela; era berean, bere elizkoitasuna nabar-
mendu zuten, meza asko ordaindu baitzituen.

1861ean hil zen. 

LAUAXETA
Laukizen (Bizkaia) jaio zen, 1905ean. Esteban 

Urkiaga zuen izena.
Kazetari, idazle eta olerkigilea izan zen; gerra 

aurreko belaunaldian ospetsuenetakoa, Lizardi eta 
Orixerekin batera.

1929an Euzkadi egunkarian hasi zen beha-
rrean, euskarazko atalean. Sasoi hartan, atzerriko 
literaturari buruzko artikuluak idazten hasi zen.

Euzko Alderdi Jeltzaleko (EAJ) kidea izan zen. 
Bere mitinak oso famatuak ziren, pasioz beteak.

Gerran, Euskal Gudarostean egon zen. 1937an 
atxilotu eta fusilatu egin zuten.

MATALAS
Mitikilen (Zuberoa) jaio zen, Bernard Goiene-

txe izenez.
Bordelen egin zituen apaiz-ikasketak. Gero, 

bere herrian izan zen erretore.
Frantziako erregeak ezarritako lege zentralis-

ten aurka aritu zen, Zuberoako foruak murrizten 
zituztelako. 

Hizlari trebe eta kartsua zenez, laborariak gi-
datu zituen nobleen aurkako matxinadan.

Preso hartu ondoren, burua moztu zioten Lex-
tarreko (Zuberoa) plazan, 1661ean. 

biziki garaia
ekintzaile sutsua
eragile nekagaitza
euskaltzale porrokatua
izugarri elizkoia
foruzale petoa
…

NORTASUNA  
DESKRIBATZEKO

ADJEKTIBOAK
Jarreren, zaletasunen 
adierazleak: xaloa, zitala, 
lasaia, petrala.
Eratorpen bidez:
• KOI: herrikoi, etxekoi
• BERA: bihozbera, hozbera
• TIAR: baketiar

GRADUATZAILEAK
Batere: batere ausarta
Samar: estu samarra
Nahiko: nahiko handikia
Oso: oso isila

KH 1-4
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B TESTUA KOMENTATU
Jarri ikasleak taldeka, eta parteka ditzatela 

euren ideia nagusi horiek. Era berean, hitz 
egin dezatela mitoei buruz; horretarako, 
erabil ditzatela proposatutako galderak, baina 
animatu beste ikuspuntu batzuk ateratzera.

Nahi baduzu, maila unibertsalera eraman 
ditzakezu mito horiek. Galdetu hau talde 
handian: zein dira halako mitoak munduan?

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 1, 2, 3, 4.

ZUEK BAI ZUEK!02. ikastunitatea

ESKOLA AURRETIK

A ULERMENA LANDU
Eman ikasleei Miren Amurizaren berri; 

Interneten aurkituko duzu hari buruzko 
informazioa.

Irakur dezatela haren zutabea, eta atera 
dezatela ideia garrantzitsuena.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa
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Xaho deskribatzeko hitzak.

AGOSTI XAHO, EUSKAL HEROIA? 

Irakurri Miren Amurizak Berria egunkarian idatzitako 
artikulua, eta jaso ideia nagusia, zure ustez.
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Kontatzea inportantea da; nork bere burua, bere fa-
milia, bere herria kontatzea. Pantaila handiaren bitartez 
zein belarrira. Eta isildutakoak izan daitezela askatasuna-
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• Zergatik hartzen du Asiskok euskal erraldoi 

edo heroitzat?

 –Mitoak, azken batean, geuk sortzen ditugu.
 –Bai, baina horietako asko hezur-mamizko 
pertsonak dira, edo izan dira.

Zerrenda itzazue Agosti Xahoren ekarpen 
handienak, egilearen ustez.

• abertzalea
• aitzindaria
• aurrerakoia
• atzerakoia
• erregezalea
• eskuindarra
• euskaltzalea
• ezkertiarra
• fededuna
• feminista
• gorria

Aukeratu zer esan nahi duen Asiskok  
honekin: feminista errotik. 
c Oso feminista zela.  

c Ez zela batere feminista.

Irakurri dagokizun pertsonaiari buruzko datu 
biografikoak. Aurkeztu, gero, pertsonaia hori 
kideei. Erabili aukerak, eta sortu beste batzuk.

ALTZOKO HANDIA 
Migel Joakin Eleizegi Altzon (Gipuzkoa) jaio 

zen 1818an.
20 urterekin etorri zitzaion famatu egin zuen 

gaixotasuna: akromegalia. Horren ondorioz, hazi 
eta hazi egin zen. Egindako azken neurketan, 2m 
eta 41cm luze zen.

Garai hartan ohikoa zenez halako pertsonekin, 
herriz herri ibili zuten erakusgai. Europako hainbat 
hiritan ere izan zen.

Ezagutu zutenek zioten oso gizon apala eta 
langilea zela; era berean, bere elizkoitasuna nabar-
mendu zuten, meza asko ordaindu baitzituen.

1861ean hil zen. 

LAUAXETA
Laukizen (Bizkaia) jaio zen, 1905ean. Esteban 

Urkiaga zuen izena.
Kazetari, idazle eta olerkigilea izan zen; gerra 

aurreko belaunaldian ospetsuenetakoa, Lizardi eta 
Orixerekin batera.

1929an Euzkadi egunkarian hasi zen beha-
rrean, euskarazko atalean. Sasoi hartan, atzerriko 
literaturari buruzko artikuluak idazten hasi zen.

Euzko Alderdi Jeltzaleko (EAJ) kidea izan zen. 
Bere mitinak oso famatuak ziren, pasioz beteak.

Gerran, Euskal Gudarostean egon zen. 1937an 
atxilotu eta fusilatu egin zuten.

MATALAS
Mitikilen (Zuberoa) jaio zen, Bernard Goiene-

txe izenez.
Bordelen egin zituen apaiz-ikasketak. Gero, 

bere herrian izan zen erretore.
Frantziako erregeak ezarritako lege zentralis-

ten aurka aritu zen, Zuberoako foruak murrizten 
zituztelako. 

Hizlari trebe eta kartsua zenez, laborariak gi-
datu zituen nobleen aurkako matxinadan.

Preso hartu ondoren, burua moztu zioten Lex-
tarreko (Zuberoa) plazan, 1661ean. 

biziki garaia
ekintzaile sutsua
eragile nekagaitza
euskaltzale porrokatua
izugarri elizkoia
foruzale petoa
…

NORTASUNA  
DESKRIBATZEKO

ADJEKTIBOAK
Jarreren, zaletasunen 
adierazleak: xaloa, zitala, 
lasaia, petrala.
Eratorpen bidez:
• KOI: herrikoi, etxekoi
• BERA: bihozbera, hozbera
• TIAR: baketiar

GRADUATZAILEAK
Batere: batere ausarta
Samar: estu samarra
Nahiko: nahiko handikia
Oso: oso isila
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C INFORMAZIOA JASO
Galdetu ikasleei ea inork ezagutzen duen Asisko Urmeneta. Osterantzean, 

eman zeuk haren berri. Nahi baduzu, komiki-binetaren bat erakuts diezaiekezu.
Bideo-pasartearen aurkezpena egiteko, kontuan hartu beharko duzu ETB1ek 

ematen ote duen Ahoz aho saioa material hau erabiltzen duzunean. 
Esaiezu saioaren atal batean magazin kultural bat egiten dutela, eta hainbat 

protagonista elkarrizketatu. Hitz egin, halaber, aurkezleari buruz: Ilaski Serrano.
Elkarrizketa baten pasarte batzuk ikusiko dituzte. Jaso dezatela informazioa. 

Aurreko bikoteetan, informazio hori alderatuko dute.

E EKINTZA
Berreskuratu Miren Amurizaren testuan 

agertutako hainbat pertsonaia. 
Egin hiruko taldeak, eta irakur ditzala 

bakoitzak pertsonaia baten datu 
biografikoak. Horietan oinarrituta, aurkez 
diezaiotela elkarri pertsonaia, eta erabil 
ditzatela proposatzen zaizkien adjektibo 
eta graduatzaileak. 

Animatu ikasleak bestelako 
konbinazioak ere egitera; horretarako, 
lagungarri izan dakizkieke Kontuan Hartu 
ataleko azalpenak. 

ZABALKUNDEA
Animatu ikasleak ETB1eko Ahoz Aho saioko edo 

antzeko beste magazine bateko elkarrizketaren bat 
ikustera.

Ikasleak prest badaude, adostu egun bat 
telebistan ikusitakoaren berri tarte batean elkarri 
emateko.

ERANTZUNAK
abertzalea, aitzindaria, aurrerakoia, 
euskaltzalea, ezkertiarra, feminista, gorria

ZUEK BAI ZUEK!02. ikastunitatea

D LEXIKOA LANDU
Agosti Xahoren nortasuna deskribatzeko hitzak aukeratu, 

eta horiei buruz hitz egin ondoren, horien intentsitate-maila 
zehazteko baliabideei erreparatuko diete.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa LIBURUETATIK ZINEMARA 
SALTO EGITEA

Egin solasaldi laburra kritikaren inguruan 
ikaskideekin. Erabili ba al zenekiten egitura 
informazio berria partekatzeko. 
• Ba al zenekiten filma amaituta zegoela, aldaketa 

batzuk egin behar izan zirela? 
• Ba al zenekiten…?

Alderatu zuen iritzia idazlearenarekin.

Irakurri Iban Zalduaren zinema-kritika, eta azpimarratu zuretzat ezezaguna edo berria 
den informazioa ikaskideekin partekatzeko.

A

B

D

Urte asko igaro dira komiki famatua film 
bihurtzeko ahaleginetan hasi zirenetik, eta az-
kenean Sam Raimi zuzendariak burutu zuen 
proiektua. Xehetasun tontoak alde batera utzi-
ta (badakizue, filma amaituta zegoela aldake-
ta batzuk egin behar izan zirela, Dorre Bikien 
irudiak ezabatzeko eta), emaitza ez zen txa-
rra izan, abenturazko film bezala harrigarria, 
efektu berezien ikuspuntutik; duina, istorioari 
edo aktoreen lanari dagokionean. Beste urrats 
bat gehiago, haragitutako komiki-pertsonaien 
film-azpigenero gero eta hornituagoan.

Honezkero kristo guztiak jakingo duen 
bezala, filmak istorio sinplea kontatzen digu. 
Peter Parkerrek, bigarren hezkuntza amaitzen 
ari den gazte lotsatiak, botere harrigarriak lor-
tzen ditu esperimentu genetiko batean eralda-
tutako armiarma baten hozkadaren ondorioz 
(paretetatik igo daiteke, liana moduan erabil 
daitezkeen amaraun-hariak jaurti ditzake, 
pertsona normal batek baino indar eta erresis-
tentzia handiagoak ditu…). Orduz geroztik, 
botere handi batek erantzukizun maila han-
dia dakarrelako berarekin batera, elastiko eta 
mozorro nahikoa ridikulu batzuez hornitu-
ta, gaizkileen kontra aritzen da New Yorken; 
Iratxo Berdea superbilauarekin duen gatazka 
izango litzateke, alde horretatik, pelikularen 
ardatz nagusia. Lan luzea da, izan ere, Peter 
Parkerren mundua, zirkunstantziak eta alda-
ketaren ondorioak xehetasun handiz deskriba-
tzen zaizkigu. Zuzendariak ez du akzioko film 
soil bat egin nahi izan, nahiz eta, jakina, hori 

C

den (nagusiki) Spider-man hau. Ezin bestela 
izan, komikiari fideltasun minimo bat gorde 
nahi bazitzaion behintzat. Spider-manen 
abenturak 1962an jaio ziren, Stan Lee gidoi-
lariaren eta Steve Ditko marrazkilariaren es-
kuetatik, eta laster, Lau Fantastikoekin batera, 
Marvel komiki-argitaletxearen produkzioaren 
bizkarrezurra bihurtu ziren; izan ere, pertso-
naia horiek izan ziren Marvel AEBetako ko-
miki-mundua menderatzera eraman zutenak, 
konkurrentziako DC argitaldaria gaindituz 
(badakizue, Superman, Batman, Linterna Ber-
dea eta abarren etxea). Zein izan zen Marve-
leko superheroien sekretua, DCkoekin konpa-
ratuta? Haien pertsonaiak, superbotereez gain, 
arazoak zituztela; alde horretatik pertsona 
normalak zirela, gizartean integratzeko pro-
blemak zituztela, bizitza pribatuan gaizki pasa-
tzen zutela… gutarrak zirela, nolabait esateko; 
Superman, ordea, ez zen gure mundukoa ere. 

Nolanahi ere, ez gaitezen engaina: ko-
mikia oso amerikarra da, eta, bestalde, oso 
mutilentzakua, are gehiago, matxista ere bai, 
batzuetan (90eko hamarkadaren amaieratik 
saiatu dira nesken publikora hurbiltzen, Spi-
der-woman eta Spider-girl bezalako produktu 
eratorriekin, alabaina ez dut uste arrakasta 
handirik izan dutenik). Hala eta guztiz ere, 
berrogei urte hauetan zehar mota guztieta-
ko aldaketak izateko denbora izan dute hala 
Spider-manek nola Peter Parkerrek (eta bere 
inguruak, noski).

Iban Zaldua, sustatu.eus (moldatua)

SPIDER-MAN
 –Sinesgaitza zaidan arren, bat nator 
zera esaten duenean, igaro dela 
nahikoa denbora urte hauetan 
guztietan aldaketak egiteko, baina...
 –Lehengo lepotik burua. Arrazoi, bai.

 –Nolanahiren aurretik pertsona normalak 
direla adierazten duen ideia dator. 
 –Bai, eta ondoren kontrajartzen du hain 
amerikarrak izanda, normal-normalak ere 
ez diren ideiarekin, ezta?

Erreparatu testuaren azken paragrafoan 
nabarmendutakoei. Aztertu testuan duten 
adiera, eta adostu zein funtzio duten.

 -Nolanahi ere: …………

 -bestalde: …………

 -are gehiago: …………

 -alabaina: …………

 -Hala eta guztiz ere: …………

Zehaztu testuaren zein ideia antolatzen, lotzen, 
aurka jartzen… dituzten nabarmendutako testu-
antolatzaileek.

Asmatu superheroi bat, gaur egungo arazoei aurre 
egiten laguntzeko. Jarraitu sare sozialetako joera, 
#superheroiakbeharditugu traolapekoa.

“Etxeheroi” beharko genuke; izan ere, etxebizitzaren 
arazoa lehenbailehen konpondu behar dugu. 
#superheroiakbeharditugu 

TESTU- 
-ANTOLATZAILEAK

Esanahiaren arabera, zerrenda ugaria 
osatzen dute. Hona batzuk:
- Hizketa-antolatzaileak: ezen (eze)
- Emendiozkoak: horrez gain, are
- Aurkaritzakoak: hala eta guztiz ere
- Ondoriozkoak: beraz, horrela, hortaz
- …

KH 5-8

 TESTU-ANTOLATZAILEEN FUNTZIOAK

 1. Emendiozkoak: Hitzak berak zuzen adierazten 
duen gisan emendiozko diskurtso markatzaileek 
aurretik esandakoari zerbait emendatzen, gehitzen 
edo gaineratzen diote.

 2. Aurkaritzakoak: “Aurkari” hitzak berak adierazten 
duen gisan, lokailu hauek aurretik esandakoari 
kontrakotasuna edo kontrastea adierazteko 
erabiltzen dira. 

 3. Urruntzaileak: Aurreko diskurtso ataletik 
urrundu egiten da hiztuna, esandakoaren 
garrantzia apalduta gelditzen da. 

 4. Ordena-adierazleak: Testuko nahiz paragrafo 
barruko ideien ordena zehazten dute.
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OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  

Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 5, 6, 7, 8

ZUEK BAI ZUEK!02. ikastunitatea

ESKOLA AURRETIK

A ULERMENA LANDU
Aurkeztu Iban Zaldua eta sustatu.eus 

albistegi digitala.
Irakur dezatela kritika, eta azpimarra 

dezatela eurentzat berria edo ezezaguna den 
informazioa.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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B IRITZIA ALDERATU
Ikasgelan, bil daitezela 3-4ko taldetan, ondorioak komentatzeko; horretarako, Ba al zenekiten 

forma erabiltzea proposatzen zaie. Adibide gehiago behar badituzte, idatzi hauek arbelean:
- Ba al zenekiten Marvel etxeko pertsonaien arrakasta “mundutarrak” ematen zutela izan zela?
- Ba al zenekiten Spider-woman eta Spider-girl pertsonaiak ere sortu zituztela?
Hitz egin dezatela kritikari buruz, eta aldera dezatela euren iritzia eta idazlearena.
Komentatu talde handian.

C HAUSNARTU
Azter dezatela testutik ateratako 

lagina, testu-antolatzaileen funtzioa 
ondorioztatzeko.

Talde txikitan, errepara diezaietela 
antolatzaileen bidez lotzen diren ideiei.

D EKINTZA
Animatu ikasleak superheroiak 

asmatzera, gaur egungo arazoei aurre 
egiteko.

Binaka, pentsa dezatela superheroi 
horren izena eta izaera, eta zertan 
lagunduko ligukeen. Pentsa dezatela pare 
bat ideia mezua idazteko; lotzeko, erabil 
dezatela testu-antolatzaileren bat.

Zabal ezazu zeuk joera; horretarako, 
liburuko adibidea erabil dezakezu. Eskatu 
ikasle bakoitzari erantzun bat, gutxienez, 
emateko irakurritako mezuren bati.

ERANTZUNAK
Nolanahi ere (3); bestalde (1); are gehiago (1); 
alabaina (2); hala eta guztiz ere (2)

ZUEK BAI ZUEK!02. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa

KH 9-12

KH 13-16

Bilatu zure erreportajearen transkripzioan nola 
egin dituen esatariak baieztapen horiek. Partekatu 
ondorioak kidearekin, eta osa itzazue esaldi hauek:
• Mundu anglosaxoian emakumeak normalean senarraren 

abizena ……………………………, Dorothy Crowfootek 
bereari eustea erabaki zuen.

• Zulatutako txartelak ehungintza-industrian 
………………………………………, Adak kalkulu 
matematikoak egiteko aukerak ere ikusi zituen.

Baloratu taldekideek egin dituzten pertsonaia- 
-proposamenak billete berrirako, eta adostu denon 
artean zuen aukera.

HEZUR ETA MAMIZKO 
HEROIAK

Aukeratu eta entzun bi biografia hauetako bat. 
Hartu oharrak gero kideari birkontatzeko; nahi 
baduzu, bilatu informazio gehiago Interneten.

A Hitz egin kidearekin entzundakoari buruz, 
eta adostu biek dituzten hiru ezaugarri.

Irakurri entzun berri dituzuen erreportajeen 
transkripzio-zatiak, eta erantzun galderei.
• Dorothy Crowfoot gai izan zen Braggek garatutako teknika 

elementu organikoei aplikatzeko.
Zein teknika? Braggek garatu zuena (zuen teknika)

• Adak ere senarrarengandik jasotako abizena erabili zuen.
Zein abizen? …………

• Crowfootek egindako lanei esker, antibiotikoak masiboki 
ekoizteko bidea ireki zen.
Zein lan? …………

• Italian Babbagek emandako hitzaldi batean egon ondoren, 
Luigi Menabrea izeneko ingeniari batek artikulu bat idaztea 
pentsatu zuen.
Zein hitzaldi? …………

Berridatzi esaldi hauek moldeari jarraituta.
• X izpien bidez lortu zen aurrerapen handiena izan zen.
• Berak egin zituen ikerketa matematikoek Charles Babbage 

ezagutzeko aukera eman zioten.
• Menabreak Babbageri bidali zizkion hitzaldian jaso zituen 

oharrak zuzentzeko.
• Adak Babbagek asmatu zuen makina hobetu zuen.

B C

D

E

F

Aukeratu kidearekin bi emakume beren irudiak 
billete berrietan agertzeko.

Irakurri esaldiak, eta erantzun galderei.

1.  Nahiz eta Edurne Pasabanek merezimendu handiak dituen, 
nik ez nuke proposatuko.

2.  Edurne Pasabanek merezimendu handiak dituenez, nik bera 
proposatuko dut.

• Zeinek erakusten du esaldi nagusi eta mendekoaren arteko 
harreman logikoa? c

• Zeinetan jartzen dio mendeko esaldiak eragozpen bat 
nagusiari? c

Lotu eta berridatzi baieztapenak, aztertu berri 
duzuenaren arabera.

 –Nirea zen zientzialari baten biografia: 
Dorothy Crowfoot.
 –Bada, nirea beste batena: Ada 
Lovelace. Ezagutzen duzu?

 –Nik Edurne Pasaban proposatuko dut; hark 
lortutakoa ez dago edozeinen esku: 8.000 
metrotik gorako mendi guztiak igo ditu.
 –Ez dakit, bada. Nahiz eta merezimendu 
handiak dituen, ez zitzaidan gustatu 
hartutako jarrera lehiakorra. Nire ustez, 
mendizaletasuna beste gauza bat da.

-DAKO ala -TAKO?
-N amaiera duten aditzek (egin, 
eman, egon…) -DAKO hartuko dute 
(eginDAKO).
Beste aditz guztiek -TAKO hartuko 
dute (hartuTAKO).

KONTZESIOZKO 
 ESALDIAK

- nahiz eta garai hartan oso ohikoa izan ez.
- nahiz eta garai hartan oso ohikoa ez zen.
- garai hartan oso ohikoa izan ez arren.

Dorothy Crowfoot Nobel 
sariduna da.

Dorothy Crowfoot nahiko 
ezezaguna da.

Ada Lovelace izenez 
ezagutzen dugu.

Augusta Ada Byron izena jarri 
zioten jaiotakoan.

Garai hartan ez zen oso 
ohikoa.

Dorothyk eta bere ahizpek 
mutilek beste aukera izan 
zituzten ikasteko, lanerako…

Artikuluak Babbageren 
azalpen gehienak ematen 
zituen.

Adari eskatu zion zuzenketak 
egiteko.
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B  ENTZUNDAKOAREN 
BERRI EMAN

Egin bikoteak pasarte ezberdina 
entzun duten ikasle banarekin, eta 
mantendu bikote horiek jardueran 
zehar, bi entzungaien laginak erabiliko 
dituzte-eta. Konta diezaiotela elkarri 
dakarten informazioa, eta ados ditzatela bi 
pertsonaien arteko hiru ezaugarri komun. 

Ekarri talde handira bikote guztien 
ekarpenak. Seguruena, ezaugarri komun 
horiek ez dira izango berberak; aztertu, 
denon artean, benetan komunak diren.

ZUEK BAI ZUEK!02. ikastunitatea

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

ESKOLA AURRETIK

A INFORMAZIOA JASO
Aurkeztu entzungaia. Britainia Handian 50 

liberako billete berria egin nahi dutela- 
-eta, iritzia eskatzen ari dira jakiteko nork 
mereziko lukeen halako ohorea; aitzakia 
hori hartuta, irratian hainbat pertsonaiari 
buruzko informazioa ematen ari dira.

Egin bi talde; bakoitzak pasarte bat 
entzungo du. Entzun dezatela, eta jaso 
ditzatela oharrak entzundako informazioa 
elkarri emateko. 
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa

KH 9-12

KH 13-16

Bilatu zure erreportajearen transkripzioan nola 
egin dituen esatariak baieztapen horiek. Partekatu 
ondorioak kidearekin, eta osa itzazue esaldi hauek:
• Mundu anglosaxoian emakumeak normalean senarraren 

abizena ……………………………, Dorothy Crowfootek 
bereari eustea erabaki zuen.

• Zulatutako txartelak ehungintza-industrian 
………………………………………, Adak kalkulu 
matematikoak egiteko aukerak ere ikusi zituen.

Baloratu taldekideek egin dituzten pertsonaia- 
-proposamenak billete berrirako, eta adostu denon 
artean zuen aukera.

HEZUR ETA MAMIZKO 
HEROIAK

Aukeratu eta entzun bi biografia hauetako bat. 
Hartu oharrak gero kideari birkontatzeko; nahi 
baduzu, bilatu informazio gehiago Interneten.

A Hitz egin kidearekin entzundakoari buruz, 
eta adostu biek dituzten hiru ezaugarri.

Irakurri entzun berri dituzuen erreportajeen 
transkripzio-zatiak, eta erantzun galderei.
• Dorothy Crowfoot gai izan zen Braggek garatutako teknika 

elementu organikoei aplikatzeko.
Zein teknika? Braggek garatu zuena (zuen teknika)

• Adak ere senarrarengandik jasotako abizena erabili zuen.
Zein abizen? …………

• Crowfootek egindako lanei esker, antibiotikoak masiboki 
ekoizteko bidea ireki zen.
Zein lan? …………

• Italian Babbagek emandako hitzaldi batean egon ondoren, 
Luigi Menabrea izeneko ingeniari batek artikulu bat idaztea 
pentsatu zuen.
Zein hitzaldi? …………

Berridatzi esaldi hauek moldeari jarraituta.
• X izpien bidez lortu zen aurrerapen handiena izan zen.
• Berak egin zituen ikerketa matematikoek Charles Babbage 

ezagutzeko aukera eman zioten.
• Menabreak Babbageri bidali zizkion hitzaldian jaso zituen 

oharrak zuzentzeko.
• Adak Babbagek asmatu zuen makina hobetu zuen.
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Aukeratu kidearekin bi emakume beren irudiak 
billete berrietan agertzeko.

Irakurri esaldiak, eta erantzun galderei.

1.  Nahiz eta Edurne Pasabanek merezimendu handiak dituen, 
nik ez nuke proposatuko.

2.  Edurne Pasabanek merezimendu handiak dituenez, nik bera 
proposatuko dut.

• Zeinek erakusten du esaldi nagusi eta mendekoaren arteko 
harreman logikoa? c

• Zeinetan jartzen dio mendeko esaldiak eragozpen bat 
nagusiari? c

Lotu eta berridatzi baieztapenak, aztertu berri 
duzuenaren arabera.

 –Nirea zen zientzialari baten biografia: 
Dorothy Crowfoot.
 –Bada, nirea beste batena: Ada 
Lovelace. Ezagutzen duzu?

 –Nik Edurne Pasaban proposatuko dut; hark 
lortutakoa ez dago edozeinen esku: 8.000 
metrotik gorako mendi guztiak igo ditu.
 –Ez dakit, bada. Nahiz eta merezimendu 
handiak dituen, ez zitzaidan gustatu 
hartutako jarrera lehiakorra. Nire ustez, 
mendizaletasuna beste gauza bat da.

-DAKO ala -TAKO?
-N amaiera duten aditzek (egin, 
eman, egon…) -DAKO hartuko dute 
(eginDAKO).
Beste aditz guztiek -TAKO hartuko 
dute (hartuTAKO).

KONTZESIOZKO 
 ESALDIAK

- nahiz eta garai hartan oso ohikoa izan ez.
- nahiz eta garai hartan oso ohikoa ez zen.
- garai hartan oso ohikoa izan ez arren.

Dorothy Crowfoot Nobel 
sariduna da.

Dorothy Crowfoot nahiko 
ezezaguna da.

Ada Lovelace izenez 
ezagutzen dugu.

Augusta Ada Byron izena jarri 
zioten jaiotakoan.

Garai hartan ez zen oso 
ohikoa.

Dorothyk eta bere ahizpek 
mutilek beste aukera izan 
zituzten ikasteko, lanerako…

Artikuluak Babbageren 
azalpen gehienak ematen 
zituen.

Adari eskatu zion zuzenketak 
egiteko.
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C GRAMATIKA LANDU
Erlatibozko esaldiak egiteko -tako/-(r)iko formari 

begira jarriko dituzu. Horretarako, bi entzungaietako 
transkripzio-zatiak aztertuko dituzte. Asmoa da ikasleek 
lotzea forma berria dagoeneko ezagutzen dutenarekin.

Praktikatzeko, berridatz ditzatela esaldiak. Zuzenketa 
berriz entzunda egin dezakete; bestela, bideratu 
transkripzioetara.

D PROPOSATU
Aurkeztu egoera: gurean ere billete berri bat aterako dute, eta  

galdeketa antolatu da; hiritarrek egingo dituzte proposamenak 
billete  horretan agertuko den pertsonaia aukeratzeko.

Aurkez ditzala bikote bakoitzak bere aukerak, eta jaso guztien  
ekarpenak; ez hasi une honetan horiei buruz eztabaidatzen, 
eta utzi  jardueraren amaierarako. Norbaitek ezagutuko ez balu 
proposatutakoren  bat, eskatu egileari aurkezpen laburra egiteko.

E HAUSNARTU ETA PRAKTIKATU
Binaka oraindik, egin dezatela kontzesiozko esaldiei buruzko 

hausnarketa. Utzi ikasleak dakitenetik abiatzen; horrela, 
pentsatzekoa da nahiz eta edo arren formak erabiliko dituztela.

Gero, transkripzioak aztertuta, aplika dezatela forma berria.

F EKINTZA
D jardueran egin diren proposamenak kontuan 

hartuta, erabaki egin beharko dute guztien artean 
nor proposatuko duten billete berrirako.

Azpimarratu ados jarri behar dutela.

ERANTZUNAK
Senarrarengandik jaso zuena; 
Crowfootek egin zituenak; Italian 
Babbagek eman zuena

ERANTZUNAK
Zeinek erakusten du…? 2
Zeinetan jartzen dio…? 1

ERANTZUNAK
Dorothy Crowfoot Nobel sariduna bada ere, nahiko 
ezezaguna da; Ada Lovelace izenarekin ezagutzen 
badugu ere, Augusta Ada Byron jarri zioten jaiotzean; 
Garai hartan  oso ohikoa ez bazen ere, Dorothyk 
eta bere ahizpek mutilek beste aukera izan zituzten 
ikasteko, lanerako...; Artikuluak Babbageren azalpen 
gehienak ematen bazituen ere, Adari eskatu zion 
zuzenketak egiteko

ERANTZUNAK 
X izpien bidez lortutako aurrerapen handiena izan 
zen; Berak egindako ikerketa matematikoek Charles 
Babbage ezagutzeko aukera eman zioten; Menabreak 
Babbageri bidali zizkion hitzaldian jasotako oharrak 
zuzentzeko; Adak Babbagek asmatutako makina 
hobetu zuen

ZUEK BAI ZUEK!02. ikastunitatea

ERANTZUNAK
Mundu anglo-saxoian emakumeak normalean 
senarraren abizena badu ere, Dorothy Crowfootek 
bereari eustea erabaki zuen; Zulatutako txartelak 
ehungintza-industrian erabiltzen baziren ere, Adak 
kalkulu matematikoak egiteko aukerak ere ikusi zituen
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
KONTUAN HARTU

NORTASUNA DESKRIBATZEKO

ANGLIZISMOAK ORDEZKATZEKO HIZTEGIA

Hizkuntza batek kanpotiko hitzak bereganatzeari deritzo mailegutza. Hitza, bere adierazlearekin eta 
adieraziarekin, kanpoko hizkuntzatik jasotzen da eta mailegu-hartzaileak, normalki, bere fonetikara, 
bere esateko modura moldatzen du hitz hori:

(lat.) causa, rege(m)... > (eusk.) gauza, errege...
(fr.) grève, charmant... > (eusk.) greba, xarmant...
(gazt.) almuerzo, verso... > (eusk.) almortzu, bertso...

Edozelan ere, izaten da hizkuntza hartzailearen erregeletara egokitu gabeko hitzik ere. Azken orduko 
maileguak dira horiek; mailegu irentsi gabeak, alegia. Maila horretakoak dira, esaterako, jazz, whisky, 
rock, basic, handicap, lamoru, best-seller, cocktail...
Jatorrizko hizkuntzaren arabera, maileguak multzo desberdinetan taldeka daitezke: 

Anglizismoak. Gaur egun ingelesak hizkuntza bezala duen garrantzia nabarmena da eta maile-
gu-iturri nagusienetarikoa bihurtu da: corner, okey, hall, light...
Galizismoak: euskarak frantsesetik, gaztelaniatik bezala, maigleu-mordoa hartzen du: hotel, 
txalet, afera, postari, engaiatu... Izan ere euskara etengabeko elkarreraginean dago bi hizkuntza 
horiekin.
Germanismoak: alemanieratik harturiko hitzak: bibote, gerra, gisa...

Hedabideak direla medio, beste hizkuntza batzuetako jatorria izanik, erabat nazioarteko bihurtu diren: 
tabu, kiosko, kimono, kafe, bikini, robot, pic-nic eta antzekoak.

KONTUAN HARTU
2

Bi lagun beilatokian daude, eta hildakoari buruz ari dira hitz egiten. Osatu haien arteko 
solasaldia, laguna nola deskribatzen duten ikusita.

A —Bueno, joan zaigu halako batean. Bere falta igarriko dugu.

B —Bai. Guk ez ezik, frontoian ere igarriko dute; ……………………………… zen.

A —Eta ……………………………… Beti jokatu behar zuen dirua partidetan.

B —Tira, bere diruarekin nahi zuena egiteko eskubidea ere bazuen, ……………………………… 
zen eta. Asteburuan jai, baina aste barruan lana besterik ez zuen egiten.

A —Bai, hori egia da.

B —Eta parrandarako ere beti prest. ………………………………

A —Baina apur bat gaiztoa, e. ………………………………; beti adarra jotzen.

B —Baina ez zuen asmo txarrez egiten. ………………………………, edozeini laguntzeko 
arazorik ez zeukan.

A —Ez, ez.

NORTASUNA DESKRIBATZEKO

Irakurri Leonardo da Vinciren hastapenen deskribapen laburra, azpimarratu testuan nortasuna 
adierazten duten pasarteak eta zerrendatu erabilitako graduatzaileak.

1

2

3

4

LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci (1452-1519) artearen historiako marrazkilaririk nabarmenena 

izateaz gain, margolari maisua eta bisionarioa izan zen. Langile nekaezina, hainbat 
eta hainbat koaderno bete zituen bozeto, asmakizun eta teoria berriekin. Horrenbeste 
arlo eta hain ezberdinetan egindako ekarpenengatik, jeinu unibertsaltzat hartzen da.

Leonardo da Vinci umetatik izan zen biziki irudimentsua, jaio zen herrixkan ber-
tan pasa zituen aurreneko urteak, inguruko larreetan bizi ziren sugandila, ipurtargi 
eta bestelako animaliekin jolastuz, haurtzarotik aberatsa zuen irudimena are gehiago 
landuz, jakinmin handiko mutikoa baitzen. Haren lana aztertu zuten aurreneko au-
toreek gazte galai gisara aurkezten dute, izugarri erakargarria omen zen haren izaera.

Leonardo gaztetxoa familia aberats bateko kidea izateak eragin zuzena izan zuen 
bere formazioari ateak irekitzeko. Horrela eman zion hasiera bere pintore karrerari.

Wikipedia (moldatua)

Irakurri testua, eta esan pertsonaietako bakoitza zein bi ezaugarrirekin lotuko zenukeen: 
Mafalda, Susanita, Felipe eta Manolito. Kontuan izan ezaugarri batzuk ez dagozkiola inori.

Gaur egun, kirolzaleek, musikazaleek, gazteek…  idolotzat dauzkaten pertsonetatik, nor 
esango zenuke dela…
• …borrokalari sutsua?
• …berritzaile porrokatua?
• …izugarri ausarta?
Arrazoitu erantzunak eta bidali taldearen forora, ea nork lortzen duen taldekide guztien 
adostasuna.

KONTUAN HARTU

Pertsonak deskribatzeko ezaugarri fisikoak, jokamoldea eta nortasuna azaldu ohi dira. Nortasuna 
adierazten dugunean, pertsona baten jarreraz, ideologiaz, gustu eta zaletasunez eta abarrez hitz egiten 
dugu: irekia, alaia, umila, harroa…

ATZIZKIAK
Askotan, eratorpena erabiltzen dugu halakoak sortzeko; joera adierazten duten atzizkiak erabiltzen 
ditugu. Hauek, adibidez:

-KOI: aurrerakoia, atzerakoia, elizkoia
-BERA: sentibera, sinesbera 

-TIAR: ezkertiarra, baketiarra, goiztiarra

INTENTSITATE-MAILA
Deskribapenetan intentsitate-maila graduatzeko era askotako baliabideak ditugu euskaraz. Horietako 
bat maila-adberbioen erabilera da. Esate baterako:

 • Osotasuna adierazten duten maila-adberbioak: izugarri ezkertiarra, biziki langilea, arras berritzai-
lea, oso zirikatzailea, ikaragarri ameslaria, arrunt aurrerakoia…

 • Formaz adjektiboak izanik, maila-adberbio gisa erabiltzen direnak: ezkertiar amorratua, langile po-
rrokatua, berritzaile sutsua, zirikatzaile petoa…

Erabilerak ohikoago bihurtu ditu lotura batzuk besteak baino; esaterako, galanta adjektiboa kutsu ne-
gatiboarekin erabiltzen da, eskuarki: alfer galanta, inozo galanta.

Komikietan eta ipuinetan ez da harrigarria pertsonaien 
izaerak oso markatuak izatea. Esate baterako, Quino komi-
kigilearen Mafalda eta bere lagunekin horrela gertatzen da. 
Mafalda bera bere idealen alde borrokatzeaz ez da inoiz ne-
katzen eta munduko gerra guztiak zinez gorrotatzen ditu. 
Bere ikaskide Susanita oso bestelakoa da: egun osoa ema-
ten du printze urdinarekin ametsetan, komikian ez da ageri 
berak baino ideia kontserbadoreagoak dituen inor. Felipe 
dugu beste lagun bat, ez du gauzak ondo irtengo diren fede 
handirik eta gorri-gorri egiten da norbaitek losintxaren bat 
esandakoan. Azkenik, ezin aipatu gabe utzi Manolito: ez du 
denborarik galduko ametsetan eta balizko idealetan; gaine-
ra, oso argi dauka dirua lortzea dela bere bizitzako helburu 
nagusia.

biziki ameslaria 
muturreko atzerakoia
aurrerakoi samarra 
nahiko ausarta 
bakezale amorratua 
borrokalari sutsua
diruzale porrokatua 
ekintzaile sutsua 
nahiko ezkorra 
batere liskartzalea 
izugarri lotsatia 
izugarri praktikoa

KONTUZ! 
Kasuren batean, hitz berak esanahi ezberdina har dezake aurrean edo atzean dagoen.

 -  Agosti Xaho izugarri/ikaragarri errepublikazalea zen (oso errepublikazalea).
 -  Altzoko Handia gizon izugarria/ikaragarria zen (gizon handia edo beldurra eragiten duena).
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ANGLIZISMOAK ORDEZKATZEKO HIZTEGIA

Hizkuntza batek kanpotiko hitzak bereganatzeari deritzo mailegutza. Hitza, bere adierazlearekin eta 
adieraziarekin, kanpoko hizkuntzatik jasotzen da eta mailegu-hartzaileak, normalki, bere fonetikara, 
bere esateko modura moldatzen du hitz hori:

(lat.) causa, rege(m)... > (eusk.) gauza, errege...
(fr.) grève, charmant... > (eusk.) greba, xarmant...
(gazt.) almuerzo, verso... > (eusk.) almortzu, bertso...

Edozelan ere, izaten da hizkuntza hartzailearen erregeletara egokitu gabeko hitzik ere. Azken orduko 
maileguak dira horiek; mailegu irentsi gabeak, alegia. Maila horretakoak dira, esaterako, jazz, whisky, 
rock, basic, handicap, lamoru, best-seller, cocktail...
Jatorrizko hizkuntzaren arabera, maileguak multzo desberdinetan taldeka daitezke: 

Anglizismoak. Gaur egun ingelesak hizkuntza bezala duen garrantzia nabarmena da eta maile-
gu-iturri nagusienetarikoa bihurtu da: corner, okey, hall, light...
Galizismoak: euskarak frantsesetik, gaztelaniatik bezala, maigleu-mordoa hartzen du: hotel, 
txalet, afera, postari, engaiatu... Izan ere euskara etengabeko elkarreraginean dago bi hizkuntza 
horiekin.
Germanismoak: alemanieratik harturiko hitzak: bibote, gerra, gisa...

Hedabideak direla medio, beste hizkuntza batzuetako jatorria izanik, erabat nazioarteko bihurtu diren: 
tabu, kiosko, kimono, kafe, bikini, robot, pic-nic eta antzekoak.

KONTUAN HARTU
2

Bi lagun beilatokian daude, eta hildakoari buruz ari dira hitz egiten. Osatu haien arteko 
solasaldia, laguna nola deskribatzen duten ikusita.

A —Bueno, joan zaigu halako batean. Bere falta igarriko dugu.

B —Bai. Guk ez ezik, frontoian ere igarriko dute; ……………………………… zen.

A —Eta ……………………………… Beti jokatu behar zuen dirua partidetan.

B —Tira, bere diruarekin nahi zuena egiteko eskubidea ere bazuen, ……………………………… 
zen eta. Asteburuan jai, baina aste barruan lana besterik ez zuen egiten.

A —Bai, hori egia da.

B —Eta parrandarako ere beti prest. ………………………………

A —Baina apur bat gaiztoa, e. ………………………………; beti adarra jotzen.

B —Baina ez zuen asmo txarrez egiten. ………………………………, edozeini laguntzeko 
arazorik ez zeukan.

A —Ez, ez.

NORTASUNA DESKRIBATZEKO

Irakurri Leonardo da Vinciren hastapenen deskribapen laburra, azpimarratu testuan nortasuna 
adierazten duten pasarteak eta zerrendatu erabilitako graduatzaileak.

1

2

3

4

LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci (1452-1519) artearen historiako marrazkilaririk nabarmenena 

izateaz gain, margolari maisua eta bisionarioa izan zen. Langile nekaezina, hainbat 
eta hainbat koaderno bete zituen bozeto, asmakizun eta teoria berriekin. Horrenbeste 
arlo eta hain ezberdinetan egindako ekarpenengatik, jeinu unibertsaltzat hartzen da.

Leonardo da Vinci umetatik izan zen biziki irudimentsua, jaio zen herrixkan ber-
tan pasa zituen aurreneko urteak, inguruko larreetan bizi ziren sugandila, ipurtargi 
eta bestelako animaliekin jolastuz, haurtzarotik aberatsa zuen irudimena are gehiago 
landuz, jakinmin handiko mutikoa baitzen. Haren lana aztertu zuten aurreneko au-
toreek gazte galai gisara aurkezten dute, izugarri erakargarria omen zen haren izaera.

Leonardo gaztetxoa familia aberats bateko kidea izateak eragin zuzena izan zuen 
bere formazioari ateak irekitzeko. Horrela eman zion hasiera bere pintore karrerari.

Wikipedia (moldatua)

Irakurri testua, eta esan pertsonaietako bakoitza zein bi ezaugarrirekin lotuko zenukeen: 
Mafalda, Susanita, Felipe eta Manolito. Kontuan izan ezaugarri batzuk ez dagozkiola inori.

Gaur egun, kirolzaleek, musikazaleek, gazteek…  idolotzat dauzkaten pertsonetatik, nor 
esango zenuke dela…
• …borrokalari sutsua?
• …berritzaile porrokatua?
• …izugarri ausarta?
Arrazoitu erantzunak eta bidali taldearen forora, ea nork lortzen duen taldekide guztien 
adostasuna.

KONTUAN HARTU

Pertsonak deskribatzeko ezaugarri fisikoak, jokamoldea eta nortasuna azaldu ohi dira. Nortasuna 
adierazten dugunean, pertsona baten jarreraz, ideologiaz, gustu eta zaletasunez eta abarrez hitz egiten 
dugu: irekia, alaia, umila, harroa…

ATZIZKIAK
Askotan, eratorpena erabiltzen dugu halakoak sortzeko; joera adierazten duten atzizkiak erabiltzen 
ditugu. Hauek, adibidez:

-KOI: aurrerakoia, atzerakoia, elizkoia
-BERA: sentibera, sinesbera 

-TIAR: ezkertiarra, baketiarra, goiztiarra

INTENTSITATE-MAILA
Deskribapenetan intentsitate-maila graduatzeko era askotako baliabideak ditugu euskaraz. Horietako 
bat maila-adberbioen erabilera da. Esate baterako:

 • Osotasuna adierazten duten maila-adberbioak: izugarri ezkertiarra, biziki langilea, arras berritzai-
lea, oso zirikatzailea, ikaragarri ameslaria, arrunt aurrerakoia…

 • Formaz adjektiboak izanik, maila-adberbio gisa erabiltzen direnak: ezkertiar amorratua, langile po-
rrokatua, berritzaile sutsua, zirikatzaile petoa…

Erabilerak ohikoago bihurtu ditu lotura batzuk besteak baino; esaterako, galanta adjektiboa kutsu ne-
gatiboarekin erabiltzen da, eskuarki: alfer galanta, inozo galanta.

Komikietan eta ipuinetan ez da harrigarria pertsonaien 
izaerak oso markatuak izatea. Esate baterako, Quino komi-
kigilearen Mafalda eta bere lagunekin horrela gertatzen da. 
Mafalda bera bere idealen alde borrokatzeaz ez da inoiz ne-
katzen eta munduko gerra guztiak zinez gorrotatzen ditu. 
Bere ikaskide Susanita oso bestelakoa da: egun osoa ema-
ten du printze urdinarekin ametsetan, komikian ez da ageri 
berak baino ideia kontserbadoreagoak dituen inor. Felipe 
dugu beste lagun bat, ez du gauzak ondo irtengo diren fede 
handirik eta gorri-gorri egiten da norbaitek losintxaren bat 
esandakoan. Azkenik, ezin aipatu gabe utzi Manolito: ez du 
denborarik galduko ametsetan eta balizko idealetan; gaine-
ra, oso argi dauka dirua lortzea dela bere bizitzako helburu 
nagusia.

biziki ameslaria 
muturreko atzerakoia
aurrerakoi samarra 
nahiko ausarta 
bakezale amorratua 
borrokalari sutsua
diruzale porrokatua 
ekintzaile sutsua 
nahiko ezkorra 
batere liskartzalea 
izugarri lotsatia 
izugarri praktikoa

KONTUZ! 
Kasuren batean, hitz berak esanahi ezberdina har dezake aurrean edo atzean dagoen.

 -  Agosti Xaho izugarri/ikaragarri errepublikazalea zen (oso errepublikazalea).
 -  Altzoko Handia gizon izugarria/ikaragarria zen (gizon handia edo beldurra eragiten duena).
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ANGLIZISMOAK ORDEZKATZEKO HIZTEGIA

Hizkuntza batek kanpotiko hitzak bereganatzeari deritzo mailegutza. Hitza, bere adierazlearekin eta 
adieraziarekin, kanpoko hizkuntzatik jasotzen da eta mailegu-hartzaileak, normalki, bere fonetikara, 
bere esateko modura moldatzen du hitz hori:

(lat.) causa, rege(m)... > (eusk.) gauza, errege...
(fr.) grève, charmant... > (eusk.) greba, xarmant...
(gazt.) almuerzo, verso... > (eusk.) almortzu, bertso...

Edozelan ere, izaten da hizkuntza hartzailearen erregeletara egokitu gabeko hitzik ere. Azken orduko 
maileguak dira horiek; mailegu irentsi gabeak, alegia. Maila horretakoak dira, esaterako, jazz, whisky, 
rock, basic, handicap, lamoru, best-seller, cocktail...
Jatorrizko hizkuntzaren arabera, maileguak multzo desberdinetan taldeka daitezke: 

Anglizismoak. Gaur egun ingelesak hizkuntza bezala duen garrantzia nabarmena da eta maile-
gu-iturri nagusienetarikoa bihurtu da: corner, okey, hall, light...
Galizismoak: euskarak frantsesetik, gaztelaniatik bezala, maigleu-mordoa hartzen du: hotel, 
txalet, afera, postari, engaiatu... Izan ere euskara etengabeko elkarreraginean dago bi hizkuntza 
horiekin.
Germanismoak: alemanieratik harturiko hitzak: bibote, gerra, gisa...

Hedabideak direla medio, beste hizkuntza batzuetako jatorria izanik, erabat nazioarteko bihurtu diren: 
tabu, kiosko, kimono, kafe, bikini, robot, pic-nic eta antzekoak.

KONTUAN HARTU
2

Bi lagun beilatokian daude, eta hildakoari buruz ari dira hitz egiten. Osatu haien arteko 
solasaldia, laguna nola deskribatzen duten ikusita.

A —Bueno, joan zaigu halako batean. Bere falta igarriko dugu.

B —Bai. Guk ez ezik, frontoian ere igarriko dute; ……………………………… zen.

A —Eta ……………………………… Beti jokatu behar zuen dirua partidetan.

B —Tira, bere diruarekin nahi zuena egiteko eskubidea ere bazuen, ……………………………… 
zen eta. Asteburuan jai, baina aste barruan lana besterik ez zuen egiten.

A —Bai, hori egia da.

B —Eta parrandarako ere beti prest. ………………………………

A —Baina apur bat gaiztoa, e. ………………………………; beti adarra jotzen.

B —Baina ez zuen asmo txarrez egiten. ………………………………, edozeini laguntzeko 
arazorik ez zeukan.

A —Ez, ez.

NORTASUNA DESKRIBATZEKO

Irakurri Leonardo da Vinciren hastapenen deskribapen laburra, azpimarratu testuan nortasuna 
adierazten duten pasarteak eta zerrendatu erabilitako graduatzaileak.

1

2
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LEONARDO DA VINCI
Leonardo da Vinci (1452-1519) artearen historiako marrazkilaririk nabarmenena 

izateaz gain, margolari maisua eta bisionarioa izan zen. Langile nekaezina, hainbat 
eta hainbat koaderno bete zituen bozeto, asmakizun eta teoria berriekin. Horrenbeste 
arlo eta hain ezberdinetan egindako ekarpenengatik, jeinu unibertsaltzat hartzen da.

Leonardo da Vinci umetatik izan zen biziki irudimentsua, jaio zen herrixkan ber-
tan pasa zituen aurreneko urteak, inguruko larreetan bizi ziren sugandila, ipurtargi 
eta bestelako animaliekin jolastuz, haurtzarotik aberatsa zuen irudimena are gehiago 
landuz, jakinmin handiko mutikoa baitzen. Haren lana aztertu zuten aurreneko au-
toreek gazte galai gisara aurkezten dute, izugarri erakargarria omen zen haren izaera.

Leonardo gaztetxoa familia aberats bateko kidea izateak eragin zuzena izan zuen 
bere formazioari ateak irekitzeko. Horrela eman zion hasiera bere pintore karrerari.
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Irakurri testua, eta esan pertsonaietako bakoitza zein bi ezaugarrirekin lotuko zenukeen: 
Mafalda, Susanita, Felipe eta Manolito. Kontuan izan ezaugarri batzuk ez dagozkiola inori.

Gaur egun, kirolzaleek, musikazaleek, gazteek…  idolotzat dauzkaten pertsonetatik, nor 
esango zenuke dela…
• …borrokalari sutsua?
• …berritzaile porrokatua?
• …izugarri ausarta?
Arrazoitu erantzunak eta bidali taldearen forora, ea nork lortzen duen taldekide guztien 
adostasuna.

KONTUAN HARTU

Pertsonak deskribatzeko ezaugarri fisikoak, jokamoldea eta nortasuna azaldu ohi dira. Nortasuna 
adierazten dugunean, pertsona baten jarreraz, ideologiaz, gustu eta zaletasunez eta abarrez hitz egiten 
dugu: irekia, alaia, umila, harroa…

ATZIZKIAK
Askotan, eratorpena erabiltzen dugu halakoak sortzeko; joera adierazten duten atzizkiak erabiltzen 
ditugu. Hauek, adibidez:

-KOI: aurrerakoia, atzerakoia, elizkoia
-BERA: sentibera, sinesbera 

-TIAR: ezkertiarra, baketiarra, goiztiarra

INTENTSITATE-MAILA
Deskribapenetan intentsitate-maila graduatzeko era askotako baliabideak ditugu euskaraz. Horietako 
bat maila-adberbioen erabilera da. Esate baterako:

 • Osotasuna adierazten duten maila-adberbioak: izugarri ezkertiarra, biziki langilea, arras berritzai-
lea, oso zirikatzailea, ikaragarri ameslaria, arrunt aurrerakoia…

 • Formaz adjektiboak izanik, maila-adberbio gisa erabiltzen direnak: ezkertiar amorratua, langile po-
rrokatua, berritzaile sutsua, zirikatzaile petoa…

Erabilerak ohikoago bihurtu ditu lotura batzuk besteak baino; esaterako, galanta adjektiboa kutsu ne-
gatiboarekin erabiltzen da, eskuarki: alfer galanta, inozo galanta.

Komikietan eta ipuinetan ez da harrigarria pertsonaien 
izaerak oso markatuak izatea. Esate baterako, Quino komi-
kigilearen Mafalda eta bere lagunekin horrela gertatzen da. 
Mafalda bera bere idealen alde borrokatzeaz ez da inoiz ne-
katzen eta munduko gerra guztiak zinez gorrotatzen ditu. 
Bere ikaskide Susanita oso bestelakoa da: egun osoa ema-
ten du printze urdinarekin ametsetan, komikian ez da ageri 
berak baino ideia kontserbadoreagoak dituen inor. Felipe 
dugu beste lagun bat, ez du gauzak ondo irtengo diren fede 
handirik eta gorri-gorri egiten da norbaitek losintxaren bat 
esandakoan. Azkenik, ezin aipatu gabe utzi Manolito: ez du 
denborarik galduko ametsetan eta balizko idealetan; gaine-
ra, oso argi dauka dirua lortzea dela bere bizitzako helburu 
nagusia.

biziki ameslaria 
muturreko atzerakoia
aurrerakoi samarra 
nahiko ausarta 
bakezale amorratua 
borrokalari sutsua
diruzale porrokatua 
ekintzaile sutsua 
nahiko ezkorra 
batere liskartzalea 
izugarri lotsatia 
izugarri praktikoa

KONTUZ! 
Kasuren batean, hitz berak esanahi ezberdina har dezake aurrean edo atzean dagoen.

 -  Agosti Xaho izugarri/ikaragarri errepublikazalea zen (oso errepublikazalea).
 -  Altzoko Handia gizon izugarria/ikaragarria zen (gizon handia edo beldurra eragiten duena).
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ERANTZUNAK 
- Nortasuna adierazten duten pasarteak: 

langile nekaezina, biziki irudimentsua, 
aberatsa zuen irudimena, jakin-min 
handiko mutikoa, izugarri erakargarria 
omen zen haren izaera

- Graduatzaileak: biziki, izugarri

 Susta ezazu elkarreragina foroan, 
ikasleen mezuak iruzkinduz eta mezu 
zirikatzaileak idatziz.

 Eman feedbacka foroan.

ERANTZUNAK 
- Mafalda: borrokalari sutsua eta bakezale 
amorratua
- Susanita: biziki ameslaria eta muturreko 
atzerakoia
- Felipe: izugarri lotsatia eta nahiko ezkorra
Manolito: diruzale porrokatua eta izugarri 
praktikoa

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
KONTUAN HARTU

TESTU-ANTOLATZAILEAK

KONTUAN HARTU

6

7

8

TESTU-ANTOLATZAILEAK

Identifika ezazu zein dagoen lekuz kanpo sorta bakoitzean, artikuluko esanahiaren arabera.

Bilatu bi ikaskide jarduera egiteko. Hautatu haiekin film bihurtu den libururen bat; horretarako, 
bila ezazue informazioa Interneten: ikusi trailer bat edo beste, irakurri kritikaren bat… 

Prestatu filmaren sinopsia foroan, beste taldekoei aurkezteko, ea ikusteko konbentzitzen 
dituzuen. Prestaketan, pentsatu zein testu-antolatzaile erabiliko duzuen sinopsiaren atalak 
lotzeko.

Grabatu, eta igo ikastarora.

Ikusi besteen aurkezpenak, eta erantzun: interesgarria dirudien, ikusi duzuen…

5

2018ko urtarrilaren 14an, Maialen Lujanbio bertsolariak, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 
irabazi ostean, ohorezko sakea egin zuen Realaren eta Bartzelonaren arteko futbol-partidan.

Ikusi bideo-pasartea, lehenik, egoeraz jabetzeko; gero, erreparatu Maialenen bertsoari, eta 
aukeratu harekin bat datorren ideia.

Aukeratu eta osatu testu-antolatzaileek Frankenstein liburuaren sinopsian duten esanahia.

Eman testu-antolatzaile egoki bat bi ideia hauek lotzeko:
Futbolaren mundua eta gu elkarren eskutik joan gaitezke; .............................., balioek, berdintasunak eta euskarak 
lekurik ez badute bertan, ez da posible izango.

Hemezortzi urte zituen Mary Shelleyk 
Frankenstein idatzi zuenean. Hor sortu zuen az-
ken mito modernoetako bat, etorkizun bikaina 
izango zuena, eta zinemari esker gaur egun ere   
(c oraindik ere / c nolanahi ere)  ondo bizirik 
dirauena. Asko dira zinema mutuaren garaitik ha-
sita gaur arte egin diren bertsioak, batzuk testuari 
atxikiagoak beste batzuk baino.

Gaur egun  (c Gaurdanik / c Egun), ez 
da zorakeria esatea gutxik irakurri eta ia denok 

ikusia dugun istorio bat dela Frankenstein. As-
paldi idatzia da, baina, hala ere, (c dena dela /  
c horrez gain) zuzen-zuzenean lotzen zaiena 
zientziaren aurrerapenak eta haren ondorioek 
gure garaian pizten dituzten eztabaida sutsuei.

Gaurko ikuspegitik, dena dela (c berriz /  
c berriz ere), garbi dago munstro bat sortu 
zuen doktore burubero samar baten istorioa bai-
no gehixeago dela Frankenstein. 

Iñigo Errasti, Frankenstein (Erein)

LITERATURA ZINEMARA
Zer arrisku dute liburuetatik edo literaturatik zinemara salto egiten duten istorioek? 

Mireia Gabilondo (aktorea, gidoigilea eta zuzendaria) —Literaturatik zinemara pasatzeko 
arriskuetako bat izan daiteke liburuan bakoitzak modu abstraktuan imajinatu dugun horri guz-
tiari izaera oso konkretu bat ematea (…) (1) Nolanahi ere, idazlearen baimena izanda, eraman 
daiteke istorioa beste toki batera, beste ikuspuntu bat ere eman dakioke… eta hori polita da.

Aitzpea Goenaga (zuzendaria, aktorea, gidoigilea eta idazlea) —Ederra da nobela bat iruditan 
nola kontatuko zenukeen ariketa egitea (…) Antzezlanetatik izugarri film politak egin izan dira, eta 
baita nobeletatik ere. (2) Horrez gain, badira komedia nahiz drama, edota nobelatan oinarritutako 
thriller edo abenturazko film izugarri onak.

argia.eus (moldatua)
1
c  Hala ere, idazlearen baimena izanez gero, eraman 

daiteke istorioa beste leku batera.

c  Dena den, idazlearen baimena egongo balitz, 
eraman daiteke istorioa beste leku batera. 

c  Gutxienez, idazleak baimenduta, eraman daiteke 
istorioa beste leku batera. 

c a)  Baloiaren eta hitzaren gintzak berdinak dira; dena 
dela, hizkuntza desberdina erabiltzen dute. 

c b)  Futbola eta bertsolaritza bi ekintza desberdin dira; 
nolanahi ere, uztar daitezke, baldin eta futbol-izar 
eta futbol-zaleen ahotan euskara erabiltzen bada.

Testu-mailako loturak egiten dituzte. Testua antolatzean duten funtzioaren arabera sailka daitezke.

SAILKAPENA

 • EMENDIOZKOAK. Aurretik esandakoari zerbait gehitzeko erabiltzen dira: ere, bestalde, are 
gehiago, horrez gain…

 • HAUTAKARIAK. Testuan adierazitako ideien artean hautaketa adierazteko erabiltzen dira: bes-
tela, osterantzean, gainerakoan…

 • AURKARITZAKOAK. Aurretik esandakoari kontrastea adierazteko erabiltzen dira: ordea, be-
rriz, aitzitik, hala eta guztiz ere…

 • ONDORIOZKOAK. Esandakoaren ondorio gisa zerbait adierazteko erabiltzen dira: beraz, hor-
taz, orduan, horrenbestez…

 • KAUSAZKOAK. Kausazko loturak adierazteko erabiltzen dira: izan ere, zeren, bada…

HAINBAT ESAMOLDE
Esapide batzuek, aurkaritzako lokailuak izan gabe, funtzio hori betetzen dute: nolanahi ere, edozein 
modutan ere… Aurretik adierazitakoa gorabehera, argudio gehiagori bide emateko erabiltzen dira.

Baloiaren ta hitzaren gintzak 
nahizta eztiren berberak 
lehiaren gaindi sustatuzkero 
balioak ta manerak 
bultzatu ezkero neska-mutilen 
kirolerako aukerak 
futbol izar ta zaleen ahotan 
lekurik badu euskerak 
zuen zangoek ta gure oinek 
hortxe egingo dute bat

2 
c  Gainera, badira komedia nahiz drama, edota 

nobelatan oinarritutako thriller izugarri onak.

c  Hortaz, badira komedia nahiz drama, edota 
nobelatan oinarritutako thriller izugarri onak.

c  Are, badira komedia nahiz drama, edota nobelatan 
oinarritutako thriller izugarri onak.
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TESTU-ANTOLATZAILEAK

Identifika ezazu zein dagoen lekuz kanpo sorta bakoitzean, artikuluko esanahiaren arabera.

Bilatu bi ikaskide jarduera egiteko. Hautatu haiekin film bihurtu den libururen bat; horretarako, 
bila ezazue informazioa Interneten: ikusi trailer bat edo beste, irakurri kritikaren bat… 

Prestatu filmaren sinopsia foroan, beste taldekoei aurkezteko, ea ikusteko konbentzitzen 
dituzuen. Prestaketan, pentsatu zein testu-antolatzaile erabiliko duzuen sinopsiaren atalak 
lotzeko.

Grabatu, eta igo ikastarora.

Ikusi besteen aurkezpenak, eta erantzun: interesgarria dirudien, ikusi duzuen…

5

2018ko urtarrilaren 14an, Maialen Lujanbio bertsolariak, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 
irabazi ostean, ohorezko sakea egin zuen Realaren eta Bartzelonaren arteko futbol-partidan.

Ikusi bideo-pasartea, lehenik, egoeraz jabetzeko; gero, erreparatu Maialenen bertsoari, eta 
aukeratu harekin bat datorren ideia.

Aukeratu eta osatu testu-antolatzaileek Frankenstein liburuaren sinopsian duten esanahia.

Eman testu-antolatzaile egoki bat bi ideia hauek lotzeko:
Futbolaren mundua eta gu elkarren eskutik joan gaitezke; .............................., balioek, berdintasunak eta euskarak 
lekurik ez badute bertan, ez da posible izango.

Hemezortzi urte zituen Mary Shelleyk 
Frankenstein idatzi zuenean. Hor sortu zuen az-
ken mito modernoetako bat, etorkizun bikaina 
izango zuena, eta zinemari esker gaur egun ere   
(c oraindik ere / c nolanahi ere)  ondo bizirik 
dirauena. Asko dira zinema mutuaren garaitik ha-
sita gaur arte egin diren bertsioak, batzuk testuari 
atxikiagoak beste batzuk baino.

Gaur egun  (c Gaurdanik / c Egun), ez 
da zorakeria esatea gutxik irakurri eta ia denok 

ikusia dugun istorio bat dela Frankenstein. As-
paldi idatzia da, baina, hala ere, (c dena dela /  
c horrez gain) zuzen-zuzenean lotzen zaiena 
zientziaren aurrerapenak eta haren ondorioek 
gure garaian pizten dituzten eztabaida sutsuei.

Gaurko ikuspegitik, dena dela (c berriz /  
c berriz ere), garbi dago munstro bat sortu 
zuen doktore burubero samar baten istorioa bai-
no gehixeago dela Frankenstein. 

Iñigo Errasti, Frankenstein (Erein)

LITERATURA ZINEMARA
Zer arrisku dute liburuetatik edo literaturatik zinemara salto egiten duten istorioek? 

Mireia Gabilondo (aktorea, gidoigilea eta zuzendaria) —Literaturatik zinemara pasatzeko 
arriskuetako bat izan daiteke liburuan bakoitzak modu abstraktuan imajinatu dugun horri guz-
tiari izaera oso konkretu bat ematea (…) (1) Nolanahi ere, idazlearen baimena izanda, eraman 
daiteke istorioa beste toki batera, beste ikuspuntu bat ere eman dakioke… eta hori polita da.

Aitzpea Goenaga (zuzendaria, aktorea, gidoigilea eta idazlea) —Ederra da nobela bat iruditan 
nola kontatuko zenukeen ariketa egitea (…) Antzezlanetatik izugarri film politak egin izan dira, eta 
baita nobeletatik ere. (2) Horrez gain, badira komedia nahiz drama, edota nobelatan oinarritutako 
thriller edo abenturazko film izugarri onak.

argia.eus (moldatua)
1
c  Hala ere, idazlearen baimena izanez gero, eraman 

daiteke istorioa beste leku batera.

c  Dena den, idazlearen baimena egongo balitz, 
eraman daiteke istorioa beste leku batera. 

c  Gutxienez, idazleak baimenduta, eraman daiteke 
istorioa beste leku batera. 

c a)  Baloiaren eta hitzaren gintzak berdinak dira; dena 
dela, hizkuntza desberdina erabiltzen dute. 

c b)  Futbola eta bertsolaritza bi ekintza desberdin dira; 
nolanahi ere, uztar daitezke, baldin eta futbol-izar 
eta futbol-zaleen ahotan euskara erabiltzen bada.

Testu-mailako loturak egiten dituzte. Testua antolatzean duten funtzioaren arabera sailka daitezke.

SAILKAPENA

 • EMENDIOZKOAK. Aurretik esandakoari zerbait gehitzeko erabiltzen dira: ere, bestalde, are 
gehiago, horrez gain…

 • HAUTAKARIAK. Testuan adierazitako ideien artean hautaketa adierazteko erabiltzen dira: bes-
tela, osterantzean, gainerakoan…

 • AURKARITZAKOAK. Aurretik esandakoari kontrastea adierazteko erabiltzen dira: ordea, be-
rriz, aitzitik, hala eta guztiz ere…

 • ONDORIOZKOAK. Esandakoaren ondorio gisa zerbait adierazteko erabiltzen dira: beraz, hor-
taz, orduan, horrenbestez…

 • KAUSAZKOAK. Kausazko loturak adierazteko erabiltzen dira: izan ere, zeren, bada…

HAINBAT ESAMOLDE
Esapide batzuek, aurkaritzako lokailuak izan gabe, funtzio hori betetzen dute: nolanahi ere, edozein 
modutan ere… Aurretik adierazitakoa gorabehera, argudio gehiagori bide emateko erabiltzen dira.

Baloiaren ta hitzaren gintzak 
nahizta eztiren berberak 
lehiaren gaindi sustatuzkero 
balioak ta manerak 
bultzatu ezkero neska-mutilen 
kirolerako aukerak 
futbol izar ta zaleen ahotan 
lekurik badu euskerak 
zuen zangoek ta gure oinek 
hortxe egingo dute bat

2 
c  Gainera, badira komedia nahiz drama, edota 

nobelatan oinarritutako thriller izugarri onak.

c  Hortaz, badira komedia nahiz drama, edota 
nobelatan oinarritutako thriller izugarri onak.

c  Are, badira komedia nahiz drama, edota nobelatan 
oinarritutako thriller izugarri onak.
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KONTUAN HARTU

6

7

8

TESTU-ANTOLATZAILEAK

Identifika ezazu zein dagoen lekuz kanpo sorta bakoitzean, artikuluko esanahiaren arabera.

Bilatu bi ikaskide jarduera egiteko. Hautatu haiekin film bihurtu den libururen bat; horretarako, 
bila ezazue informazioa Interneten: ikusi trailer bat edo beste, irakurri kritikaren bat… 

Prestatu filmaren sinopsia foroan, beste taldekoei aurkezteko, ea ikusteko konbentzitzen 
dituzuen. Prestaketan, pentsatu zein testu-antolatzaile erabiliko duzuen sinopsiaren atalak 
lotzeko.

Grabatu, eta igo ikastarora.

Ikusi besteen aurkezpenak, eta erantzun: interesgarria dirudien, ikusi duzuen…

5

2018ko urtarrilaren 14an, Maialen Lujanbio bertsolariak, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 
irabazi ostean, ohorezko sakea egin zuen Realaren eta Bartzelonaren arteko futbol-partidan.

Ikusi bideo-pasartea, lehenik, egoeraz jabetzeko; gero, erreparatu Maialenen bertsoari, eta 
aukeratu harekin bat datorren ideia.

Aukeratu eta osatu testu-antolatzaileek Frankenstein liburuaren sinopsian duten esanahia.

Eman testu-antolatzaile egoki bat bi ideia hauek lotzeko:
Futbolaren mundua eta gu elkarren eskutik joan gaitezke; .............................., balioek, berdintasunak eta euskarak 
lekurik ez badute bertan, ez da posible izango.

Hemezortzi urte zituen Mary Shelleyk 
Frankenstein idatzi zuenean. Hor sortu zuen az-
ken mito modernoetako bat, etorkizun bikaina 
izango zuena, eta zinemari esker gaur egun ere   
(c oraindik ere / c nolanahi ere)  ondo bizirik 
dirauena. Asko dira zinema mutuaren garaitik ha-
sita gaur arte egin diren bertsioak, batzuk testuari 
atxikiagoak beste batzuk baino.

Gaur egun  (c Gaurdanik / c Egun), ez 
da zorakeria esatea gutxik irakurri eta ia denok 

ikusia dugun istorio bat dela Frankenstein. As-
paldi idatzia da, baina, hala ere, (c dena dela /  
c horrez gain) zuzen-zuzenean lotzen zaiena 
zientziaren aurrerapenak eta haren ondorioek 
gure garaian pizten dituzten eztabaida sutsuei.

Gaurko ikuspegitik, dena dela (c berriz /  
c berriz ere), garbi dago munstro bat sortu 
zuen doktore burubero samar baten istorioa bai-
no gehixeago dela Frankenstein. 

Iñigo Errasti, Frankenstein (Erein)

LITERATURA ZINEMARA
Zer arrisku dute liburuetatik edo literaturatik zinemara salto egiten duten istorioek? 

Mireia Gabilondo (aktorea, gidoigilea eta zuzendaria) —Literaturatik zinemara pasatzeko 
arriskuetako bat izan daiteke liburuan bakoitzak modu abstraktuan imajinatu dugun horri guz-
tiari izaera oso konkretu bat ematea (…) (1) Nolanahi ere, idazlearen baimena izanda, eraman 
daiteke istorioa beste toki batera, beste ikuspuntu bat ere eman dakioke… eta hori polita da.

Aitzpea Goenaga (zuzendaria, aktorea, gidoigilea eta idazlea) —Ederra da nobela bat iruditan 
nola kontatuko zenukeen ariketa egitea (…) Antzezlanetatik izugarri film politak egin izan dira, eta 
baita nobeletatik ere. (2) Horrez gain, badira komedia nahiz drama, edota nobelatan oinarritutako 
thriller edo abenturazko film izugarri onak.

argia.eus (moldatua)
1
c  Hala ere, idazlearen baimena izanez gero, eraman 

daiteke istorioa beste leku batera.

c  Dena den, idazlearen baimena egongo balitz, 
eraman daiteke istorioa beste leku batera. 

c  Gutxienez, idazleak baimenduta, eraman daiteke 
istorioa beste leku batera. 

c a)  Baloiaren eta hitzaren gintzak berdinak dira; dena 
dela, hizkuntza desberdina erabiltzen dute. 

c b)  Futbola eta bertsolaritza bi ekintza desberdin dira; 
nolanahi ere, uztar daitezke, baldin eta futbol-izar 
eta futbol-zaleen ahotan euskara erabiltzen bada.

Testu-mailako loturak egiten dituzte. Testua antolatzean duten funtzioaren arabera sailka daitezke.

SAILKAPENA

 • EMENDIOZKOAK. Aurretik esandakoari zerbait gehitzeko erabiltzen dira: ere, bestalde, are 
gehiago, horrez gain…

 • HAUTAKARIAK. Testuan adierazitako ideien artean hautaketa adierazteko erabiltzen dira: bes-
tela, osterantzean, gainerakoan…

 • AURKARITZAKOAK. Aurretik esandakoari kontrastea adierazteko erabiltzen dira: ordea, be-
rriz, aitzitik, hala eta guztiz ere…

 • ONDORIOZKOAK. Esandakoaren ondorio gisa zerbait adierazteko erabiltzen dira: beraz, hor-
taz, orduan, horrenbestez…

 • KAUSAZKOAK. Kausazko loturak adierazteko erabiltzen dira: izan ere, zeren, bada…

HAINBAT ESAMOLDE
Esapide batzuek, aurkaritzako lokailuak izan gabe, funtzio hori betetzen dute: nolanahi ere, edozein 
modutan ere… Aurretik adierazitakoa gorabehera, argudio gehiagori bide emateko erabiltzen dira.

Baloiaren ta hitzaren gintzak 
nahizta eztiren berberak 
lehiaren gaindi sustatuzkero 
balioak ta manerak 
bultzatu ezkero neska-mutilen 
kirolerako aukerak 
futbol izar ta zaleen ahotan 
lekurik badu euskerak 
zuen zangoek ta gure oinek 
hortxe egingo dute bat

2 
c  Gainera, badira komedia nahiz drama, edota 

nobelatan oinarritutako thriller izugarri onak.

c  Hortaz, badira komedia nahiz drama, edota 
nobelatan oinarritutako thriller izugarri onak.

c  Are, badira komedia nahiz drama, edota nobelatan 
oinarritutako thriller izugarri onak.
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Bilatu bi ikaskide jarduera egiteko. Hautatu haiekin film bihurtu den libururen bat; horretarako, 
bila ezazue informazioa Interneten: ikusi trailer bat edo beste, irakurri kritikaren bat… 

Prestatu filmaren sinopsia foroan, beste taldekoei aurkezteko, ea ikusteko konbentzitzen 
dituzuen. Prestaketan, pentsatu zein testu-antolatzaile erabiliko duzuen sinopsiaren atalak 
lotzeko.

Grabatu, eta igo ikastarora.

Ikusi besteen aurkezpenak, eta erantzun: interesgarria dirudien, ikusi duzuen…
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2018ko urtarrilaren 14an, Maialen Lujanbio bertsolariak, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 
irabazi ostean, ohorezko sakea egin zuen Realaren eta Bartzelonaren arteko futbol-partidan.

Ikusi bideo-pasartea, lehenik, egoeraz jabetzeko; gero, erreparatu Maialenen bertsoari, eta 
aukeratu harekin bat datorren ideia.

Aukeratu eta osatu testu-antolatzaileek Frankenstein liburuaren sinopsian duten esanahia.

Eman testu-antolatzaile egoki bat bi ideia hauek lotzeko:
Futbolaren mundua eta gu elkarren eskutik joan gaitezke; .............................., balioek, berdintasunak eta euskarak 
lekurik ez badute bertan, ez da posible izango.

Hemezortzi urte zituen Mary Shelleyk 
Frankenstein idatzi zuenean. Hor sortu zuen az-
ken mito modernoetako bat, etorkizun bikaina 
izango zuena, eta zinemari esker gaur egun ere   
(c oraindik ere / c nolanahi ere)  ondo bizirik 
dirauena. Asko dira zinema mutuaren garaitik ha-
sita gaur arte egin diren bertsioak, batzuk testuari 
atxikiagoak beste batzuk baino.

Gaur egun  (c Gaurdanik / c Egun), ez 
da zorakeria esatea gutxik irakurri eta ia denok 

ikusia dugun istorio bat dela Frankenstein. As-
paldi idatzia da, baina, hala ere, (c dena dela /  
c horrez gain) zuzen-zuzenean lotzen zaiena 
zientziaren aurrerapenak eta haren ondorioek 
gure garaian pizten dituzten eztabaida sutsuei.

Gaurko ikuspegitik, dena dela (c berriz /  
c berriz ere), garbi dago munstro bat sortu 
zuen doktore burubero samar baten istorioa bai-
no gehixeago dela Frankenstein. 

Iñigo Errasti, Frankenstein (Erein)

LITERATURA ZINEMARA
Zer arrisku dute liburuetatik edo literaturatik zinemara salto egiten duten istorioek? 

Mireia Gabilondo (aktorea, gidoigilea eta zuzendaria) —Literaturatik zinemara pasatzeko 
arriskuetako bat izan daiteke liburuan bakoitzak modu abstraktuan imajinatu dugun horri guz-
tiari izaera oso konkretu bat ematea (…) (1) Nolanahi ere, idazlearen baimena izanda, eraman 
daiteke istorioa beste toki batera, beste ikuspuntu bat ere eman dakioke… eta hori polita da.

Aitzpea Goenaga (zuzendaria, aktorea, gidoigilea eta idazlea) —Ederra da nobela bat iruditan 
nola kontatuko zenukeen ariketa egitea (…) Antzezlanetatik izugarri film politak egin izan dira, eta 
baita nobeletatik ere. (2) Horrez gain, badira komedia nahiz drama, edota nobelatan oinarritutako 
thriller edo abenturazko film izugarri onak.
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1
c  Hala ere, idazlearen baimena izanez gero, eraman 

daiteke istorioa beste leku batera.

c  Dena den, idazlearen baimena egongo balitz, 
eraman daiteke istorioa beste leku batera. 

c  Gutxienez, idazleak baimenduta, eraman daiteke 
istorioa beste leku batera. 

c a)  Baloiaren eta hitzaren gintzak berdinak dira; dena 
dela, hizkuntza desberdina erabiltzen dute. 

c b)  Futbola eta bertsolaritza bi ekintza desberdin dira; 
nolanahi ere, uztar daitezke, baldin eta futbol-izar 
eta futbol-zaleen ahotan euskara erabiltzen bada.

Testu-mailako loturak egiten dituzte. Testua antolatzean duten funtzioaren arabera sailka daitezke.
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rriz, aitzitik, hala eta guztiz ere…
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taz, orduan, horrenbestez…

 • KAUSAZKOAK. Kausazko loturak adierazteko erabiltzen dira: izan ere, zeren, bada…

HAINBAT ESAMOLDE
Esapide batzuek, aurkaritzako lokailuak izan gabe, funtzio hori betetzen dute: nolanahi ere, edozein 
modutan ere… Aurretik adierazitakoa gorabehera, argudio gehiagori bide emateko erabiltzen dira.

Baloiaren ta hitzaren gintzak 
nahizta eztiren berberak 
lehiaren gaindi sustatuzkero 
balioak ta manerak 
bultzatu ezkero neska-mutilen 
kirolerako aukerak 
futbol izar ta zaleen ahotan 
lekurik badu euskerak 
zuen zangoek ta gure oinek 
hortxe egingo dute bat
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c  Gainera, badira komedia nahiz drama, edota 

nobelatan oinarritutako thriller izugarri onak.

c  Hortaz, badira komedia nahiz drama, edota 
nobelatan oinarritutako thriller izugarri onak.

c  Are, badira komedia nahiz drama, edota nobelatan 
oinarritutako thriller izugarri onak.
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ERANTZUNAK 
- Ideia nagusia: b
- Testu-antolatzailea: dena den, hala 

ere, hala eta guztiz ere…

ERANTZUNAK
oraindik ere; Egun; dena dela, berriz

ERANTZUNAK 
1. Gutxienez; 2. Hortaz

Jarraitu prestaketa-lanak foroan, eta 
eman feedbacka.

Eman zure iritzia, eta sustatu 
elkarreragina.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERLATIBOZKO ESALDIAK (-TAKO/-(R)IKO)

2

ERLATIBOZKO ESALDIAK (-TAKO/-(R)IKO)

9

10

11

12

KONTUAN HARTU

Janis Joplin abeslari estatubatuarrari buruzko irratsaio bat duzu. 

Entzun, eta markatu baieztapen zuzenak.

1. Rock & rolleko emakume kantaririk onenetakoa izan zenak 70 urte beteko lituzke gaur.

2. Jimi Hendrix, Kurt Cobain eta Jim Morrison hil ziren urte berean zendu zen.

3. Mozkorraldi batek eragin zion ondoezaren ondorioz hil zen.

4. Londresen 1969an eman zuen kontzertua bere onena izan zela zioen Janisek.

5. Woodstocken eskaini zuen kontzertuak mito bihurtu zuen.

6. Pearl izan zen Janisek grabatu zuen aurreneko diskoa.

7. Bere testamentuan utzi zuen aginduetako bat hauxe izan zen: bere omenezko festa bat egin zezatela.

Berridatzi aurreko baieztapenak -tako/-(r)iko erabilita.

Hainbat pertsonaia ezagutu dituzu ikastunitatean. 

Idatzi zerk eman dizun atentzioa pertsonaia horiengan, eta eman beste baten berri ere.

1. Agosti Xaho: euskarari buruz esandakoa XIX. mendean: euskara batua behar dugula

2. Altzoko Handia: …………

3. Lauaxeta: …………

4. Matalas: …………

5. Spiderman: …………

6. Ada Lovelace: …………

7. Dorothy Crowfoot: …………

8. …

Irakurri eta berridatzi, -tako/-(r)iko erabilita, horretarako aukera baduzu.

Mendeko esaldi gehienek aditzari eragiten badiote ere, erlatibozko esaldiak izen-sintagma 
baten mende egoten dira; nolabait izen-sintagma hori mugatu egiten dute, eta adjektiboen 
antzera erabiltzen ditugu.

 -  Zein teknika erabili zuen? Braggek garatu zuen teknika.

NOLA OSATU ERLATIBOZKO ESALDIAK?
Hainbat modu daukagu erlatibozko esaldiak osatzeko:

 • Aditz jokatua erabiliz: aditz laguntzaileari edo trinkoari -(e)n erantsita.
 -  Braggek garatu zuen teknika erabili zuen.

 • Aditz jokatu gabea erabiliz: partizipio adberbialari (garatuTA, garatuRIK,) -ko 
erantsita.
 -  Braggek garatutako/garaturiko teknika erabili zuen.

-TAKO / -RIKO
Bigarren kasuan, deklinabide-atzizkia ere jasoko du, dagokionean.

 - Braggek garatutakoa / Braggek garatutakoekin.
Baliabide hori, normalean, ekintza burutuak, eginda daudenak, adierazteko erabiltzen da.

 -  Zientzialariak etorkizunean garatuko duen teknika.
*  Zientzialariak etorkizunean garatutako teknika.

 • Partizipio hutsez ere eratzen dira aditz jokatu gabeko erlatibozkoak.
 -  Braggek garatu teknika erabili zuen.
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ARGIA EREITEN EUSKARA SARIA
Getxon, urtero ematen dute Argia Ereiten Euskara Saria. Sariketa honen oinarriak Bizkaiko 

Aldizkari Ofizialean daude.
Getxoko Udalak Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) onartu zuen 2013an. Argia Erei-

ten Euskara Saria ESEPek jasotzen dituen helburu, neurri eta ekintzekin bat dator.  
Getxoko Udalak onartuta duen III. ESEPek bere helburu eta ekintzetan jasota dauka euska-

raren alde, euskaren erabileraren sustapenaren alde lan egin dutenen aldeko errekonozimendua 
egitea. 

Helburu horri jarraituz, Getxoko Udalak hainbat ekimen garatu ditu errekonozimendu hori 
bideratzeko, besteak beste, eta garrantzitsuena, Getxoko euskaldun zaharrei egin zaizkien gra-
baketen harira egin diegun errekonozimendua. 

Getxoko Udalak ematen dizkidan eskuduntzez baliatuta, zera erabaki dut:
- Euskararen erabilera babestu, sustatu edo hedatzeko kultur zereginetan nabarmendu 

diren erakundeei, elkarteei edo pertsonei errekonozimendua egitea helburu duen Argia 
Ereiten Euskara Saria aurkeztea.

- Saria emateko, kontuan hartuko dira sarituko den jardueraren kalitatea eta euskararen 
normalkuntzan egin duen ekarpena.

- Saria jendaurreko ekintza batean emango da, aurrerago iragarriko den egun, ordu eta to-
kian.

- Saria izango da Getxoko artisau batek sortu duen oroigarria.

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala (moldatua)

Ikasturtea nola doan ebaluatzeko, zuzendariak alde onak eta txarrak azpimarratzeko eskatu 
dizue. Zerrendatu taldekideekin wikian ikasturteko 5 gauza onenak eta 5 txarrenak. 

1. Andonik bere urtebetetzean ekarritako pastak Irakasleak agindutako idazlanak
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ERLATIBOZKO ESALDIAK (-TAKO/-(R)IKO)

9

10

11

12

KONTUAN HARTU

Janis Joplin abeslari estatubatuarrari buruzko irratsaio bat duzu. 

Entzun, eta markatu baieztapen zuzenak.

1. Rock & rolleko emakume kantaririk onenetakoa izan zenak 70 urte beteko lituzke gaur.

2. Jimi Hendrix, Kurt Cobain eta Jim Morrison hil ziren urte berean zendu zen.

3. Mozkorraldi batek eragin zion ondoezaren ondorioz hil zen.

4. Londresen 1969an eman zuen kontzertua bere onena izan zela zioen Janisek.

5. Woodstocken eskaini zuen kontzertuak mito bihurtu zuen.

6. Pearl izan zen Janisek grabatu zuen aurreneko diskoa.

7. Bere testamentuan utzi zuen aginduetako bat hauxe izan zen: bere omenezko festa bat egin zezatela.

Berridatzi aurreko baieztapenak -tako/-(r)iko erabilita.

Hainbat pertsonaia ezagutu dituzu ikastunitatean. 

Idatzi zerk eman dizun atentzioa pertsonaia horiengan, eta eman beste baten berri ere.

1. Agosti Xaho: euskarari buruz esandakoa XIX. mendean: euskara batua behar dugula

2. Altzoko Handia: …………

3. Lauaxeta: …………

4. Matalas: …………

5. Spiderman: …………

6. Ada Lovelace: …………

7. Dorothy Crowfoot: …………

8. …

Irakurri eta berridatzi, -tako/-(r)iko erabilita, horretarako aukera baduzu.

Mendeko esaldi gehienek aditzari eragiten badiote ere, erlatibozko esaldiak izen-sintagma 
baten mende egoten dira; nolabait izen-sintagma hori mugatu egiten dute, eta adjektiboen 
antzera erabiltzen ditugu.

 -  Zein teknika erabili zuen? Braggek garatu zuen teknika.

NOLA OSATU ERLATIBOZKO ESALDIAK?
Hainbat modu daukagu erlatibozko esaldiak osatzeko:

 • Aditz jokatua erabiliz: aditz laguntzaileari edo trinkoari -(e)n erantsita.
 -  Braggek garatu zuen teknika erabili zuen.

 • Aditz jokatu gabea erabiliz: partizipio adberbialari (garatuTA, garatuRIK,) -ko 
erantsita.
 -  Braggek garatutako/garaturiko teknika erabili zuen.

-TAKO / -RIKO
Bigarren kasuan, deklinabide-atzizkia ere jasoko du, dagokionean.

 - Braggek garatutakoa / Braggek garatutakoekin.
Baliabide hori, normalean, ekintza burutuak, eginda daudenak, adierazteko erabiltzen da.

 -  Zientzialariak etorkizunean garatuko duen teknika.
*  Zientzialariak etorkizunean garatutako teknika.

 • Partizipio hutsez ere eratzen dira aditz jokatu gabeko erlatibozkoak.
 -  Braggek garatu teknika erabili zuen.
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ARGIA EREITEN EUSKARA SARIA
Getxon, urtero ematen dute Argia Ereiten Euskara Saria. Sariketa honen oinarriak Bizkaiko 

Aldizkari Ofizialean daude.
Getxoko Udalak Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) onartu zuen 2013an. Argia Erei-

ten Euskara Saria ESEPek jasotzen dituen helburu, neurri eta ekintzekin bat dator.  
Getxoko Udalak onartuta duen III. ESEPek bere helburu eta ekintzetan jasota dauka euska-

raren alde, euskaren erabileraren sustapenaren alde lan egin dutenen aldeko errekonozimendua 
egitea. 

Helburu horri jarraituz, Getxoko Udalak hainbat ekimen garatu ditu errekonozimendu hori 
bideratzeko, besteak beste, eta garrantzitsuena, Getxoko euskaldun zaharrei egin zaizkien gra-
baketen harira egin diegun errekonozimendua. 

Getxoko Udalak ematen dizkidan eskuduntzez baliatuta, zera erabaki dut:
- Euskararen erabilera babestu, sustatu edo hedatzeko kultur zereginetan nabarmendu 

diren erakundeei, elkarteei edo pertsonei errekonozimendua egitea helburu duen Argia 
Ereiten Euskara Saria aurkeztea.

- Saria emateko, kontuan hartuko dira sarituko den jardueraren kalitatea eta euskararen 
normalkuntzan egin duen ekarpena.

- Saria jendaurreko ekintza batean emango da, aurrerago iragarriko den egun, ordu eta to-
kian.

- Saria izango da Getxoko artisau batek sortu duen oroigarria.

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala (moldatua)

Ikasturtea nola doan ebaluatzeko, zuzendariak alde onak eta txarrak azpimarratzeko eskatu 
dizue. Zerrendatu taldekideekin wikian ikasturteko 5 gauza onenak eta 5 txarrenak. 

1. Andonik bere urtebetetzean ekarritako pastak Irakasleak agindutako idazlanak

44PRIMERAN! 
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45 PRIMERAN! 
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ERLATIBOZKO ESALDIAK (-TAKO/-(R)IKO)
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KONTUAN HARTU

Janis Joplin abeslari estatubatuarrari buruzko irratsaio bat duzu. 

Entzun, eta markatu baieztapen zuzenak.

1. Rock & rolleko emakume kantaririk onenetakoa izan zenak 70 urte beteko lituzke gaur.

2. Jimi Hendrix, Kurt Cobain eta Jim Morrison hil ziren urte berean zendu zen.

3. Mozkorraldi batek eragin zion ondoezaren ondorioz hil zen.

4. Londresen 1969an eman zuen kontzertua bere onena izan zela zioen Janisek.

5. Woodstocken eskaini zuen kontzertuak mito bihurtu zuen.

6. Pearl izan zen Janisek grabatu zuen aurreneko diskoa.

7. Bere testamentuan utzi zuen aginduetako bat hauxe izan zen: bere omenezko festa bat egin zezatela.

Berridatzi aurreko baieztapenak -tako/-(r)iko erabilita.

Hainbat pertsonaia ezagutu dituzu ikastunitatean. 

Idatzi zerk eman dizun atentzioa pertsonaia horiengan, eta eman beste baten berri ere.

1. Agosti Xaho: euskarari buruz esandakoa XIX. mendean: euskara batua behar dugula

2. Altzoko Handia: …………

3. Lauaxeta: …………

4. Matalas: …………

5. Spiderman: …………

6. Ada Lovelace: …………

7. Dorothy Crowfoot: …………

8. …

Irakurri eta berridatzi, -tako/-(r)iko erabilita, horretarako aukera baduzu.

Mendeko esaldi gehienek aditzari eragiten badiote ere, erlatibozko esaldiak izen-sintagma 
baten mende egoten dira; nolabait izen-sintagma hori mugatu egiten dute, eta adjektiboen 
antzera erabiltzen ditugu.

 -  Zein teknika erabili zuen? Braggek garatu zuen teknika.

NOLA OSATU ERLATIBOZKO ESALDIAK?
Hainbat modu daukagu erlatibozko esaldiak osatzeko:

 • Aditz jokatua erabiliz: aditz laguntzaileari edo trinkoari -(e)n erantsita.
 -  Braggek garatu zuen teknika erabili zuen.

 • Aditz jokatu gabea erabiliz: partizipio adberbialari (garatuTA, garatuRIK,) -ko 
erantsita.
 -  Braggek garatutako/garaturiko teknika erabili zuen.

-TAKO / -RIKO
Bigarren kasuan, deklinabide-atzizkia ere jasoko du, dagokionean.

 - Braggek garatutakoa / Braggek garatutakoekin.
Baliabide hori, normalean, ekintza burutuak, eginda daudenak, adierazteko erabiltzen da.

 -  Zientzialariak etorkizunean garatuko duen teknika.
*  Zientzialariak etorkizunean garatutako teknika.

 • Partizipio hutsez ere eratzen dira aditz jokatu gabeko erlatibozkoak.
 -  Braggek garatu teknika erabili zuen.

16

ARGIA EREITEN EUSKARA SARIA
Getxon, urtero ematen dute Argia Ereiten Euskara Saria. Sariketa honen oinarriak Bizkaiko 

Aldizkari Ofizialean daude.
Getxoko Udalak Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) onartu zuen 2013an. Argia Erei-

ten Euskara Saria ESEPek jasotzen dituen helburu, neurri eta ekintzekin bat dator.  
Getxoko Udalak onartuta duen III. ESEPek bere helburu eta ekintzetan jasota dauka euska-

raren alde, euskaren erabileraren sustapenaren alde lan egin dutenen aldeko errekonozimendua 
egitea. 

Helburu horri jarraituz, Getxoko Udalak hainbat ekimen garatu ditu errekonozimendu hori 
bideratzeko, besteak beste, eta garrantzitsuena, Getxoko euskaldun zaharrei egin zaizkien gra-
baketen harira egin diegun errekonozimendua. 

Getxoko Udalak ematen dizkidan eskuduntzez baliatuta, zera erabaki dut:
- Euskararen erabilera babestu, sustatu edo hedatzeko kultur zereginetan nabarmendu 

diren erakundeei, elkarteei edo pertsonei errekonozimendua egitea helburu duen Argia 
Ereiten Euskara Saria aurkeztea.

- Saria emateko, kontuan hartuko dira sarituko den jardueraren kalitatea eta euskararen 
normalkuntzan egin duen ekarpena.

- Saria jendaurreko ekintza batean emango da, aurrerago iragarriko den egun, ordu eta to-
kian.

- Saria izango da Getxoko artisau batek sortu duen oroigarria.

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala (moldatua)

Ikasturtea nola doan ebaluatzeko, zuzendariak alde onak eta txarrak azpimarratzeko eskatu 
dizue. Zerrendatu taldekideekin wikian ikasturteko 5 gauza onenak eta 5 txarrenak. 

1. Andonik bere urtebetetzean ekarritako pastak Irakasleak agindutako idazlanak

44PRIMERAN! 
B2.1

45 PRIMERAN! 
B2.1

ERANTZUNAK 
- Baieztapen zuzenak: 1, 4, 5, 7 
- Berridazketak: Rock & rolleko emakume 

kantaririk onenetakoa izandakoak 70 urte 
beteko lituzke gaur; Jimi Hendrix, Kurt 
Cobain edo Jim Morrison hildako urte berean 
zendu zen; Mozkorraldi batek eragindako 
ondoezaren ondorioz hil zen; Londresen 
1969an emandako kontzertua bere onena izan 
zela zioen Janisek; Woodstocken eskainitako 
kontzertuak mito bihurtu zuen; Pearl izan 
zen Janisek grabatutako aurreneko diskoa; 
Bere testamentuan utzitako aginduetako bat 
hauxe izan zen: bere omenezko festa bat egin 
zezatela

ERANTZUNAK 
1. paragrafoa: …ESEPek jasotako helburu, …
2. paragrafoa: …Udalak onartutako III. …
3. paragrafoa: …Getxoko euskaldun zaharrei 
egindako grabaketen harira egindako 
errekonozimendua
4. paragrafoa: Getxoko Udalak emandako 
eskuduntzez…
1. oinarria: …zereginetan nabarmendutako 
erakundeei, …
2. oinarria: …normalkuntzan egindako 
ekarpena
4. oinarria: …batek sortutako oroigarria

 Sar zaitez ikasleen wikian, eta zirikatu 
irakurtzen duzunaren arabera.

 Eman feedbacka edukiaren erabilerari buruz.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

KONTZESIOZKO ESALDIAK (BA-... ERE)

2

KONTUAN HARTU

Telebistan, emakume zientzialariei buruzko erreportaje bat eman dute. 

Ikusi bideo-pasartea, eta eman proposatzen diren baieztapenak bete daitezen eragozteko 
arrazoi bat.

1.  Unibertsitatea Erdi Aroan sortu bazen ere, XIX. mendearen amaiera aldera eskuratu zuten emakumeek han 
ikasteko eskubidea.

2.  ……, zenbait emakume zientziaren lilurak harrapatu zituen.

3.  ……, senar ospetsuen laguntzaile huts bezala ezagutu ditugu emakume horiek.

4.  ……, zientzia ez da gizartean gertatzen denarekiko immune.

5.  ……, ikertzaileen artean hirutik bat baino ez da emakumea.

6.  ……, Nobel saria jaso dutenen artean ehuneko bi baino ez dira izan emakumezkoak.

Seguruena, Marie Curie izango da emakume zientzialaririk ospetsuena. Hemen dituzu Marie Curieri 
buruzko hainbat aipamen biografiko. 

Berridatzi ba-… ere forma erabilita.

1.  Polonian jaio arren, frantziar nazionalitatea zuen.

2.  Nahiz eta Marie Curie izenarekin ezagutzen dugun, Maria Sklodowska izena eman zioten jaiotzean.

3.  Nahiz eta Polonian emakumeak unibertsitatera joatea debekatuta zegoen, berak unibertsitate klandestino batean 
ikasi zuen.

4.  Frantziako herritartasuna jaso eta Frantzia aberritzat onartu arren, inoiz ez zuen bere Poloniako nortasuna galdu.

5.  Bere bizitzan arazo ekonomiko handiak izan arren, ez zituen bere aurkikuntzak patentatu.

6.  Nahiz eta emakumea izan, bi Nobel sari irabazi zituen lehen pertsona izan zen.

Aldizkari batean, galdetegi bat proposatu diete irakurleei.

Erantzun galderei eragozpen bat jarriz; eman ezezko eragozpenak ere. 

1.  Prest zaude galderei erantzuteko? Ariketa interesgarria badirudi ere, ez daukat denborarik / Galderei erantzutea 
gustatzen ez bazait ere, egingo dut, bai.

2.  Inoiz egin duzu balentria aipagarririk?

3.  Haurtzaroan, noiz eta zertan izan zinen jendaurrean eskolako ausartena? Zergatik?

4.  Gaztetan, nerabezaroan (16-17 urterekin), etxean zertan izan zinen familiako ausartena? Baduzu gogoan zuk 
egindako ekintza, gertakari, aipagarririk?

5.  Ezbeharren batean (sute, istripu…) lagundu duzu inoiz? Zertan?

6.  Zer egingo zenuke, kale bazterrean zauritutako animaliaren batekin topo egingo bazenu?

7.  Udan giza laguntzaile ibili zara / ibiliko zinateke inoiz boluntario? Noiz eta zertan?

8.  Premia larrian dagoen norbait/zerbait laguntzen/konpontzen ibili zara / ibiliko zinateke nazioartean edo 
munduan zehar zure auzo edo hiritik kanpo? Zertan?

Autolaguntza-taldea zarete. Halako pertsonaien balentriak ikusi eta entzun ondoren kikilduta, 
zuen gauza onak nabarmentzeko ordua dela pentsatu duzue.

Zerrendatu, bakarka, zuen gauza onak eta hobeak izateko falta dituzuenak. 

Bilatu hiru ikaskide jarduera egiteko; elkartu haiekin, eta egin solasaldia. Grabatu eta igo 
ikastarora.

Entzun beste taldekoren baten solasaldia, eta komentatu foroan.

13

14

15

16

Kontzesiozko esaldiek eragozpen bat adierazten dute esaldi nagusiak dioena bete dadin; eragoz-
pen hori, dena den, ez da nahikoa izaten esaldi nagusi hori ez betetzeko.

 - Oporretan nago = ez dut lanik egin behar
 - Oporretan egon arren, lan egin behar dut.

NAHIZ ETA / ARREN
Dagoeneko ezagutzen duzu hainbat modu halako esaldiak eratzeko: arren, nahiz eta. Forma ho-
riek bi modutan erabil ditzakegu: aditz jokatuarekin eta jokatu gabearekin.

 - Nahiz eta oporretan nagoen/egon, lan egin behar dut.
 - Oporretan nagoen/egon arren, lan egin behar dut.

Ikusi duzunez, nahiz eta forma esaldiaren aurrean jartzen da beti; arren, berriz, mendeko esal-
diaren atzean.

BA-… ERE
Esanahi bera du forma honek ere: ba-… ere. Aditz laguntzaile edo trinkoaren aurrean ba- ipiniko 
dugu, eta jarraian ere.

 - Oporretan banago ere, lan egin behar dut.
Kontzesio-esaldiaren amaieran jarriko dugu egitura hau beti. Ezezko esaldietan, aditz nagusi eta 
laguntzailearen artean ipiniko dugu ez.

 - Ordenagailua ekarri ez badut ere, lan egin dezaket.
* Ordenagailua ez badut ekarri ere, lan egin dezaket.

KONTZESIOZKO ESALDIAK (BA-... ERE)
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Kontzesiozko esaldiek eragozpen bat adierazten dute esaldi nagusiak dioena bete dadin; eragoz-
pen hori, dena den, ez da nahikoa izaten esaldi nagusi hori ez betetzeko.

 - Oporretan nago = ez dut lanik egin behar
 - Oporretan egon arren, lan egin behar dut.
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Kontzesio-esaldiaren amaieran jarriko dugu egitura hau beti. Ezezko esaldietan, aditz nagusi eta 
laguntzailearen artean ipiniko dugu ez.

 - Ordenagailua ekarri ez badut ere, lan egin dezaket.
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KONTZESIOZKO ESALDIAK (BA-... ERE)
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 Talde bakoitzekoek besteen solasaldiak 
entzun eta iruzkinduko dituzte.

 Emaiezu feedbacka foroan.

ERANTZUNAK 
Unibertsitate-ikasketak egiteko aukera gutxi 
bazituzten ere; Emakume zientzialariak egon 
badira ere; Gero eta unibertsitate-ikasketak 
dituzten emakume gehiago badaude ere; 
Aurrerapen askotan eragin zuzena izan 
bazuten ere; Unibertsitateko ikasleen artean 
erdiak baino gehiago emakumezkoak badira 
ere; Zientzian gero eta emakume gehiago 
aritzen bada ere

ERANTZUNAK 
1. Polonian jaio bazen ere, frantziar 
nazionalitatea zuen; 2. Marie Curie izenarekin 
ezagutzen badugu ere, Maria Sklodowska 
izena eman zioten jaiotzean; 3. Polonian 
emakumeak unibertsitatera joatea debekatuta 
bazegoen ere, berak unibertsitate klandestino 
batean ikasi zuen; 4. Frantziako herritartasuna 
jaso eta Frantzia aberritzat onartu bazuen ere, 
inoiz ez zuen bere Poloniako nortasuna galdu; 
5. Bere bizitzan arazo ekonomiko handiak 
izan bazituen ere, ez zituen bere aurkikuntzak 
patentatu; 6. Emakumea bazen ere, bi Nobel 
sari irabazi zituen lehen pertsona izan zen

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

KONTUAN HARTUEGIN zeure kasa EGIN elkarrekinNIRE HEROI KUTUNA

Ahozko aurkezpen bat egingo duzu, zure ikaskideei 
azaltzeko nor den zure heroia. Urrats hauek jarrai 
ditzakezu:
• Nor da zure heroia?
• Bilatu hari buruzko informazio gehiago
• Prestatu zure aurkezpena:

 – Zure heroiaren biografia osa dezakezu.
 – Zure heroia zergatik den azal dezakezu.
 – Noiztik den zure heroia aipa dezakezu, eta 

zergatik.
 – …

Fikziozko heroiena egiten dutenek ere badituzte 
beren benetako heroiak. Irakurri Chris Hemsworth 
aktoreak sare sozialetan idatzi zuen mezua, eta 
pentsa ezazu zer den berarentzat heroia.

Pentsa ezazue nork edo zerk merezi duen 
omenaldia zuen herrian.

Bilatu informazioa omenaldi-ereduei buruz. 
• Zer egiten da omenaldietan? 
• Zein izan daiteke ideia ona gure omenaldirako?

Elkartu taldean, eta prestatu testua:
• Prestatu sarrera bat: Zer dela-eta egin nahi duzue 

omenaldia? Arrazoiak zerrenda ditzakezue.
• Omenaldi horretan egingo diren ekintzak azalduko 

dituzue.
• Parte hartzera gonbidatuko dituzue herritarrak. Zertan 

lagun dezakete?

Argitaratu sare sozialetan.

BA A

B

C

C

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

Erabili galdetegia aurkezpena ebaluatzen laguntzeko, ikastunitatean ikasi 
dugunaren arabera. Moldatu, nahi baduzu, aztergaiak, ekarpenen bat eginda.
• Erakargarria izan da zure aurkezpena kideentzat? Originala?

 – Arretaz entzun dizute?
 – Galderarik egin dizute? Zer moduz moldatu zara erantzuteko?

• Zein baliabide erabili duzu pertsonaia deskribatzeko?
 – Adjektiboak:
 – Indargarriak:

• Erlatibozko esaldiak: zein forma erabili duzu?
 – c -en
 – c -tako/-(r)iko

• Kontzesiozko esaldiak: zein forma erabili duzu?
 – c nahiz eta… / nahiz eta …-(e)n
 – c arren
 – c ba-… ere

• ...

Aurkeztu zure heroia ikaskideei. Erantzun haien 
galderei.

Jaso informazioa koadroan.

EBALUAZIOA
IKASLEA HEROIA BENETAKOA / 

FIKZIOZKOA
BIZIRIK/ 
HILDA ARRAZOIAK

1        

2        

DATU  
BIOGRAFIKOAK 
 - …

ITXURA FISIKOA
-…

Zorionak, anaia Luke! Eskerrik asko 
futbolean jokatzen irakasteagatik, surf egiten 
irakasteagatik, boxeo-eskoletara eramateagatik 
eta zure nortasun agiria uzteagatik zurekin eta 
zure lagunekin parrandan irten ahal izateko, 
ume-moko bat besterik ez nintzenean. Aita 
ona nola izan erakusteagatik, aktore izatera 
animatzeagatik, zaintzeagatik mutil nagusiagoek 
min egin nahi zidatenean, barre eragiteagatik, 
hainbeste ez kezkatzeko eta une bakoitzaz 
gozatzeko esateagatik, eta Australian golf-
gurditxo bat gidatzeagatik ni ondoan nauzula, 
neu ere han nengoela senti dezadan. Nire heroia 
zara. Maite zaitut.

chrishemsworth

1.225.968 Gustuko dut

jarraitu✔

BOTEREAK
-  Bere gaitasun harrigarriei  

miraz begira nauka.

HEROIA

NORTASUNA 
-  Ez da edozein, alajaina, ia 

denek egiten diote kasu.
-  Nolako zura, halako ezpala.

EKINTZAK
-…

Zure heroia nor den aurkeztuko diezu ikaskideei. Herriko pertsona edo elkarte eredugarri batentzako omenaldia prestatuko duzue.

OMENALDIA

48PRIMERAN! 
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ZUEK BAI ZUEK!02. ikastunitatea

PROZEDURA
Sare sozialetako mezua irakurrita, 

hausnar dezatela aktoreak zeren 
arabera hartzen duen heroitzat anaia. 
Horren harira, pentsa dezala bakoitzak 
zein den berea.

Zehaztu mapa semantikoaren 
erabilera: jaso ditzatela bertan 
aurkezpenean erabiliko dituzten 
esapideak, nahi badute, azalpena 
garatzeko garaian euskarri modura 
erabiltzeko.

Aurkezpena egin aurretik, aztertu 
esapide horiek. Eman feedbaka 
bakarka.

Aurkezpena egin ondoren, baloratu 
euskarriaren erabilera bera eta azaldu 
ikasleei.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

KONTUAN HARTUEGIN zeure kasa EGIN elkarrekinNIRE HEROI KUTUNA
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OMENALDIA
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PROZEDURA
Egin talde txikiak lanak banatzeko. 

Talde handian hartuko dituzue 
erabakiak: zein izango den omendua, 
zein omenaldi-eredu gustatzen 
zaigun… 

Erabaki nagusiak kontuan hartuta, 
har dezala talde bakoitzak idazkiaren 
atalen baten ardura.

Zirriborro horiek egokitu ondoren, 
egin dezatela behin betiko bertsioa.

Argitara dezatela idazkia 
Interneteko guneren batean.

ZUEK BAI ZUEK!02. ikastunitatea
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

A

Ikusi erreportajea, eta egiaztatu erantzunak, bertan esaten 
denaren arabera.

1. Emakumeek betetzen dituzten eginkizunak hartu behar dira 
kontuan.

2. Errepide zabalak sustatu behar dira.

3. Jendetza biltzeko eremuak murriztu behar dira. 

4. Gune ilun eta zikinak saihestu behar dira.

5. Bideo-zaintza sustatu behar da.

6. Egitura arkitektonikoek ikusgarritasuna bermatu behar dute. 

Identifikatu hirigintzan kontuan hartu beharreko neurriak, 
berdintasunaren ikuspegitik.
Hitz egin taldekideekin ea ados zaudeten neurri horiekin.

Egin zuen herriko/hiriko hiri debekatuaren mapa. Adostu gune ilunak, 
eta markatu planoan. Bidali mapa hori udalera, dagozkien neurriak har 
ditzaten.

03. ikastunitatea

Aztertu argazkiak, eta baloratu seguruak eta erosoak ote diren hiriko 
gune hauek. Arrazoitu iritziak.

HIRI DEBEKATUAREN MAPA 

BERDINETIK 
BERDINERA

01. saioan:
DENOK BARNE
Hizkuntzek ba al dute 
generorik?

02. saioan:
HERRITARRAK 
JANZTEN
Nola janzten gara? 

03. saioan:
JENDETZA IKARAGARRIA 
FUTBOLEAN
Kirol profesionala gizonen eremua da?  

Lexikoa:
• Hizkuntzaren erabilera  

ez-sexistarako.

Diskurtsoa:
•  Zailtasunak adieraztea.

Gramatika:
•  Puntuazioa: bi puntuak.
• Konparazio bidezko 

graduatzaileak:  
zenbat eta …-ago.  
orduan (hainbat) eta …-ago.

18

—Egia da. Ni ez naiz pasatzen hiriko hainbat 
lekutatik, beldurra ematen didalako.

—Ezta gizon asko ere! Horrek ez du esan nahi 
bakarrik emakumeen arazoa denik.

50PRIMERAN! 
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51 PRIMERAN! 
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GAIA
Genero-berdintasunari buruzko 

kezka bizitza publikoaren erdigunean 
jarri da. 2018ko martxoaren 8ko 
mobilizazio historikoak bultzada 
izugarria eman zien emakumeon 
aldarrikapenei.

Urteetako heziketaren ondorioz, 
oharkabean ere pasatzen zaizkigu 
ezberdintasun horren arrastoak. 
Hirigintza, hizkuntza bera, janzteko 
erak, kirola, festak, zaintza... eremu 
horiek guztiak, eta beste hainbat, dira 
berdintasunaren aldeko ertzak.

Interesgarria da ikaskideekin 
partekatzea nola bizi dugun 
ezberdintasun hori, zertan egin dugun 
aurrera, zer falta dugun oraindik.
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

A
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denaren arabera.

1. Emakumeek betetzen dituzten eginkizunak hartu behar dira 
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4. Gune ilun eta zikinak saihestu behar dira.

5. Bideo-zaintza sustatu behar da.

6. Egitura arkitektonikoek ikusgarritasuna bermatu behar dute. 

Identifikatu hirigintzan kontuan hartu beharreko neurriak, 
berdintasunaren ikuspegitik.
Hitz egin taldekideekin ea ados zaudeten neurri horiekin.

Egin zuen herriko/hiriko hiri debekatuaren mapa. Adostu gune ilunak, 
eta markatu planoan. Bidali mapa hori udalera, dagozkien neurriak har 
ditzaten.

03. ikastunitatea

Aztertu argazkiak, eta baloratu seguruak eta erosoak ote diren hiriko 
gune hauek. Arrazoitu iritziak.
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graduatzaileak:  
zenbat eta …-ago.  
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—Egia da. Ni ez naiz pasatzen hiriko hainbat 
lekutatik, beldurra ematen didalako.

—Ezta gizon asko ere! Horrek ez du esan nahi 
bakarrik emakumeen arazoa denik.
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ESKOLA AURRETIK

A  AURRE-EZAGUTZAK 
PIZTU

Azter ditzatela liburuko argazkiak, eta 
balora ditzatela leku horien erosotasuna eta 
segurtasuna. Bidal diezazkizutela iritziak. 
Erabili ikasleen erantzun horiek ikasgelako 
taldekatzea antolatzeko, solasaldiek joko 
handiagoa eman dezaten.

B  IKUSITAKOARI 
BURUZ HITZ EGIN

Aurkeztu bideo-pasartea: telebistan 
erreportaje bat eman dute, martxoaren 
8aren ingurumarian; aditu batek genero- 
-ikuspegitik aztertuko du hirigintza. Jarri 
ikasleak binaka, eta ikus dezatela pasartea. 
Komenta diezazkiotela elkarri A jardueran 
emandako erantzunak, eta konpara 
ditzatela adituak esandakoekin.

Azter ditzatela liburuko baieztapenak, 
eta aukera ditzatela kontuan hartu 
beharrekoak, beti ere, adituaren 
ikuspegitik. Zuzendu talde handian lana 
eta, zalantzarik badago, ikus ezazue 
berriro pasartea.

Hitz egin ezazue gaiari buruz talde 
handian.

C EKINTZA
Eraman itzazu zuen hiriaren edo herriaren plano batzuk ikasgelara. 

Azter ditzatela, plano horien gainean, gune ilunak; egoki irizten badiozue, 
horietako hainbat lekutara joan zaitezkete, egoera in situ ikustera.

Banatu hiriko eremuak taldeen artean, eta idatz dezatela txosten-zati bat. 
Talde guztien ekarpenak jaso eta denon artean txukundu ostean, animatu 
taldekideren bat udalera bidaltzera, beharrezko neurriak har ditzaten.

ERANTZUNAK
1, 4, 6
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

DENOK BARNE01.saioa

B

C

D

E

BADAKIZU NOLA EKIDIN 
HIZKUNTZA SEXISTA?

Jaun horiek: 
Oskarbi kultur elkarteko kideok urteak darama-

tzagu kultur astea antolatzen: 25. Hori dela-eta, ur-
teurrena behar bezala ospatzeko, ahalik eta egitarau-
rik oparoena ari gara osatzen aurtengorako. Horrek, 
noski, eragina du aurrekontuan ere, eta udalari diru-la-
guntza eskatzeko idazten ditugu lerrook.

Arestian aipatu dugun bezala, egitarau zabala 
ari gara antolatzen: alde batetik, helduentzako eki-
taldiak ditugu; bestetik, haur eta gaztetxoentzakoak, 
gure semeen heziketan elkarteek ere ekarpena egitea 
garrantzitsua iruditzen baitzaigu.

Helduentzat, dagoeneko klasiko bihurtu diren 
kantu-afaria, sagardo-dastaketa eta mendi-ibilaldiaz 
gain, aurten bertso-bazkaria antolatu dugu punta-pun-
tako bertsolariekin: Amets Arzallus eta Maialen txa-
peldunak. Haur eta gaztetxoentzat, ipuin-kontalaria, 
euskarazko film baten proiekzioa, herri-krosa eta 
sukaldaritza-tailerra.

Aukera-ugaritasun horrekin herritar guztienga-
na iritsi nahi genuke, emakumeengana ere bai.

Aurrekontu zehaztua eranskinetan doakizue.
Gure eskaera kontuan hartuko duzuelakoan, es-

kerrik asko aldez aurretik.
Oskarbi elkartea 

Komentatu testua eta iritzia ikaskideekin, galderak 
kontuan hartuta.
• ”Gizon” hitzaren zenbat adiera ikusi dituzue testuan? 

Egokiak iruditzen zaizkizue?
• Euskara sexista dela esango zenukete?

Bilatu erantzuna asmakizunari. Nola liteke?

Irakurri gutuna, eta zuzendu, Badakizu nola ekidin 
hizkuntza sexista? eskuorriaren laguntzaz.

Baloratu eta moldatu tradizioko abestien 
hitzak egokien iruditzen zaizuen eran, eta 
osatu moldatutako kantutegia. 

Irakurri Andoni Egañaren Berriako zutabea, eta 
laburbildu esaldi batean. 

ZINTZO
«Gizon ibili!», entzungo genuen behin baino 

gehiagotan etxetik kalerakoan, irteera ohikoaz 
kanpokoa bazen. Ongi ulertzen genuen aholkua-
ren esanahia. Apal ibili; ez harrotu; ez inoren gai-
netik jartzen ahalegindu; driskarik ez eragin, eta 
inguruan zirripi-zarraparen bat sortzen bazen, 
aldentzen saiatu. Esanak neurtu eta neurrian esan; 
gastatze kontuetan lagunen ez gainetik eta ez azpi-
tik ibili; diosalik ez inori ukatu eta bakean dagoe-
nari bakean utzi.

Donostian gertatu zen joan zen abuztuan. 
Mutil gazte bat neska gazte batekin berriketan ari 
zen taberna atarian. Neskaren bikotekide ohiak, 
atzealdetik hurbildu, eta ez si eta ez no, kolpe bor-
titz bat eman zion mutilari buruan, lurrera amil-
du zuena. Handik bi hilabetera hil zen Asier, eta 
erasotzailea kartzelan dago. Zeloek itsutu zutela 
irakurri izan dugu…

Tinko eta begirunez, Asier indarkeria ma-
txistaren ondorioz hil zutela gogora ekarri digute 
haren senitartekoek joan zen igandean. Indarkeria 
matxistak gizonezkoak ere hil ditzake, eta hiltzen 
ditu. Eta okerrena da bere ustez gizon zebilela 
erasotzailea, ustez berea zuenari eutsi nahian. 
Aholkurik onenei ere esamoldea aldatzen hasteko 
garaia aspaldi joan zen. Zintzo jokatzeari ez die-
zaiogun gehiago gizon jokatzea deitu. Badaezpada.

berria.eus

—Nik ez nuen sekula entzun 
hitzaren adiera hori.

—Ezta nik ere! Eta, hori jakinda, 
nahiko sexista iruditzen zait. 
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HIZKUNTZA  
EZ-SEXISTA

Ez erabili gizon hitz generiko gisa: gizaki, 
pertsona, lagun…
Erabili hitz-elkarketa: seme-alabak, nes-
ka-mutilak…

KH 1-4

• Gutunen hasierako agurretan, hartzailea ezaguna ez 
bada, erabili jaun-andrea edo ekidin generoa aipa-
tzea. Adibidez: Alkate hori: / Zuzendari jaun-andrea:

• Bi sexuetako pertsonak izendatzeko, ez erabili gizon 
hitza: erabili pertsona, jende, gizaki. Dagokionean, 
euskarazko hitz-bikoteak ere erabilgarriak dira.

• Lanbideak adierazteko, ez erabili -gizon atzizkia; 
erabili, adibidez, -lari edo -ri. Adibidez, legegizon 
erabili beharrean, erabili legelari.

• Saihestu estereotipo sexisten erabilera: emakumeei 
eta gizonezkoei ezaugarri eta adjektibo estereotipa-
tuak eranstea. Adibidez, batzuei polit, lirain, delika-
tu… gisako adjektiboak, eta besteei sendo, indartsu, 
ausart… erakoak.

• Pertsonak aipatzeko, irizpide berak erabili: aipatua 
gizona zein emakumea izan, maila berean tratatu, ez 
emakumea bigarren mailakoa balitz bezala. Adibi-
dez, ez aipatu batzuk izen-abizenez, eta beste batzuk 
izen hutsez. 

A

LEHEN

1. Agur, jaunak! / Jaunak, 
agur! / Agur t’erdi.

2. Aurrera mutilak! / aurrera 
Gipuzkoa / Aurrera txuri-
urdinak

3. Oraingo neskatilak 
gonamotzarekin

Bilatu gehiago: 
………………

ORAIN

1. Agur Jaunak / eta Andreak! 
/ Agur t’erdi.

2. Aurrera ……………… 
 

3. Oraingo ……………… 

Bilatu gehiago: 
………………

Aita-semeek istripua izan dute, eta aita hil egin da. 
Semea ospitalera eraman, eta zirujaua oihuka hasi da: 
ezin diot ebakuntzarik egin, nire semea da! 

Ikusi adituari egindako elkarrizketa, eta  
markatu hark esandakoak.
	 c	1. Gaztelania eta frantsesa sexistak dira.

	 c	2. Euskara sexista da.

	 c	3. Hizkuntzen zenbait erabilera sexistak dira.

	 c	4.  “Gizon” hitza pertsona adierazteko erabiltzen 
da oraindik.

	 c	5.  “Emakume portatu” ere esan behar litzateke 
“zintzo portatu” adierazteko.
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B  ARTIKULUA KOMENTATU
Egin talde txikiak zutabeari buruz hitz egiteko: azter 

ditzatela gizon hitzari eman zaizkion esanahiak, eta 
balora dezatela euskara hizkuntza sexista ote den. Jaso 
ditzala taldeko ordezkari batek gaiari buruz esandakoak.

C ULERMENA LANDU
Egin talde txikiak, eta ados dezatela 

asmakizunaren erantzuna. Komentatu talde 
handian erantzun horiek, baina ez eman 
soluziorik oraindik.

Aurkeztu Amelia Barquin, Kike Amonarriz 
eta Tribuaren Berbak telesaioa.

Irakur ditzatela liburuko baieztapenak. 
Bideo-pasartea ikusita, asmakizunaren 
erantzuna bilatuko dute eta baieztapen 
egokiak markatu beharko dituzte. Animatu, 
era berean, aurreko lanean aipatu dituzten 
iritziak adituarenekin kontrastatzera.

03. ikastunitatea

ESKOLA AURRETIK

A ULERMENA LANDU
Aurkeztu Andoni Egaña, eta 

testuinguratu: 2018ko Donostiako Aste 
Nagusian, mutil gazte bat jo eta larriki 
zauritu zuen beste gizon batek, hura bere 
neska-lagun ohiarekin hitz egiten ari 
zenean; kolpeen ondorioz, gaztea hil egin 
zen handik bi hilabetera. Irakur dezatela 
zutabea, eta jaso dezatela egileak adierazi 
nahi duen ideia nagusia.

ERANTZUNAK 
Gizon hitzaren bi adiera ematen 

ditu: gizon = zintzo;  
gizon = pertsona arra

Beste adiera bat leporatzen dio 
erasotzaileari: gizon = indarkeria 
matxista ustez arrazoiz erabiltzen 
duena

ERANTZUNAK 
3, 4
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

DENOK BARNE01.saioa

B

C

D

E

BADAKIZU NOLA EKIDIN 
HIZKUNTZA SEXISTA?

Jaun horiek: 
Oskarbi kultur elkarteko kideok urteak darama-

tzagu kultur astea antolatzen: 25. Hori dela-eta, ur-
teurrena behar bezala ospatzeko, ahalik eta egitarau-
rik oparoena ari gara osatzen aurtengorako. Horrek, 
noski, eragina du aurrekontuan ere, eta udalari diru-la-
guntza eskatzeko idazten ditugu lerrook.

Arestian aipatu dugun bezala, egitarau zabala 
ari gara antolatzen: alde batetik, helduentzako eki-
taldiak ditugu; bestetik, haur eta gaztetxoentzakoak, 
gure semeen heziketan elkarteek ere ekarpena egitea 
garrantzitsua iruditzen baitzaigu.

Helduentzat, dagoeneko klasiko bihurtu diren 
kantu-afaria, sagardo-dastaketa eta mendi-ibilaldiaz 
gain, aurten bertso-bazkaria antolatu dugu punta-pun-
tako bertsolariekin: Amets Arzallus eta Maialen txa-
peldunak. Haur eta gaztetxoentzat, ipuin-kontalaria, 
euskarazko film baten proiekzioa, herri-krosa eta 
sukaldaritza-tailerra.

Aukera-ugaritasun horrekin herritar guztienga-
na iritsi nahi genuke, emakumeengana ere bai.

Aurrekontu zehaztua eranskinetan doakizue.
Gure eskaera kontuan hartuko duzuelakoan, es-

kerrik asko aldez aurretik.
Oskarbi elkartea 

Komentatu testua eta iritzia ikaskideekin, galderak 
kontuan hartuta.
• ”Gizon” hitzaren zenbat adiera ikusi dituzue testuan? 

Egokiak iruditzen zaizkizue?
• Euskara sexista dela esango zenukete?

Bilatu erantzuna asmakizunari. Nola liteke?

Irakurri gutuna, eta zuzendu, Badakizu nola ekidin 
hizkuntza sexista? eskuorriaren laguntzaz.

Baloratu eta moldatu tradizioko abestien 
hitzak egokien iruditzen zaizuen eran, eta 
osatu moldatutako kantutegia. 

Irakurri Andoni Egañaren Berriako zutabea, eta 
laburbildu esaldi batean. 

ZINTZO
«Gizon ibili!», entzungo genuen behin baino 

gehiagotan etxetik kalerakoan, irteera ohikoaz 
kanpokoa bazen. Ongi ulertzen genuen aholkua-
ren esanahia. Apal ibili; ez harrotu; ez inoren gai-
netik jartzen ahalegindu; driskarik ez eragin, eta 
inguruan zirripi-zarraparen bat sortzen bazen, 
aldentzen saiatu. Esanak neurtu eta neurrian esan; 
gastatze kontuetan lagunen ez gainetik eta ez azpi-
tik ibili; diosalik ez inori ukatu eta bakean dagoe-
nari bakean utzi.

Donostian gertatu zen joan zen abuztuan. 
Mutil gazte bat neska gazte batekin berriketan ari 
zen taberna atarian. Neskaren bikotekide ohiak, 
atzealdetik hurbildu, eta ez si eta ez no, kolpe bor-
titz bat eman zion mutilari buruan, lurrera amil-
du zuena. Handik bi hilabetera hil zen Asier, eta 
erasotzailea kartzelan dago. Zeloek itsutu zutela 
irakurri izan dugu…

Tinko eta begirunez, Asier indarkeria ma-
txistaren ondorioz hil zutela gogora ekarri digute 
haren senitartekoek joan zen igandean. Indarkeria 
matxistak gizonezkoak ere hil ditzake, eta hiltzen 
ditu. Eta okerrena da bere ustez gizon zebilela 
erasotzailea, ustez berea zuenari eutsi nahian. 
Aholkurik onenei ere esamoldea aldatzen hasteko 
garaia aspaldi joan zen. Zintzo jokatzeari ez die-
zaiogun gehiago gizon jokatzea deitu. Badaezpada.

berria.eus

—Nik ez nuen sekula entzun 
hitzaren adiera hori.

—Ezta nik ere! Eta, hori jakinda, 
nahiko sexista iruditzen zait. 
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HIZKUNTZA  
EZ-SEXISTA

Ez erabili gizon hitz generiko gisa: gizaki, 
pertsona, lagun…
Erabili hitz-elkarketa: seme-alabak, nes-
ka-mutilak…

KH 1-4

• Gutunen hasierako agurretan, hartzailea ezaguna ez 
bada, erabili jaun-andrea edo ekidin generoa aipa-
tzea. Adibidez: Alkate hori: / Zuzendari jaun-andrea:

• Bi sexuetako pertsonak izendatzeko, ez erabili gizon 
hitza: erabili pertsona, jende, gizaki. Dagokionean, 
euskarazko hitz-bikoteak ere erabilgarriak dira.

• Lanbideak adierazteko, ez erabili -gizon atzizkia; 
erabili, adibidez, -lari edo -ri. Adibidez, legegizon 
erabili beharrean, erabili legelari.

• Saihestu estereotipo sexisten erabilera: emakumeei 
eta gizonezkoei ezaugarri eta adjektibo estereotipa-
tuak eranstea. Adibidez, batzuei polit, lirain, delika-
tu… gisako adjektiboak, eta besteei sendo, indartsu, 
ausart… erakoak.

• Pertsonak aipatzeko, irizpide berak erabili: aipatua 
gizona zein emakumea izan, maila berean tratatu, ez 
emakumea bigarren mailakoa balitz bezala. Adibi-
dez, ez aipatu batzuk izen-abizenez, eta beste batzuk 
izen hutsez. 

A

LEHEN

1. Agur, jaunak! / Jaunak, 
agur! / Agur t’erdi.

2. Aurrera mutilak! / aurrera 
Gipuzkoa / Aurrera txuri-
urdinak

3. Oraingo neskatilak 
gonamotzarekin

Bilatu gehiago: 
………………

ORAIN

1. Agur Jaunak / eta Andreak! 
/ Agur t’erdi.

2. Aurrera ……………… 
 

3. Oraingo ……………… 

Bilatu gehiago: 
………………

Aita-semeek istripua izan dute, eta aita hil egin da. 
Semea ospitalera eraman, eta zirujaua oihuka hasi da: 
ezin diot ebakuntzarik egin, nire semea da! 

Ikusi adituari egindako elkarrizketa, eta  
markatu hark esandakoak.
	 c	1. Gaztelania eta frantsesa sexistak dira.

	 c	2. Euskara sexista da.

	 c	3. Hizkuntzen zenbait erabilera sexistak dira.

	 c	4.  “Gizon” hitza pertsona adierazteko erabiltzen 
da oraindik.

	 c	5.  “Emakume portatu” ere esan behar litzateke 
“zintzo portatu” adierazteko.
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D LEXIKOA LANDU
Aurkeztu egoera: herritar batek udalari gutun bat helarazi dio, elkarte batean 

antolatzen duten ekitaldi baterako dirulaguntzak handitzeko eskatzeko. 
Jarri ikasleak binaka, eta zuzen dezatela testua, eskuorriko aholkuak kontuan hartuta.
Talde handian zuzendu ondoren, Emakunderen webgunera bidal ditzakezu, gaiari 

buruzko aholku gehiago bila ditzaten.

ERANTZUNAK
- Hasierako agurra: Jaun-andre horiek:
- 2. paragrafoan, 2. lerroan: semeen ez, seme-alaben
- 4. paragrafoan, emakumeengana ere bai sobera dago

E EKINTZA
Taldetan, proposa diezazkietela 

moldaketak hitzoi, entzule guztiok 
barne senti gaitezen. Era berean, 
pentsa dezatela beste abestiren 
baten hitzetan, haiek ere moldatzeko. 
Hitz egin talde handian egindako 
proposamen horiei buruz. 

Feedbacka emateko, erakutsi 
Agur, Jaunak hitzen moldaketa, 
EHUk proposatutakoa, eta Realaren 
ereserkiarena.

Era berean, Hator neska-mutil 
etxera bideoa ere erakuts diezaiekezu 
Interneten: Berrizen hitz tradizionalei 
ukitu inklusiboa emateko ahalegina.

OSTEKOAK
 Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  

Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 1, 2, 3, 4.
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa HERRITARRAK JANZTEN
E

B

C

A

Egin solasaldi bat janzteko ohituren inguruan 
gidoian oinarrituta.
• Beharrerako, parrandarako, ezkontzetarako, kirola 

egiteko… egoera guztietan eroso jantzita ibiltzea. Aske 
izatea nahi dena janzteko.

• Modari jarraitzea.
• Orraztea, makillatzea, bizarra egitea, itxura zaintzea, 

apaintzea, preparatzea…
• Estetika- eta edergintza-ereduei jarraitzea.
• …

Osatu ikasgelako estatistika, ateratako 
ondorioekin.

• Komertzio txikietan, bezeroa zaindu ezean, jai dugu.
• ………………………………

Aukeratu nabarmendu diren moldeen esanahia, 
testuingurua kontuan hartuta.
1. Nekez lagunduko dizut.
	 c Nekeagatik lagunduko dizut.   

	 c Zail daukat laguntzen.

2. Horrela egiten ez badugu, jai dugu.
	 c Jai da eta ezin dugu horrela egin.    

	 c Zaila daukagu horrela egin ezean.

3. Gorriak ikusi beharko ditut saioa hasterako guztion 
iritziak editatu nahi baditut.

	 c  Ez daukat erraza saioa hasi aurretik iritzi guztiak 
editatzen.    

	 c  Gorriz editatuko ditut egoki ikusitako iritziak, saioa 
hasi aurretik.

Entzun solasaldia, eta erantzun galderei. 

1. Zein izan da hainbeste urtez zabalik irauteko 
sekretua? 

2. Zer aldatu da gehien denbora horretan?

Erreparatu zailtasunak adierazteko solasaldian 
erabili diren moldeei, eta osatu zerrenda.

D

Erakutsi argazkiak elkarri, eta aurkeztu ondorioak. 

Alderatu lehengo eta oraingo janzkera, eta 
erantzun galderei taldean hitz egiteko. 

1. Zer aldatu da eta zer ez? 

2. Ba al duzue janzteko orduan mugarik ala erabateko 
askatasuna duzue? 

3. Janzkera arautu egiten al da? Nork? Non?

Ikusi testigantza, eta egin loturak argazkietan ikusten denaren 
eta emakumeak esan duenaren artean. Idatzi pare bat 
zehaztasun.

Bilatu argazki zaharrak —eta, haiekin alderatzeko, gaur egunekoak—, 
ikasgelara eramateko. Erreparatu janzkerari, taulan eskatzen diren 
ezaugarriak aintzat hartuta.

Ohiturak:

Moda:

Debekuak:

Besterik:

DUELA 100 URTE

Erromeriara alpargatekin eta zapia 
buruan genuela (…).

GAUR EGUN

22

—Lehen, galtzak ezin zituzten 
jantzi emakumeek. Derrigor, gona 
janzten zuten. Aldiz, nik topatutako 
argazkian, begira... 

—Hara! Hortaz, auskalo noiz hasi 
ziren galtzak erabiltzen.  

23

ZAILTASUNAK  
ADIERAZTEA

ADITZAK
ezin izan 

- Ezingo nintzateke lantokian galtza 
zulatuekin azaldu.

ESAMOLDEAK
beltzak ikusi 

- Beltzak ikusteko gaude oraindik 
legea aldatzen ez bada.

KH 5-8

1. Zenbatek aldatzen dute asko janzkera 
egoeraren arabera?

 – Gehienek erantzun dute ……………
 – Hala ere, badira batzuk ……………
 – Besterik: ……………

2. Zenbatek dute makillatzeko ohitura?
 – Gehienek ……………
 – Batek edo bestek, ordea, ……………
 – Besterik: ……………

3. Zer alde dago emakume eta gizonezkoen 
artean?

 – Emakumeei zailagoa zaie askoz ……………
 – Gizonezkoei gehiago kostatzen zaie ……………
 – Besterik: ……………

54PRIMERAN! 
B2.1
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Bila ditzatela aspaldiko argazki zaharrak; 

argazki horietan, ager daitezela emakume 
eta gizonen gorputz osoak, janzkerari 
erreparatu beharko baitiote jarduera 
honetan. 

Aurkeztu, halaber, Ahotsak proiektua, 
eta esan bertan parte hartu duen 
emakume bat ikusiko dutela. Erabil 
dezatela bideo-pasartean jasotako 
informazioa, eta, proposatutako puntuak 
gidoi gisa erabilita, presta dezatela 
ondorioen aurkezpena ikaskideentzat.

B  ARGAZKIAK 
AURKEZTU

Ikasgelan, jarri ikasleak 3-4ko taldetan, 
eta aurkez diezazkietela elkarri argazki 
eta azalpenok. Galderak gidoi hartuta, 
hitz egin dezatela janzkeraren garapenaz.

C  ENTZUNDAKOA 
ULERTU

Eman sarrera entzungaiari bi dendari 
elkarrizketatuko dituztela esanez. 

Gero, bila ditzatela liburuko 
galderetako erantzunak.

Berrartu itzazue talde handian aipatu 
diren pasadizoak eta animatu talde 
handian konta dezaten antzerakoren bat, 
arropa-denda batean gertatutakoren 
bat...

ERANTZUNAK
1. Familiaren hariari tiratzea eta batez 

ere bezeroa ondo zaintzea, mimatzea; 
2. Bezeroa eta erosteko modua. Lehen 
apenas izaten zen gizonezkorik. Lehen 
erakusleihoan ikusitakoa zegoen 
moduan saltzen zen, aldaketarik egin 
gabe.
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa HERRITARRAK JANZTEN
E

B

C

A

Egin solasaldi bat janzteko ohituren inguruan 
gidoian oinarrituta.
• Beharrerako, parrandarako, ezkontzetarako, kirola 

egiteko… egoera guztietan eroso jantzita ibiltzea. Aske 
izatea nahi dena janzteko.

• Modari jarraitzea.
• Orraztea, makillatzea, bizarra egitea, itxura zaintzea, 

apaintzea, preparatzea…
• Estetika- eta edergintza-ereduei jarraitzea.
• …

Osatu ikasgelako estatistika, ateratako 
ondorioekin.

• Komertzio txikietan, bezeroa zaindu ezean, jai dugu.
• ………………………………

Aukeratu nabarmendu diren moldeen esanahia, 
testuingurua kontuan hartuta.
1. Nekez lagunduko dizut.
	 c Nekeagatik lagunduko dizut.   

	 c Zail daukat laguntzen.

2. Horrela egiten ez badugu, jai dugu.
	 c Jai da eta ezin dugu horrela egin.    

	 c Zaila daukagu horrela egin ezean.

3. Gorriak ikusi beharko ditut saioa hasterako guztion 
iritziak editatu nahi baditut.

	 c  Ez daukat erraza saioa hasi aurretik iritzi guztiak 
editatzen.    

	 c  Gorriz editatuko ditut egoki ikusitako iritziak, saioa 
hasi aurretik.

Entzun solasaldia, eta erantzun galderei. 

1. Zein izan da hainbeste urtez zabalik irauteko 
sekretua? 

2. Zer aldatu da gehien denbora horretan?

Erreparatu zailtasunak adierazteko solasaldian 
erabili diren moldeei, eta osatu zerrenda.

D

Erakutsi argazkiak elkarri, eta aurkeztu ondorioak. 

Alderatu lehengo eta oraingo janzkera, eta 
erantzun galderei taldean hitz egiteko. 

1. Zer aldatu da eta zer ez? 

2. Ba al duzue janzteko orduan mugarik ala erabateko 
askatasuna duzue? 

3. Janzkera arautu egiten al da? Nork? Non?

Ikusi testigantza, eta egin loturak argazkietan ikusten denaren 
eta emakumeak esan duenaren artean. Idatzi pare bat 
zehaztasun.

Bilatu argazki zaharrak —eta, haiekin alderatzeko, gaur egunekoak—, 
ikasgelara eramateko. Erreparatu janzkerari, taulan eskatzen diren 
ezaugarriak aintzat hartuta.

Ohiturak:

Moda:

Debekuak:

Besterik:

DUELA 100 URTE

Erromeriara alpargatekin eta zapia 
buruan genuela (…).

GAUR EGUN

22

—Lehen, galtzak ezin zituzten 
jantzi emakumeek. Derrigor, gona 
janzten zuten. Aldiz, nik topatutako 
argazkian, begira... 

—Hara! Hortaz, auskalo noiz hasi 
ziren galtzak erabiltzen.  

23

ZAILTASUNAK  
ADIERAZTEA

ADITZAK
ezin izan 

- Ezingo nintzateke lantokian galtza 
zulatuekin azaldu.

ESAMOLDEAK
beltzak ikusi 

- Beltzak ikusteko gaude oraindik 
legea aldatzen ez bada.

KH 5-8

1. Zenbatek aldatzen dute asko janzkera 
egoeraren arabera?

 – Gehienek erantzun dute ……………
 – Hala ere, badira batzuk ……………
 – Besterik: ……………

2. Zenbatek dute makillatzeko ohitura?
 – Gehienek ……………
 – Batek edo bestek, ordea, ……………
 – Besterik: ……………

3. Zer alde dago emakume eta gizonezkoen 
artean?

 – Emakumeei zailagoa zaie askoz ……………
 – Gizonezkoei gehiago kostatzen zaie ……………
 – Besterik: ……………
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D  ESAMOLDEEI ERREPARATU
Edukiari erreparatzeko, emaiezu entzun berri duten 

solasaldiaren transkripzioa. Bertan, taldeka, zailtasuna 
adierazteko moduak azpimarratuko dituzte. Zuzendu talde 
handian, eta argitu zalantzak.

Gero, proposatutako moldeen parekoak aukeratuko dituzte.

E EKINTZA
Egoerek janzteko modua baldintzatzen 

ote duten izango dute solasgai. Euren 
kasuei buruz hitz egingo dute.

Solasaldiaren ondoren, jaso dezatela 
taldeko estatistika bat, eta aurkez 
diezazuetela.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.

ERANTZUNAK
1. zail daukat laguntzen; 2. zaila daukagu 

horrela egin ezean; 3. ez daukat erraza saioa 
hasi aurretik iritzi guztiak editatzen

ERANTZUNAK
Oso gaitz egingo zait bat aukeratzea.; 

Gorriak ikusi bagenituen ere, oso antzeko 
jantzi bat eraman zuten.
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa
JENDETZA IKARAGARRIA 
FUTBOLEAN

B C

D

E

A Hitz egin kideekin, aurreko galderak gidoi 
hartuta.

Erreparatu testuko esaldi hauei, eta aztertu zer 
joan daitekeen jarraian, puntuazioari kasu eginda.
• Emakume futbolariek bikoiztu egingo dituzte urteko 

irabaziak: …………
• Caroline Graham Hanse futbolariak honela adierazi du 

bere poza: …………
• Danimarkan ere antzeko egoera bizi zuten: …………

Irakurri sare sozialetan jendea zer ari 
den komentatzen. Entzun irratsaioa, 
eta erabaki zer ulertu duten ondo eta 
zer txarto.

Bilatu informazioa egokitu zaizuen kirol-kluben 
egoera aztertzeko, berdintasunaren ikuspegitik. 
Horretarako, prestatu galdetegi bat, eta jarri 
harremanetan haiekin.

Aurkeztu ondorioak ikaskideei.

1. Eskubaloi-taldean, zenbat eta gazteagoak izan, 
orduan eta oreka handiagoa dago neskato eta 
mutikoen artean.

2. …

Irakurri albistea, eta erantzun galderei, kideekin 
hitz egiteko ikasgelan. Ondoren, bilatu albisteren 
bat beste kiroletan gertatzen denaren berri 
ematen duena.
• Zer iruditzen zaizu Norvegian eta Danimarkan 

hartutako erabakia?
• Egokia al da ezberdin irabaztea emakumeek eta 

gizonek futbolean? Zergatik?
• Bidezkoa al da gizonek beren soldata murriztu behar 

izatea emakumeena igo ahal izateko?
• Ezagutzen duzu halako kasu gehiagorik?

EMAKUMEEK GIZONEK BESTE 
IRABAZIKO DUTE NORVEGIAKO 
FUTBOL-SELEKZIOAN
GIZONEZKOEK BEREN SOLDATAREN ZATI BAT EMANGO 
DUTE EMAKUMEENA IGO DEZATEN

Norvegiako futbol-federazioak eta gizonezkoen selek-
zioko futbolariek gola sartu dute genero-berdintasunaren 
alde; izan ere, federazioak eta gizonezko futbolarien elkar-
teak sinatutako akordio bati esker, emakumezkoek soldata 
bera izango dute selekzioan jokatzeagatik. Emakume futbola-
riek bikoiztu egingo dituzte urteko irabaziak: funts orokorra,  
330.000 €-koa barik, 640.000 eurokoa izango da. Kopuru ho-
rren barne daude gizonezkoek utziko dituzten 58.000 €-ak.

Caroline Graham Hanse futbolariak honela adierazi 
du bere poza: “Urrats hau ez da ezer izango zuentzat; segu-
ruena, igarri ere ez duzue egingo zuen poltsikoetan. Baina 
guretzat dena da”. Norvegiako selekzioan jokatzen du, hala-
ber, FIFAren Urrezko Baloia jaso duen lehen emakumeak: 
Ada Hegerberg.

Norvegiako emakumeen selekzioak Munduko Txapel-
keta bat, bi Eurokopa eta urrezko domina ere irabazi du, 
behin, Olinpiar Jokoetan; gaur egun, munduko 14. selek-
zioa da FIFAren sailkapenean. Gizonezkoek, ostera, hiru 
munduko txapelketatan eta Eurokopa batean baino ez dute 
parte hartu: 72.ak dira.

Danimarkan ere antzeko egoera bizi zuten: gizonezko 
futbolariek beren soldataren zati bat eman zuten soldata-
-arrakala desagerrarazteko. Danimarkako emakumeek uko 
egin zioten lagunarteko partida bat jokatzeari, gizonezkoe-
kiko bazterketa salatzeko. Simon Kjaer gizonezkoen se-
lekzioko kapitainaren laguntza izan dute aldarrikapenean; 
jokalari horren arabera, zenbat eta batuago egon, orduan 
eta errazagoa izango da eskubide eta akordio berak lortzea 
emakume eta gizonentzat.

—Tira, berdin ez; gehiago irabazi 
beharko lukete Norvegiako 
emakumeek, ikusita nolako 
palmaresa duten, ezta?

—Palmares hobea izango dute, 
baina, seguruena, gizonezkoek 
diru gehiago erakarriko dute; 
orduan, normala da mutilek 
gehiago irabaztea.

BI PUNTUAK
Hainbat erabilera:

- Zerrendatzeko
- Mezuen abiaburuan
- Hitzez hitzeko aipamenen aurrean

KH 9-12

KONPARAZIOZKOAK

KANTITATEA  KALITATEA
gehiago/gutxiago -ago(a)

- Zenbat eta jokalari gehiago egon, 
orduan eta interesgarriagoak izango 
dira txapelketak.

- Zenbat eta zelai handiagoetan joka-
tu, orduan eta jende gehiago joango 
da ikustera.

KH 13-16
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Zenbat eta lasaiago egon futbolean, 
orduan eta hunkigarriagoa da. 
#faktoriasanmames

Zenbat eta gutxiago jarraitu zaleek 
emakumezkoen taldeari, hainbat eta 
garrantzi handiagoa ematen dio Athleticek. 
#faktoriasanmames

Zenbat eta arrakasta handiagoa 
izan emakumeen kirolak, orduan eta 
komentario maltzurragoak egiten dituzte 
batzuek. #faktoriasanmames

Zenbat eta gutxiago irabazi jokalariek, 
hainbat eta merkeagoa da sarrera. 
#faktoriasanmames

• Zenbat eta gutxiago irabazi jokalariek, orduan (hainbat) 
eta …………

• Zenbat eta …………, orduan (hainbat) eta merkeagoa 
da sarrera.

Zuzendu sare sozialetan oker idatzi diren mezuak.

Konparazioen arteko harreman logiko bat eginda, 
asmatu beste modu bat esaldiak osatzeko.
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B  ALBISTEAK 
KOMENTATU

Antolatu taldeak ikasleek bidali 
dizuten informazioaren arabera; 
jar daitezela elkarrekin kirol 
ezberdinei buruzko informazioa 
dakartenak, solasaldia aberasteko.

Parteka ditzatela albisteari 
buruzko hausnarketak, eta erabaki 
dezatela zein kiroletan ez dagoen 
soldata-arrakalarik, handiena, 
txikiena…

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

ESKOLA AURRETIK

A  INFORMAZIOA 
OSATU

Irakur dezatela albistea, eta atera ditzala 
nork bere ondorioak; horretarako, liburuko 
galderak gidoi hartuta, hausnar dezatela 
planteatzen den gaiari buruz, euren iritziak 
idazlearenekin kontrastatuta. 

Emaiezu adibide bat, egitekoa hobeto 
irudika dezaten: "Nik uste dut oso 
garrantzitsuak direla halako ekimenak, 
futbolariak dioen bezala, oso urrats handia 
direlako".

Bidal diezazutela egindakoa; antola itzazu 
taldeak ikasgelan solasaldi mamitsuak izan 
daitezen.

42PRIMERAN! 
B2.1

43 PRIMERAN! 
B2.1



BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa
JENDETZA IKARAGARRIA 
FUTBOLEAN

B C

D

E

A Hitz egin kideekin, aurreko galderak gidoi 
hartuta.

Erreparatu testuko esaldi hauei, eta aztertu zer 
joan daitekeen jarraian, puntuazioari kasu eginda.
• Emakume futbolariek bikoiztu egingo dituzte urteko 

irabaziak: …………
• Caroline Graham Hanse futbolariak honela adierazi du 

bere poza: …………
• Danimarkan ere antzeko egoera bizi zuten: …………

Irakurri sare sozialetan jendea zer ari 
den komentatzen. Entzun irratsaioa, 
eta erabaki zer ulertu duten ondo eta 
zer txarto.

Bilatu informazioa egokitu zaizuen kirol-kluben 
egoera aztertzeko, berdintasunaren ikuspegitik. 
Horretarako, prestatu galdetegi bat, eta jarri 
harremanetan haiekin.

Aurkeztu ondorioak ikaskideei.

1. Eskubaloi-taldean, zenbat eta gazteagoak izan, 
orduan eta oreka handiagoa dago neskato eta 
mutikoen artean.

2. …

Irakurri albistea, eta erantzun galderei, kideekin 
hitz egiteko ikasgelan. Ondoren, bilatu albisteren 
bat beste kiroletan gertatzen denaren berri 
ematen duena.
• Zer iruditzen zaizu Norvegian eta Danimarkan 

hartutako erabakia?
• Egokia al da ezberdin irabaztea emakumeek eta 

gizonek futbolean? Zergatik?
• Bidezkoa al da gizonek beren soldata murriztu behar 

izatea emakumeena igo ahal izateko?
• Ezagutzen duzu halako kasu gehiagorik?

EMAKUMEEK GIZONEK BESTE 
IRABAZIKO DUTE NORVEGIAKO 
FUTBOL-SELEKZIOAN
GIZONEZKOEK BEREN SOLDATAREN ZATI BAT EMANGO 
DUTE EMAKUMEENA IGO DEZATEN

Norvegiako futbol-federazioak eta gizonezkoen selek-
zioko futbolariek gola sartu dute genero-berdintasunaren 
alde; izan ere, federazioak eta gizonezko futbolarien elkar-
teak sinatutako akordio bati esker, emakumezkoek soldata 
bera izango dute selekzioan jokatzeagatik. Emakume futbola-
riek bikoiztu egingo dituzte urteko irabaziak: funts orokorra,  
330.000 €-koa barik, 640.000 eurokoa izango da. Kopuru ho-
rren barne daude gizonezkoek utziko dituzten 58.000 €-ak.

Caroline Graham Hanse futbolariak honela adierazi 
du bere poza: “Urrats hau ez da ezer izango zuentzat; segu-
ruena, igarri ere ez duzue egingo zuen poltsikoetan. Baina 
guretzat dena da”. Norvegiako selekzioan jokatzen du, hala-
ber, FIFAren Urrezko Baloia jaso duen lehen emakumeak: 
Ada Hegerberg.

Norvegiako emakumeen selekzioak Munduko Txapel-
keta bat, bi Eurokopa eta urrezko domina ere irabazi du, 
behin, Olinpiar Jokoetan; gaur egun, munduko 14. selek-
zioa da FIFAren sailkapenean. Gizonezkoek, ostera, hiru 
munduko txapelketatan eta Eurokopa batean baino ez dute 
parte hartu: 72.ak dira.

Danimarkan ere antzeko egoera bizi zuten: gizonezko 
futbolariek beren soldataren zati bat eman zuten soldata-
-arrakala desagerrarazteko. Danimarkako emakumeek uko 
egin zioten lagunarteko partida bat jokatzeari, gizonezkoe-
kiko bazterketa salatzeko. Simon Kjaer gizonezkoen se-
lekzioko kapitainaren laguntza izan dute aldarrikapenean; 
jokalari horren arabera, zenbat eta batuago egon, orduan 
eta errazagoa izango da eskubide eta akordio berak lortzea 
emakume eta gizonentzat.

—Tira, berdin ez; gehiago irabazi 
beharko lukete Norvegiako 
emakumeek, ikusita nolako 
palmaresa duten, ezta?

—Palmares hobea izango dute, 
baina, seguruena, gizonezkoek 
diru gehiago erakarriko dute; 
orduan, normala da mutilek 
gehiago irabaztea.

BI PUNTUAK
Hainbat erabilera:

- Zerrendatzeko
- Mezuen abiaburuan
- Hitzez hitzeko aipamenen aurrean

KH 9-12

KONPARAZIOZKOAK

KANTITATEA  KALITATEA
gehiago/gutxiago -ago(a)

- Zenbat eta jokalari gehiago egon, 
orduan eta interesgarriagoak izango 
dira txapelketak.

- Zenbat eta zelai handiagoetan joka-
tu, orduan eta jende gehiago joango 
da ikustera.

KH 13-16
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Zenbat eta lasaiago egon futbolean, 
orduan eta hunkigarriagoa da. 
#faktoriasanmames

Zenbat eta gutxiago jarraitu zaleek 
emakumezkoen taldeari, hainbat eta 
garrantzi handiagoa ematen dio Athleticek. 
#faktoriasanmames

Zenbat eta arrakasta handiagoa 
izan emakumeen kirolak, orduan eta 
komentario maltzurragoak egiten dituzte 
batzuek. #faktoriasanmames

Zenbat eta gutxiago irabazi jokalariek, 
hainbat eta merkeagoa da sarrera. 
#faktoriasanmames

• Zenbat eta gutxiago irabazi jokalariek, orduan (hainbat) 
eta …………

• Zenbat eta …………, orduan (hainbat) eta merkeagoa 
da sarrera.

Zuzendu sare sozialetan oker idatzi diren mezuak.

Konparazioen arteko harreman logiko bat eginda, 
asmatu beste modu bat esaldiak osatzeko.
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C HAUSNARTU
Aurreko taldeetan, esan ikasleei ez begiratzeko testuari 

une batez. Azaldu asmoa ez dela igartzea zein esaldi jakin 
datorren, baizik eta zerk duen logika horrela puntuatuta.

Zuzentzeko, bila ditzatela esaldiok testuan. Argitu 
zalantzak, premiarik egonez gero.

E EKINTZA
Aurreko oharra: ekintza hau gauzatzeko, 

kontuan hartu beharko duzu ezin izango duzuela 
eskola-saio batean egin guztia. Hortaz, adostu 
ikasleekin egun bat, jasotako informazioaren 
ondorioak elkarri aurkezteko ikasgelan.

Aukera itzazu zuen herri edo inguruko hainbat 
kirol-talde. Horretarako, aztertu ikastaldeari 
erantzuteko izan dezaketen aldez aurretiko jarrera 
ona eta ordezkari euskaldunik ote duten; nahi 
baduzu, oso zabalduak ez dauden kiroletakoak 
proposatu ahal dituzu, horrela ikasleek ere 
ezagutzeko.

Jarri ikasleak 3-4ko taldetan, eta eman 
bakoitzari talde bat. Presta dezatela galdetegi bat 
klubotan galdetzeko. Jarri harremanetan ikasleak 
talde horietako ordezkariekin, eta animatu 
ikasleak egoitzetara joatera edo telefonoz deitzera 
informazioa lortzearren.

D GRAMATIKA LANDU
Jarri testuinguruan egoera: 2019ko urtarrilaren 30ean emakumezkoen 

futbol-partida izan zen San Mamesen. 48.121 ikusle bertaratu ziren, eta 
Europako partidarik jendetsuena izan zen. Biharamunean, irratiko solasaldi 
batean, kazetariek komentatu egin zuten. Entzungo dutena tertulia horren 
zati bat izango da.

Esan ikasleei entzuleak komentatzen ari direla irratsaioa sare sozialetan. 
Irakur ditzatela mezuak eta, irratsaioa entzun ahala, erabaki dezatela 
entzuleek ondo ulertu duten ala ez.

Edukiari erreparatuta, bila ditzatela taldeka esaldiak osatzeko beste modu 
batzuk. Aztertu talde handian ikasleen proposamenen egokitasuna. Gero, 
praktika dezatela entzuleek oker ulertutakoak ondo jarrita.

ERANTZUNAK 
Txarto; Txarto; Ondo; Ondo

ZABALKUNDEA
Aurkeztu euskaraz diharduten 

hainbat irrati: Euskadi Irratia, Arrosa 
Irratia, Euskalerria Irratia, Hala Bedi… 
Proposatu ikasleei saioren bat edo 
beste entzuteko, eta adostu egunen 
bat horri buruz hitz egiteko: zer entzun 
duten, ezer aipagarri duten kontatzeko, 
nola sentitu diren…
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA
KONTUAN HARTU

EUSKARAREN ERABILERA EZ-SEXISTA

KONTUAN HARTU

4

1

2

3

Animo,  
mutilak!

XII. MENDI-LASTERKETA

Kalean, karteletan, erakusleihoetan eta 
abarretan hizkuntzaren hainbat erabilera 
oker ikusten ditugu, hizkuntza guztietan. 
Aztertu halakoak, eta atera argazki bat. 
Bilatu 3 ikaskide taldean lan egiteko. 
Egin hitzordua haiekin argazkion batura 
egiteko. Guztion ekarpenekin, egin 
muntaia bat.
Partekatu gainerako taldekideekin eta 
zuen kontaktuekin, haiek ere gaiaren 
garrantziaz jabe daitezen.

Gaur herriko institutura joan zara, eta entzun dituzun solasalditxoen harira konturatu zara 
askotan ez dugula hizkuntza ondo zaintzen.
Zuzendu erabilera desegokiak.

1. Patioan.
—Arratsaldean, zer? Patxiku tabernan geratuko gara?
—Zer diozu? Hori agureen taberna da-eta.

2. Harreran.
—Baduzu seme-alabarik?
—Bai, hiru. Andoni, Jon eta Iker.

3. Gizarte-gelan.
—Orduan, zer itxura zeukan Neanderthalgo gizakiak?
—Bada, askotan, gure antzera irudikatzen dugu, baina…

4. Irakasle-gelan.
—Dakizuenez, bosgarren mailako irakasleriak txangoa prestatu du.
—Bai. Ostiralean doaz, ezta?

5. Historia-gelan.
—Orduan, Frantziako Errepublikaren leloa da…: askatasuna…
—Berdintasuna…
—Eta senidetasuna.

6. Aretoan, hitzaldia dago.
—… eta, azken batean, gazteen aisialdia errutina hutsa da: telebista ikusi, tragoak hartzera joan, 

neskekin ligatu…

7. Musika-gelan.
—Zein da zuen andereñoa?
—Ana Lamariano.

8. Kirol-aretoan.
—Eta gogoratu saskibaloi-taldea antolatzeko bilera egingo dugula ostegunean. Esan zuen gurasoei.
—Ondo da.

Irakurri hiztegiko definizioak, eta eman hitz egokiago bat edo baztertu, berdintasunaren 
irizpidea aintzat hartuta.

1. anaiarte iz. Familia-loturaren batek biltzen dituenen elkartea.

2. emeki adb. Leuntasunez, patxadaz, egiten dena.

3. gizontasun iz. Gizakiari dagozkion bertuteen multzoa.

4. jaun eta jabe iz. Zerbaiten edo norbaiten gainean erabateko nagusitasuna edo aginpidea duen pertsona 
edo gauza.

5. jauntasun iz. Nagusitasun. Nagusi denak duen lehentasuna edo aginpidea.

6. mari-mutil iz. Mutilen itxura eta keinuak dituen neska.

7. potroak izan ad. Ausarta izan, ausardia handikoa.

Irratian, albiste laburren tartea da. 

Entzun, eta antzeman hizkuntzaren erabilera sexistak. Eman, halaber, desegokitasunaren 
arrazoia.

BERRIA ZER? ZERGATIK? ORDEZKOA

1 gizonak Emakumeek ere okupatuko zuten kobazuloa. gizakiak/gizon-emakumeek

2

3

4

5

EUSKARAREN ERABILERA EZ-SEXISTA

Uste zabaldua da euskara ez dela hizkuntza sexista, ez baitauka hurbileko erdarek duten antzeko gene-
ro-markarik. 

GENERO-MARKARIK EZ
Gaztelaniak, esaterako, genero maskulinoa eta femeninoa ditu; gizonezkoak eta emakumezkoak adierazi 
nahi dituzten multzoak aipatzeko, maskulino plurala erabiltzen du. Erabilera horrek, ordea, emakumez-
koak ezkutatzen ditu.
Euskarak ez du bereizketarik egiten. Baina, era berean, hizkuntzak ez dira sexistak edo ez-sexistak; erabi-
lera izango da sexista. Eta, hizkuntza gizartearen isla den neurrian, horren araberakoa izango da erabilera.

AHOLKUAK
Berdintasunaren izenean, badira hainbat aholku euskararen erabilera ez-sexista sustatzeko:

 • Gizon hitz edo osagaia gizonezkoei buruz gabiltzanean baino ez dugu erabiliko.
 • Hitz-elkarketa erabiliko dugu multzoak adierazteko: seme-alabak.
 • Estereotipoak gainditu (gizonezkoak, gaitasuna; emakumezkoak, estetika).
 • Aprobetxatu hizkuntzaren berezko baliabideak, eta ez joan beste muturrera, erdaren eredua hartuta: 

herritarrak (*populazioa).
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XII. MENDI-LASTERKETA

Kalean, karteletan, erakusleihoetan eta 
abarretan hizkuntzaren hainbat erabilera 
oker ikusten ditugu, hizkuntza guztietan. 
Aztertu halakoak, eta atera argazki bat. 
Bilatu 3 ikaskide taldean lan egiteko. 
Egin hitzordua haiekin argazkion batura 
egiteko. Guztion ekarpenekin, egin 
muntaia bat.
Partekatu gainerako taldekideekin eta 
zuen kontaktuekin, haiek ere gaiaren 
garrantziaz jabe daitezen.

Gaur herriko institutura joan zara, eta entzun dituzun solasalditxoen harira konturatu zara 
askotan ez dugula hizkuntza ondo zaintzen.
Zuzendu erabilera desegokiak.

1. Patioan.
—Arratsaldean, zer? Patxiku tabernan geratuko gara?
—Zer diozu? Hori agureen taberna da-eta.

2. Harreran.
—Baduzu seme-alabarik?
—Bai, hiru. Andoni, Jon eta Iker.

3. Gizarte-gelan.
—Orduan, zer itxura zeukan Neanderthalgo gizakiak?
—Bada, askotan, gure antzera irudikatzen dugu, baina…

4. Irakasle-gelan.
—Dakizuenez, bosgarren mailako irakasleriak txangoa prestatu du.
—Bai. Ostiralean doaz, ezta?

5. Historia-gelan.
—Orduan, Frantziako Errepublikaren leloa da…: askatasuna…
—Berdintasuna…
—Eta senidetasuna.

6. Aretoan, hitzaldia dago.
—… eta, azken batean, gazteen aisialdia errutina hutsa da: telebista ikusi, tragoak hartzera joan, 

neskekin ligatu…

7. Musika-gelan.
—Zein da zuen andereñoa?
—Ana Lamariano.

8. Kirol-aretoan.
—Eta gogoratu saskibaloi-taldea antolatzeko bilera egingo dugula ostegunean. Esan zuen gurasoei.
—Ondo da.

Irakurri hiztegiko definizioak, eta eman hitz egokiago bat edo baztertu, berdintasunaren 
irizpidea aintzat hartuta.

1. anaiarte iz. Familia-loturaren batek biltzen dituenen elkartea.

2. emeki adb. Leuntasunez, patxadaz, egiten dena.

3. gizontasun iz. Gizakiari dagozkion bertuteen multzoa.

4. jaun eta jabe iz. Zerbaiten edo norbaiten gainean erabateko nagusitasuna edo aginpidea duen pertsona 
edo gauza.

5. jauntasun iz. Nagusitasun. Nagusi denak duen lehentasuna edo aginpidea.

6. mari-mutil iz. Mutilen itxura eta keinuak dituen neska.

7. potroak izan ad. Ausarta izan, ausardia handikoa.

Irratian, albiste laburren tartea da. 

Entzun, eta antzeman hizkuntzaren erabilera sexistak. Eman, halaber, desegokitasunaren 
arrazoia.

BERRIA ZER? ZERGATIK? ORDEZKOA

1 gizonak Emakumeek ere okupatuko zuten kobazuloa. gizakiak/gizon-emakumeek

2

3

4

5

EUSKARAREN ERABILERA EZ-SEXISTA

Uste zabaldua da euskara ez dela hizkuntza sexista, ez baitauka hurbileko erdarek duten antzeko gene-
ro-markarik. 

GENERO-MARKARIK EZ
Gaztelaniak, esaterako, genero maskulinoa eta femeninoa ditu; gizonezkoak eta emakumezkoak adierazi 
nahi dituzten multzoak aipatzeko, maskulino plurala erabiltzen du. Erabilera horrek, ordea, emakumez-
koak ezkutatzen ditu.
Euskarak ez du bereizketarik egiten. Baina, era berean, hizkuntzak ez dira sexistak edo ez-sexistak; erabi-
lera izango da sexista. Eta, hizkuntza gizartearen isla den neurrian, horren araberakoa izango da erabilera.

AHOLKUAK
Berdintasunaren izenean, badira hainbat aholku euskararen erabilera ez-sexista sustatzeko:

 • Gizon hitz edo osagaia gizonezkoei buruz gabiltzanean baino ez dugu erabiliko.
 • Hitz-elkarketa erabiliko dugu multzoak adierazteko: seme-alabak.
 • Estereotipoak gainditu (gizonezkoak, gaitasuna; emakumezkoak, estetika).
 • Aprobetxatu hizkuntzaren berezko baliabideak, eta ez joan beste muturrera, erdaren eredua hartuta: 

herritarrak (*populazioa).
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XII. MENDI-LASTERKETA

Kalean, karteletan, erakusleihoetan eta 
abarretan hizkuntzaren hainbat erabilera 
oker ikusten ditugu, hizkuntza guztietan. 
Aztertu halakoak, eta atera argazki bat. 
Bilatu 3 ikaskide taldean lan egiteko. 
Egin hitzordua haiekin argazkion batura 
egiteko. Guztion ekarpenekin, egin 
muntaia bat.
Partekatu gainerako taldekideekin eta 
zuen kontaktuekin, haiek ere gaiaren 
garrantziaz jabe daitezen.

Gaur herriko institutura joan zara, eta entzun dituzun solasalditxoen harira konturatu zara 
askotan ez dugula hizkuntza ondo zaintzen.
Zuzendu erabilera desegokiak.

1. Patioan.
—Arratsaldean, zer? Patxiku tabernan geratuko gara?
—Zer diozu? Hori agureen taberna da-eta.

2. Harreran.
—Baduzu seme-alabarik?
—Bai, hiru. Andoni, Jon eta Iker.

3. Gizarte-gelan.
—Orduan, zer itxura zeukan Neanderthalgo gizakiak?
—Bada, askotan, gure antzera irudikatzen dugu, baina…

4. Irakasle-gelan.
—Dakizuenez, bosgarren mailako irakasleriak txangoa prestatu du.
—Bai. Ostiralean doaz, ezta?

5. Historia-gelan.
—Orduan, Frantziako Errepublikaren leloa da…: askatasuna…
—Berdintasuna…
—Eta senidetasuna.

6. Aretoan, hitzaldia dago.
—… eta, azken batean, gazteen aisialdia errutina hutsa da: telebista ikusi, tragoak hartzera joan, 

neskekin ligatu…

7. Musika-gelan.
—Zein da zuen andereñoa?
—Ana Lamariano.

8. Kirol-aretoan.
—Eta gogoratu saskibaloi-taldea antolatzeko bilera egingo dugula ostegunean. Esan zuen gurasoei.
—Ondo da.

Irakurri hiztegiko definizioak, eta eman hitz egokiago bat edo baztertu, berdintasunaren 
irizpidea aintzat hartuta.

1. anaiarte iz. Familia-loturaren batek biltzen dituenen elkartea.

2. emeki adb. Leuntasunez, patxadaz, egiten dena.

3. gizontasun iz. Gizakiari dagozkion bertuteen multzoa.

4. jaun eta jabe iz. Zerbaiten edo norbaiten gainean erabateko nagusitasuna edo aginpidea duen pertsona 
edo gauza.

5. jauntasun iz. Nagusitasun. Nagusi denak duen lehentasuna edo aginpidea.

6. mari-mutil iz. Mutilen itxura eta keinuak dituen neska.

7. potroak izan ad. Ausarta izan, ausardia handikoa.

Irratian, albiste laburren tartea da. 

Entzun, eta antzeman hizkuntzaren erabilera sexistak. Eman, halaber, desegokitasunaren 
arrazoia.

BERRIA ZER? ZERGATIK? ORDEZKOA

1 gizonak Emakumeek ere okupatuko zuten kobazuloa. gizakiak/gizon-emakumeek

2

3

4

5

EUSKARAREN ERABILERA EZ-SEXISTA

Uste zabaldua da euskara ez dela hizkuntza sexista, ez baitauka hurbileko erdarek duten antzeko gene-
ro-markarik. 

GENERO-MARKARIK EZ
Gaztelaniak, esaterako, genero maskulinoa eta femeninoa ditu; gizonezkoak eta emakumezkoak adierazi 
nahi dituzten multzoak aipatzeko, maskulino plurala erabiltzen du. Erabilera horrek, ordea, emakumez-
koak ezkutatzen ditu.
Euskarak ez du bereizketarik egiten. Baina, era berean, hizkuntzak ez dira sexistak edo ez-sexistak; erabi-
lera izango da sexista. Eta, hizkuntza gizartearen isla den neurrian, horren araberakoa izango da erabilera.

AHOLKUAK
Berdintasunaren izenean, badira hainbat aholku euskararen erabilera ez-sexista sustatzeko:

 • Gizon hitz edo osagaia gizonezkoei buruz gabiltzanean baino ez dugu erabiliko.
 • Hitz-elkarketa erabiliko dugu multzoak adierazteko: seme-alabak.
 • Estereotipoak gainditu (gizonezkoak, gaitasuna; emakumezkoak, estetika).
 • Aprobetxatu hizkuntzaren berezko baliabideak, eta ez joan beste muturrera, erdaren eredua hartuta: 

herritarrak (*populazioa).
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XII. MENDI-LASTERKETA

Kalean, karteletan, erakusleihoetan eta 
abarretan hizkuntzaren hainbat erabilera 
oker ikusten ditugu, hizkuntza guztietan. 
Aztertu halakoak, eta atera argazki bat. 
Bilatu 3 ikaskide taldean lan egiteko. 
Egin hitzordua haiekin argazkion batura 
egiteko. Guztion ekarpenekin, egin 
muntaia bat.
Partekatu gainerako taldekideekin eta 
zuen kontaktuekin, haiek ere gaiaren 
garrantziaz jabe daitezen.

Gaur herriko institutura joan zara, eta entzun dituzun solasalditxoen harira konturatu zara 
askotan ez dugula hizkuntza ondo zaintzen.
Zuzendu erabilera desegokiak.

1. Patioan.
—Arratsaldean, zer? Patxiku tabernan geratuko gara?
—Zer diozu? Hori agureen taberna da-eta.

2. Harreran.
—Baduzu seme-alabarik?
—Bai, hiru. Andoni, Jon eta Iker.

3. Gizarte-gelan.
—Orduan, zer itxura zeukan Neanderthalgo gizakiak?
—Bada, askotan, gure antzera irudikatzen dugu, baina…

4. Irakasle-gelan.
—Dakizuenez, bosgarren mailako irakasleriak txangoa prestatu du.
—Bai. Ostiralean doaz, ezta?

5. Historia-gelan.
—Orduan, Frantziako Errepublikaren leloa da…: askatasuna…
—Berdintasuna…
—Eta senidetasuna.

6. Aretoan, hitzaldia dago.
—… eta, azken batean, gazteen aisialdia errutina hutsa da: telebista ikusi, tragoak hartzera joan, 

neskekin ligatu…

7. Musika-gelan.
—Zein da zuen andereñoa?
—Ana Lamariano.

8. Kirol-aretoan.
—Eta gogoratu saskibaloi-taldea antolatzeko bilera egingo dugula ostegunean. Esan zuen gurasoei.
—Ondo da.

Irakurri hiztegiko definizioak, eta eman hitz egokiago bat edo baztertu, berdintasunaren 
irizpidea aintzat hartuta.

1. anaiarte iz. Familia-loturaren batek biltzen dituenen elkartea.

2. emeki adb. Leuntasunez, patxadaz, egiten dena.

3. gizontasun iz. Gizakiari dagozkion bertuteen multzoa.

4. jaun eta jabe iz. Zerbaiten edo norbaiten gainean erabateko nagusitasuna edo aginpidea duen pertsona 
edo gauza.

5. jauntasun iz. Nagusitasun. Nagusi denak duen lehentasuna edo aginpidea.

6. mari-mutil iz. Mutilen itxura eta keinuak dituen neska.

7. potroak izan ad. Ausarta izan, ausardia handikoa.

Irratian, albiste laburren tartea da. 

Entzun, eta antzeman hizkuntzaren erabilera sexistak. Eman, halaber, desegokitasunaren 
arrazoia.

BERRIA ZER? ZERGATIK? ORDEZKOA

1 gizonak Emakumeek ere okupatuko zuten kobazuloa. gizakiak/gizon-emakumeek

2

3

4

5

EUSKARAREN ERABILERA EZ-SEXISTA

Uste zabaldua da euskara ez dela hizkuntza sexista, ez baitauka hurbileko erdarek duten antzeko gene-
ro-markarik. 

GENERO-MARKARIK EZ
Gaztelaniak, esaterako, genero maskulinoa eta femeninoa ditu; gizonezkoak eta emakumezkoak adierazi 
nahi dituzten multzoak aipatzeko, maskulino plurala erabiltzen du. Erabilera horrek, ordea, emakumez-
koak ezkutatzen ditu.
Euskarak ez du bereizketarik egiten. Baina, era berean, hizkuntzak ez dira sexistak edo ez-sexistak; erabi-
lera izango da sexista. Eta, hizkuntza gizartearen isla den neurrian, horren araberakoa izango da erabilera.

AHOLKUAK
Berdintasunaren izenean, badira hainbat aholku euskararen erabilera ez-sexista sustatzeko:

 • Gizon hitz edo osagaia gizonezkoei buruz gabiltzanean baino ez dugu erabiliko.
 • Hitz-elkarketa erabiliko dugu multzoak adierazteko: seme-alabak.
 • Estereotipoak gainditu (gizonezkoak, gaitasuna; emakumezkoak, estetika).
 • Aprobetxatu hizkuntzaren berezko baliabideak, eta ez joan beste muturrera, erdaren eredua hartuta: 

herritarrak (*populazioa).

21

58PRIMERAN! 
B2.1

59 PRIMERAN! 
B2.1

ERANTZUNAK 
1. senidetasun, haurridetasun;  

2. eztiki, gozo, leunki; 3. gizatasun, gizalege, 
jendetasun; 4. nagusi; 5. nagusitasun, 
lehentasun; 6. baztertu; 7. baztertu

Egizu zeuk ere paisaia linguistikoaren 
ikerketa, eta lagundu ikasleei adibideren 
bat emanda.

Aztertu ikasleek egindako lana, eta 
emaiezu feedbacka ikastaroko foroan.

ERANTZUNAK
1. gizonak: gizakiak, gizon-

emakumeek…; 2. enpresa-gizon: 
enpresari; 3. mutikoek: neska-mutikoek; 
4. emakume eder: komentarioa sobera, 
edo gizon-emakume eder; bere emazte: 
sobera dago; 5. Sobera dago emakumeei 
dagokienez

ERANTZUNAK
1. Desegokia (gizonak bakarrik 

egoten dira tabernan? Hobe zaharren); 
2. Egokia (nahiz eta semeak baino ez 
izan, galdetzaileak ez daki); 3. Egokia 
(generikotzat hartzen da gizaki hitza);  
4. Tartekoa (irakasle hitzak emakume zein 
gizonei egiten die erreferentzia; beraz, ez 
dago zertan beste hizkuntza batzuetako 
ereduak imitatu) 5. Egokia (anaitasuna 
hitzak ez lituzke bi generoak erakutsiko);  
6. Desegokia (inkontzienteki, mutilei buruz 
ari dela pentsatzen dugu; gainera, joera 
sexuala ere estandarizatu egiten du);  
7. Desegokia (Ez badakigu, ez dugu zertan 
eman musika-irakaslea emakumea dela); 
8. Egokia

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

KONTUAN HARTU

TESTU-ANTOLATZAILEAK

KONTUAN HARTU
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Aztertu zuen auzoa/herria eta deskribatu bi gune edo zerbitzu irisgarritasunaren aldetik, 
mugikortasun urriko herritarren gaitasunak aintzat hartuta. Ondoren, partekatu ikaskideekin 
deskribapenak foroan eta osatu bi ranking guztion artean.
• Zehaztu irisgarri eta egoki dauden toki edo zerbitzuen adibide pare bat.
• Zehaztu irisgarritasunerako zailtasunak dituzten eta desegoki dauden toki/zerbitzuen adibide pare bat.

IRISGARRITASUNERAKO ERRAZTASUNAK
• …………………………………………
• …………………………………………

IRISGARRITASUNERAKO ZAILTASUNAK
• ……………………………………………
• ……………………………………………

Irakurri testu-zatiak, eta aukeratu aditz egokia esamolde bakoitzari: IKUSI/EGIN 

Azpimarratu zailtasuna adierazteko esamoldeak mendi-bizikleta ibilbidearen deskribapenean.

Bikotekidearekin banatu berri den pertsona hau lagunarekin ari da solasean.

Irakurri solasaldia, eta aukeratu erraztasuna/zailtasuna egoeraren arabera.

ZAILTASUNAK ADIERAZTEA

Hiztunok egunerokoan ohikoa dugu zailtasuna adierazteko molde eta esapideak erabiltzea; esaterako, 
iritziak, ezagutzak eta jarrerak adierazi eta egiaztatzea xede dugun komunikazio-ekintzetan. Hona 
hemen funtzio horretarako egokiak diren molde batzuk:

 - Zail(a)/gaitz(a) da, zait…: Testuingururik gabe, zaila zaigu hitzaren esanahia ulertzea.
 - Ezin dut, naiz, ezingo nuke: Ezin naiz horrela azaldu jendaurrean. Lotsa ematen dit.
 - Nekez uler dezaket: Galdetzen ez badut, nekez uler dezaket eta egin dezaket ondo.

ESAMOLDEAK
Era berean, asko dira adierazpen horietarako erabiltzen diren esamoldeak ere. 

 - Jai dugu/dago: Aurrera egin nahi badugu, elkarri negarrez aritzearekin bakarrik jai dugu. 
 - Direnak eta ez direnak / zirenak eta ez zirenak egin: Direnak eta ez direnak egin behar izan 
ditugu garaipenak lortzeko.

 - Nekez eta lorrez: Atso-agureak, igogailua hartu gura ez eta, eskaileretatik gora nekez eta lorrez 
doaz denak.

ZAILTASUNAREN KOLOREAK
Amaitzeko, azalpenari kolore pixka bat emango diogu ohar bat eginez. Kontuan hartu hizkuntza guz-
tiek ez dutela kolore bera; beraz, ez da berdin esaten guztietan. Hona hemen euskararen ikuspegiaren 
erakusgarri batzuk, koloreetan islatuak:

 - Gorri: gorriak ikusi. Gaizki ibili, larri ibili (es: pasarlas moradas; fr: en voir de toutes les couleurs).
 - Beltz: beltzak ikusi, beltzak pasatu. Gaizki ibili, larri ibili (es: pasarlas moradas; fr: en voir de 
toutes les couleurs).

ALTZO, AMEZKETA ETA BEDAIOKO MENDI-BIDEAK 
ARAKATZEN

Luzera gutxiko ibilbide neketsu samarra. Mota guztietako bide eta bidezidorrak lotuz doaz, ezagunak 
batzuk, gutxiago erabiliak besteak, Uarbe errekako jaitsiera, kasu. Gorakoan malda oso gogorrak tarte-
katzen dira, baina beherakoan tarte nahiko teknikoak ere pasatu behar dira. Kontu handiz ibili behar da 
harrobiaren pareko jaitsieran eta ibilbidearen bukaeran dagoen Errotako jaitsieran bereziki. Mendi-bizi-
kletarekin ibiltzen eskarmentu pixka bat izanez gero, ez dira bereziki zailak suertatuko.

Wikiloc (moldatua) 

1. Goi Paleolitoan, 20.000 urte Kristo baino lehen, gazte batek gorriak 
…………… beharko ditu bere tribua aurkitzeko.

Baldintza ikaragarriei eta arrisku mota guztiei aurre egiteko, otso bat 
izango du lagun.

Zinemazaleak. Lekeitioko zinemazaleen elkartea (moldatua)

2. Aitzitik, beste ahizpak senperrenak …………… zituen; zerbitzari-lanak egitera behartzen zuten nes-
katoa, etxea garbitzera, animaliak jeztera, etxe ondoko baratze estuan lan egitera. 

Kirmen Uribe, Mussche, Susa

3. Egatik hegan dator gure irrintzia,  
ezina ekinez ……………-a,  
Lizarratik euskara dator indar berriz 
Navarra Nafarroa dela iragarriz.

Bidean egon arren horrenbeste traba, 
garena izatera iritsiko gara. 
Bihotzeko tristura, zango nekatua, 
gaitz guztiak sendatzen dizkigu kantuak.

Oskorri, Nafarroa Oinez, 1990 (kanta)

4. Zaila da komertzio hauetatik bizi ahal izatea merkata-
ritza-gune handiak ireki zituztenetik. Lasarte-Orian joera 
hori nabaria da. Dendariak jubilatzen direnean, negozioa 
itxi egiten dute. Etorkizun beltza ……………-ten diot he-
rriko bizitza komertzialari. Lasarte-Oria lo egiteko he-
rri bihurtuko ez ote delako susmoa hartzen hasi naiz.

Gabriel Nogues. Dendaria.  
Txintxarri aldizkaria (moldatua)

ZAILTASUNA ADIERAZTEKO 

nekez
gaitz
zailtasunez

ERRAZTASUNA ADIERAZTEKO 

erraz
samur
aise 

A —(1) …………… aurkituko duzu lagun hoberik. Harremana eteteko eskatu, eta amaieraraino burutu du 
hitzez hitz kontsentsuz adostutakoa.

B —Bada, ez. Egia da. Atzokoa izan da zalantzarik gabe nire bizitzako egunik gogoangarriena; eta ez zait (2) 
…………… ahaztuko. Halako urratsak lagun on batekin baino ez dira egiten.

A —Zorionak. Jada ez zaude ezkonduta. Bidali al diozu eskerrik? Telefonoa hartu eta (3) …………… eta erraz 
egiten da, 10 minutuan.

B —(4) …………… izango da, ordea, hark ordu honetan telefonoa hartzea. Lanean egongo da.
A —Ez zaizu, akaso, (5) ……………-a egingo, baina odolkiak ordainetan izaten dira, eta are gehiago orain, 

une hain labainkorretan. Beraz, hartu oraintxe bertan telefonoa eta dei iezaiozu.
B —Ados. Ezin dut gehiago zaildu gure artekoa, berez dator-eta (6) …………… josia. Eskerrik asko 

bultzadagatik. Behar nuen.
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Aztertu zuen auzoa/herria eta deskribatu bi gune edo zerbitzu irisgarritasunaren aldetik, 
mugikortasun urriko herritarren gaitasunak aintzat hartuta. Ondoren, partekatu ikaskideekin 
deskribapenak foroan eta osatu bi ranking guztion artean.
• Zehaztu irisgarri eta egoki dauden toki edo zerbitzuen adibide pare bat.
• Zehaztu irisgarritasunerako zailtasunak dituzten eta desegoki dauden toki/zerbitzuen adibide pare bat.

IRISGARRITASUNERAKO ERRAZTASUNAK
• …………………………………………
• …………………………………………

IRISGARRITASUNERAKO ZAILTASUNAK
• ……………………………………………
• ……………………………………………

Irakurri testu-zatiak, eta aukeratu aditz egokia esamolde bakoitzari: IKUSI/EGIN 

Azpimarratu zailtasuna adierazteko esamoldeak mendi-bizikleta ibilbidearen deskribapenean.

Bikotekidearekin banatu berri den pertsona hau lagunarekin ari da solasean.

Irakurri solasaldia, eta aukeratu erraztasuna/zailtasuna egoeraren arabera.

ZAILTASUNAK ADIERAZTEA

Hiztunok egunerokoan ohikoa dugu zailtasuna adierazteko molde eta esapideak erabiltzea; esaterako, 
iritziak, ezagutzak eta jarrerak adierazi eta egiaztatzea xede dugun komunikazio-ekintzetan. Hona 
hemen funtzio horretarako egokiak diren molde batzuk:

 - Zail(a)/gaitz(a) da, zait…: Testuingururik gabe, zaila zaigu hitzaren esanahia ulertzea.
 - Ezin dut, naiz, ezingo nuke: Ezin naiz horrela azaldu jendaurrean. Lotsa ematen dit.
 - Nekez uler dezaket: Galdetzen ez badut, nekez uler dezaket eta egin dezaket ondo.

ESAMOLDEAK
Era berean, asko dira adierazpen horietarako erabiltzen diren esamoldeak ere. 

 - Jai dugu/dago: Aurrera egin nahi badugu, elkarri negarrez aritzearekin bakarrik jai dugu. 
 - Direnak eta ez direnak / zirenak eta ez zirenak egin: Direnak eta ez direnak egin behar izan 
ditugu garaipenak lortzeko.

 - Nekez eta lorrez: Atso-agureak, igogailua hartu gura ez eta, eskaileretatik gora nekez eta lorrez 
doaz denak.

ZAILTASUNAREN KOLOREAK
Amaitzeko, azalpenari kolore pixka bat emango diogu ohar bat eginez. Kontuan hartu hizkuntza guz-
tiek ez dutela kolore bera; beraz, ez da berdin esaten guztietan. Hona hemen euskararen ikuspegiaren 
erakusgarri batzuk, koloreetan islatuak:

 - Gorri: gorriak ikusi. Gaizki ibili, larri ibili (es: pasarlas moradas; fr: en voir de toutes les couleurs).
 - Beltz: beltzak ikusi, beltzak pasatu. Gaizki ibili, larri ibili (es: pasarlas moradas; fr: en voir de 
toutes les couleurs).

ALTZO, AMEZKETA ETA BEDAIOKO MENDI-BIDEAK 
ARAKATZEN

Luzera gutxiko ibilbide neketsu samarra. Mota guztietako bide eta bidezidorrak lotuz doaz, ezagunak 
batzuk, gutxiago erabiliak besteak, Uarbe errekako jaitsiera, kasu. Gorakoan malda oso gogorrak tarte-
katzen dira, baina beherakoan tarte nahiko teknikoak ere pasatu behar dira. Kontu handiz ibili behar da 
harrobiaren pareko jaitsieran eta ibilbidearen bukaeran dagoen Errotako jaitsieran bereziki. Mendi-bizi-
kletarekin ibiltzen eskarmentu pixka bat izanez gero, ez dira bereziki zailak suertatuko.

Wikiloc (moldatua) 

1. Goi Paleolitoan, 20.000 urte Kristo baino lehen, gazte batek gorriak 
…………… beharko ditu bere tribua aurkitzeko.

Baldintza ikaragarriei eta arrisku mota guztiei aurre egiteko, otso bat 
izango du lagun.

Zinemazaleak. Lekeitioko zinemazaleen elkartea (moldatua)

2. Aitzitik, beste ahizpak senperrenak …………… zituen; zerbitzari-lanak egitera behartzen zuten nes-
katoa, etxea garbitzera, animaliak jeztera, etxe ondoko baratze estuan lan egitera. 

Kirmen Uribe, Mussche, Susa

3. Egatik hegan dator gure irrintzia,  
ezina ekinez ……………-a,  
Lizarratik euskara dator indar berriz 
Navarra Nafarroa dela iragarriz.

Bidean egon arren horrenbeste traba, 
garena izatera iritsiko gara. 
Bihotzeko tristura, zango nekatua, 
gaitz guztiak sendatzen dizkigu kantuak.

Oskorri, Nafarroa Oinez, 1990 (kanta)

4. Zaila da komertzio hauetatik bizi ahal izatea merkata-
ritza-gune handiak ireki zituztenetik. Lasarte-Orian joera 
hori nabaria da. Dendariak jubilatzen direnean, negozioa 
itxi egiten dute. Etorkizun beltza ……………-ten diot he-
rriko bizitza komertzialari. Lasarte-Oria lo egiteko he-
rri bihurtuko ez ote delako susmoa hartzen hasi naiz.

Gabriel Nogues. Dendaria.  
Txintxarri aldizkaria (moldatua)

ZAILTASUNA ADIERAZTEKO 

nekez
gaitz
zailtasunez

ERRAZTASUNA ADIERAZTEKO 

erraz
samur
aise 

A —(1) …………… aurkituko duzu lagun hoberik. Harremana eteteko eskatu, eta amaieraraino burutu du 
hitzez hitz kontsentsuz adostutakoa.

B —Bada, ez. Egia da. Atzokoa izan da zalantzarik gabe nire bizitzako egunik gogoangarriena; eta ez zait (2) 
…………… ahaztuko. Halako urratsak lagun on batekin baino ez dira egiten.

A —Zorionak. Jada ez zaude ezkonduta. Bidali al diozu eskerrik? Telefonoa hartu eta (3) …………… eta erraz 
egiten da, 10 minutuan.

B —(4) …………… izango da, ordea, hark ordu honetan telefonoa hartzea. Lanean egongo da.
A —Ez zaizu, akaso, (5) ……………-a egingo, baina odolkiak ordainetan izaten dira, eta are gehiago orain, 

une hain labainkorretan. Beraz, hartu oraintxe bertan telefonoa eta dei iezaiozu.
B —Ados. Ezin dut gehiago zaildu gure artekoa, berez dator-eta (6) …………… josia. Eskerrik asko 

bultzadagatik. Behar nuen.
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ERANTZUNAK
1. nekez; 2. erraz/aise; 3. aise; 4. gaitz;  

5. samurra; 6. zailtasunez

ERANTZUNAK
Neketsu samarrak, oso gogorrak, kontu 

handiz ibili, ez dira bereziki zailak

ERANTZUNAK
1. Gorriak ikusi; 2. Senperrenak egin;  

3. ezina ekinez egina; 4. beltza ikusten

Dinamizatu foroa, ikasleen mezuak aintzat 
hartuta. Bidal ezazu mezuren bat zeuk 
ere, ikasleek aipatu ez dituzten eremuak 
gogora ekarrita, edo zalantzagarri 
edo polemikaren bat sortu dutenak 
mahaigaineratuta.

Eman feedbacka foroan.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA
KONTUAN HARTU

ERLATIBOZKO ESALDIAK (-TAKO/-(R)IKO)

KONTUAN HARTU
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12

9

10
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Ikasbil du izena HABEk ikasleen esku jartzen dituen baliabideak biltzeko webguneak. 
Emaiozue begiratu bat, ezagutzen ez baduzue.
Bilatu EITBko bideoen ataletik Ikasbilen argitaratzeko moduko bideo bat, eta egin 
transkripzioa taldeko dokumentu partekatu batean. 
Aurkitu bikotekide bat, eta zuzendu elkarren lanak, puntuazio-marketan arreta jarrita.

Bidali Ikasbilera, argitara dezaten. 

Irrati bateko webgunean gordetzen dituzte programazioan izan diren entzungaiak. 
Eduki horiek zeri buruzkoak diren jakiteko, aurkezpentxo bat izaten dute, eta zeu zara 
aurkezpen horien arduraduna. 

Entzun irratiko zutabea, eta prestatu aurkezpena. Erabili bi puntuak zure aurkezpen 
horretan. 

Hemen duzu Goizalde Landabasok Berrian idatzitako iritzi-artikulu bat.

Irakurri artikulua, eta jarri bi puntuak egoki irizten diezun tarteetan.

Indarkeria futbolean jardunaldietan, soziologo batek hitzaldia eman du. Kazetari batek hark 
esandako hainbat kontu nabarmendu ditu bere oharretan.
Irakurri baieztapenak, eta markatu zeinetan erabili diren ondo bi puntuak.

BI PUNTUAK

INDARKERIA FUTBOLEAN
1. Harmailetako liskarrei galga ezarrita kontrolpean diren arren, ez dute amore eman: futbol-zelai 

kanpoaldera eroan dituzte borrokak.
2. Futbolean jazotzen den orok beste ezerk baino oihartzun handiagoa sortzen du: eta hori guztia 

modu ikusgarrian, gainera.
3. Sekta edo ghetto bilakatzen dira: hori dela-eta, banakoa ezerezean lagatzen da, eta kolektiboak 

du erabakitzeko eskumena.
4. Pertsona gisa hobeak izateko sekulako aukera ematen digu futbolak, teorian: galtzen eta irabaz-

ten jakitea, errespetuz jardutea…
5. Badirudi orok balio duela kirol-giroaren aitzakian: fanatismotik edo buruberokeriatik basake-

ria larrira pauso bat baino ez dago.

Miguel Cancio, berria.eus

NEOMATXISMOA, EZc BETIKOA
Duela aste batzuk bazkari batean gizon batek esan zidan matxismoa amaituta zegoelac 

dagoeneko erabateko berdintasunean bizi ginela. Bera izan dut gogoan egunotanc gabarra 
gora eta behera. Peretek kantatuko zukeen ederto batean☐ ez zegoen hilda, soilik parrandan. 
Denetarik entzun eta ikusi dutc berba metapean, baina, ageri-agerian gelditu da nire bazkal-
kide hark gainditutzat hartzen zuenac erro sakonak ditu matxismoak, eta, hipodermisean 
lozorroan zegoenak piztia zaurituak legez egin du zapart.

Ezerk ez nau harritu. Inguruko lagunak eztabaida sutsuetan ikusi ditutc lantokian, la-
gun artean, sare sozialetan... Inork ez dezan okerrean hartuc hemen inor ez da matxista, 
den-denak berdintasunaren alde gaude, baina hau kontu serioa da. Gizonak eta neskak ez da 
gauza berdina. Mutilek askoz diru eta jende gehiago mugitzen dute. Neskena ez da futbolac 
beharbada horregatik emakume gehienek ikasketak egin dituzte eta futbolean jardutearekin 
batera, beste lan bat dute. Zu ez zara futbolzalea, ergo, ez duzu ezer esateko eskubiderik, eta 
soilik falta zitzaien esatea «ez zara Hondarribikoa eta ez duzu ulertzen». Argudio mengelak 
bota dituzte egunotan. Iraingarririk ere izan da. Ezagun batek esan zidan bera berdintasuna-
ren alde zegoela, eta nire eskubideak errespetatzen zituela. Errespetatuko ez balitu «hementxe 
eta oraintxe joko nizuke larrua bortizki».

Gabarrarena anekdota da, baina zoragarria izan da matxismoa oso bizi dagoela erakus-
teko. Desagerrarazteko lan handiagoa egin beharko duguc bai, zuk, irakurle estimatua, ba-
dakizu, jakin, bizirik zegoela eta epidermisean bizi zela. Askok, ordea, zenbaitetan bizi dugun 
simulakroa sinetsi dute, eta are gehiago, matxismo berria sortu dela uste dute. Ergelkeria 
horiek ez zaitzatela engaina. Berdina da, betikoa, oraindik gainditu ez duguna eta gutxien 
itxaroten duzunean, dzast!, jauzi egiten duena.

Goizalde Landabaso, berria.eus

Bi puntuen bidez, diskurtsoa eteten dugu, eta datorrenari lotura zuzena ematen diogu. Normalean, 
zerrenden eta hitzez hitzeko aipamenen aurrean eta mezuen abiaburuetan jartzen ditugu.

BESTE ERABILERA BATZUK
Azalpena, kausa, ondorioa edo aurrekoaren laburpen edo adibideren bat sartzeko erabiltzen dira.

 - Sare sozialetan (…) oihartzuna izan du, noski: futbol-alorreko sari batzuk banatu ziren aste-
lehenean.

Puntu eta komak baino lotura zuzenagoa dute bi puntuek: atzetik ez da lokailurik erabiltzen.
Testuan iragarleren bat (hau(xe), zera, hona…) jartzen dugunean ere erabiliko ditugu bi puntuak.

 - (…) eta halako batean zer galdetuko: ea twerking egiten badakien!

Aukeratu artikuluaren laburpen egokia:

1. Gaur egun, denok gaude berdintasunaren alde, eta hori argi ikusten da jendearekin 
hitz egiten duzunean.

2. Matxismoa erakusten duten jarrera berriak ikusten ditugun arren, sustraituta duguna 
besterik ez da.
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Ikasbil du izena HABEk ikasleen esku jartzen dituen baliabideak biltzeko webguneak. 
Emaiozue begiratu bat, ezagutzen ez baduzue.
Bilatu EITBko bideoen ataletik Ikasbilen argitaratzeko moduko bideo bat, eta egin 
transkripzioa taldeko dokumentu partekatu batean. 
Aurkitu bikotekide bat, eta zuzendu elkarren lanak, puntuazio-marketan arreta jarrita.

Bidali Ikasbilera, argitara dezaten. 

Irrati bateko webgunean gordetzen dituzte programazioan izan diren entzungaiak. 
Eduki horiek zeri buruzkoak diren jakiteko, aurkezpentxo bat izaten dute, eta zeu zara 
aurkezpen horien arduraduna. 

Entzun irratiko zutabea, eta prestatu aurkezpena. Erabili bi puntuak zure aurkezpen 
horretan. 

Hemen duzu Goizalde Landabasok Berrian idatzitako iritzi-artikulu bat.

Irakurri artikulua, eta jarri bi puntuak egoki irizten diezun tarteetan.

Indarkeria futbolean jardunaldietan, soziologo batek hitzaldia eman du. Kazetari batek hark 
esandako hainbat kontu nabarmendu ditu bere oharretan.
Irakurri baieztapenak, eta markatu zeinetan erabili diren ondo bi puntuak.

BI PUNTUAK

INDARKERIA FUTBOLEAN
1. Harmailetako liskarrei galga ezarrita kontrolpean diren arren, ez dute amore eman: futbol-zelai 

kanpoaldera eroan dituzte borrokak.
2. Futbolean jazotzen den orok beste ezerk baino oihartzun handiagoa sortzen du: eta hori guztia 

modu ikusgarrian, gainera.
3. Sekta edo ghetto bilakatzen dira: hori dela-eta, banakoa ezerezean lagatzen da, eta kolektiboak 

du erabakitzeko eskumena.
4. Pertsona gisa hobeak izateko sekulako aukera ematen digu futbolak, teorian: galtzen eta irabaz-
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ERANTZUNAK
1, 4, 5

ERANTZUNAK
Neomatxismoa, ez    ;c      betikoa
Duela aste batzuk bazkari batean gizon batek esan zidan 

matxismoa amaituta zegoela  ,c   dagoeneko erabateko 
berdintasunean bizi ginela. Bera izan dut gogoan egunotan  
,c       gabarra gora eta behera. Peretek kantatuko zukeen ederto 
batean  :c    ez zegoen hilda, soilik parrandan. Denetarik 
entzun eta ikusi dut  .c    Berba metapean, baina, ageri- 
-agerian gelditu da nire bazkalkide hark gainditutzat hartzen 
zuena  :c    erro sakonak ditu matxismoak, eta, hipodermisean 
lozorroan zegoenak piztia zaurituak legez egin du zapart.

Ezerk ez nau harritu. Inguruko lagunak eztabaida 
sutsuetan ikusi ditut  :c   lantokian, lagun artean, sare 
sozialetan... Inork ez dezan okerrean hartu  :c   hemen inor ez 
da matxista, den-denak berdintasunaren alde gaude, baina 
hau kontu serioa da. Gizonak eta neskak ez da gauza berdina. 
Mutilek askoz diru eta jende gehiago mugitzen dute. 
Neskena ez da futbola       .c    Beharbada horregatik emakume 
gehienek ikasketak egin dituzte eta futbolean jardutearekin 
batera, beste lan bat dute. Zu ez zara futbolzalea, ergo, ez 
duzu ezer esateko eskubiderik, eta soilik falta zitzaien esatea 
«ez zara Hondarribikoa eta ez duzu ulertzen». Argudio 
mengelak bota dituzte egunotan. Iraingarririk ere izan da. 
Ezagun batek esan zidan bera berdintasunaren alde zegoela, 
eta nire eskubideak errespetatzen zituela. Errespetatuko ez 
balitu «hementxe eta oraintxe joko nizuke larrua bortizki».

Gabarrarena anekdota da, baina zoragarria izan da 
matxismoa oso bizi dagoela erakusteko. Desagerrarazteko 
lan handiagoa egin beharko dugu  .c   Bai, zuk, irakurle 
estimatua, badakizu, jakin, bizirik zegoela eta epidermisean 
bizi zela. Askok, ordea, zenbaitetan bizi dugun simulakroa 
sinetsi dute, eta are gehiago, matxismo berria sortu dela 
uste dute. Ergelkeria horiek ez zaitzatela engaina. Berdina da, 
betikoa, oraindik gainditu ez duguna eta gutxien itxaroten 
duzunean, dzast!, jauzi egiten duena.

berria.eus
-Laburpen egokia: 2

Lagundu ikasleei Ikasbil aurkitzen 
eta bertan nabigatzen, horretarako 
premiarik ikusten baduzu.

Sar zaitez lanerako dokumentu 
horretan. Ikuskatu egindako lanak eta 
elkarri emandako feedbacka; hala ere, 
ez zaitez nabarmendu, ezer larririk 
ikusten ez baduzu behintzat.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

KONTUAN HARTU

KONTZESIOZKO ESALDIAK (BA-... ERE)

KONTUAN HARTU

15

16

14

13

Ikasgelan entzun duzu jada San Mamesen jokatu zen emakumeen futbol-partida 
baten biharamunean egindako irratiko tertulia baten zati bat. Orduan jendeak sare 
sozialetan egindako iruzkinak ere irakurri dituzu.
Zenbat eta arrakasta handiagoa izan emakumeen kirolak, orduan eta komentario maltzurragoak 
egiten dituzte batzuek. #faktoriasanmames

Entzun irratiko solasaldi horren bigarren zatia, eta egin iruzkinak entzundakoari 
buruz, taldeko foroan; erabili zenbat eta …-ago, orduan eta …-ago forma.

Eskolen arteko olinpiadak dira gaur. Neska-mutikoak hainbat kirol praktikatzen ari dira.
Osatu harmailetan gurasoei entzundakoak, aukerak erabilita.

Zenbat eta
Gero eta

1. —………… hobeto ari gara jokatzen; irabaziko dugu.
2. —………… indar gehiago gorde lasterketa hasieran, orduan eta gehiago izango dute amaieran.
3. —………… errazago ari gara galtzen baloia. Horrela, laster sartuko digute gola.
4. —Hori da sasoia! ………… indartsuago dago Ainhoa.
5. —………… altuago, orduan eta baldarrago.
6. —………… txikiagoak haurrak, orduan eta gusturago ibiltzen dira olinpiadetan.
7. —………… jende gehiago etortzen da ikustera; orduan, ………… leku gutxiago dugu.

Gizartea urratsak egiten ari da kirolean ere berdintasuna izan dadin. Horri buruz ari dira bi lagun.
Osatu solasaldia, zeure ideiaren bat ekarrita, eta jarraitu katea.

A —Azken batean, guztia da kate bat.
B —Katea? Nola katea?
A —Bai, zenbat eta emakume gehiagok egin kirola, …………………………………………….
B —Horrela da, bai.
A —Ondorioz, ……………………………………………, orduan eta errazagoa izango da txapelketak 

antolatzea.
B —Baita ere.
A —Eta zenbat eta txapelketa gehiago egon, …………………………………………….
B —Pentsatzekoa da.
A —Beraz, ……………………………………………, orduan eta profesionalagoa izango da emakumeen 

kirola.
B —Bai, eta zenbat eta …………………………………………….

Esaera zaharrak askotan erabiltzen ditugu, gertaera jakinen aurrean metafora baten bidez esan 
nahi duguna adierazteko. Zenbat eta …-ago, orduan eta …-ago forma horietako hainbatetan 
agertzen da.

Lotu esaera zahar hauek.

1. Zenbat buru, gaua laburrago. 

2. Zenbat eta gehiago ikusi begiak, orduan eta burua beherago.

3. Zenbat eta gosea handiago, orduan eta gehiago nahi.

4. Zenbat eta ipurdia gorago, hainbat aburu.

5. Zenbat eta eguna luzeago, hainbat et janaria goxoago.

Zein esaera dagokio esanahi bakoitzari?
c	Nork bere iritzia izaten duela 

c	Ezin garela denean onak izan 

c	Premia dagoenean, dena dela ona

c	Sekula ez garela konformatzen  

c	Alde batetik irabazten dena bestetik galtzen da  

KONPARAZIO BIDEZKO GRADUATZAILEAK:  
ZENBAT ETA . . .-AGO, ORDUAN (HAINBAT) ETA . . .-AGO

Konparaziozko baliabide honek bi osagairen arteko harremana du oinarrian; lehen osagaiak bigarre-
nean eragiten du. 

 - Zenbat eta emakume gehiago futbolean jokatzen aritu, orduan eta lehiaketa hobeak izango ditugu.
Adibide horretan, lehiaketa hobeak izatea lehenengo esaldiak dioenaren mende egongo da.

ADITZ LAGUNTZAILEA, ELIPSIAN
Normalean, aditz laguntzailea elipsian joaten da, eta aditz-partizipioa erabiltzen da. Horrela ez bada, 
lehenengo osagaiaren laguntzaileak -n edo bait- menderagailua hartuko du.

 - Zenbat eta emakume gehiago futbolean jokatzen aritzen den, orduan eta lehiaketa hobeak izango 
ditugu.

 - Zenbat eta emakume gehiago futbolean jokatzen aritzen baita, orduan eta lehiaketa hobeak izango 
ditugu.

KONTUZ!
Inoiz entzuten dugu gero eta lehenengo osagaian, zenbat etaren ordez. Halako egiturak ez dira zuzenak. 

* Gero eta emakume gehiago, orduan eta lehiaketa hobeak.
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KONTUAN HARTU

15
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Ikasgelan entzun duzu jada San Mamesen jokatu zen emakumeen futbol-partida 
baten biharamunean egindako irratiko tertulia baten zati bat. Orduan jendeak sare 
sozialetan egindako iruzkinak ere irakurri dituzu.
Zenbat eta arrakasta handiagoa izan emakumeen kirolak, orduan eta komentario maltzurragoak 
egiten dituzte batzuek. #faktoriasanmames

Entzun irratiko solasaldi horren bigarren zatia, eta egin iruzkinak entzundakoari 
buruz, taldeko foroan; erabili zenbat eta …-ago, orduan eta …-ago forma.

Eskolen arteko olinpiadak dira gaur. Neska-mutikoak hainbat kirol praktikatzen ari dira.
Osatu harmailetan gurasoei entzundakoak, aukerak erabilita.

Zenbat eta
Gero eta

1. —………… hobeto ari gara jokatzen; irabaziko dugu.
2. —………… indar gehiago gorde lasterketa hasieran, orduan eta gehiago izango dute amaieran.
3. —………… errazago ari gara galtzen baloia. Horrela, laster sartuko digute gola.
4. —Hori da sasoia! ………… indartsuago dago Ainhoa.
5. —………… altuago, orduan eta baldarrago.
6. —………… txikiagoak haurrak, orduan eta gusturago ibiltzen dira olinpiadetan.
7. —………… jende gehiago etortzen da ikustera; orduan, ………… leku gutxiago dugu.

Gizartea urratsak egiten ari da kirolean ere berdintasuna izan dadin. Horri buruz ari dira bi lagun.
Osatu solasaldia, zeure ideiaren bat ekarrita, eta jarraitu katea.

A —Azken batean, guztia da kate bat.
B —Katea? Nola katea?
A —Bai, zenbat eta emakume gehiagok egin kirola, …………………………………………….
B —Horrela da, bai.
A —Ondorioz, ……………………………………………, orduan eta errazagoa izango da txapelketak 

antolatzea.
B —Baita ere.
A —Eta zenbat eta txapelketa gehiago egon, …………………………………………….
B —Pentsatzekoa da.
A —Beraz, ……………………………………………, orduan eta profesionalagoa izango da emakumeen 

kirola.
B —Bai, eta zenbat eta …………………………………………….

Esaera zaharrak askotan erabiltzen ditugu, gertaera jakinen aurrean metafora baten bidez esan 
nahi duguna adierazteko. Zenbat eta …-ago, orduan eta …-ago forma horietako hainbatetan 
agertzen da.

Lotu esaera zahar hauek.

1. Zenbat buru, gaua laburrago. 

2. Zenbat eta gehiago ikusi begiak, orduan eta burua beherago.

3. Zenbat eta gosea handiago, orduan eta gehiago nahi.

4. Zenbat eta ipurdia gorago, hainbat aburu.

5. Zenbat eta eguna luzeago, hainbat et janaria goxoago.

Zein esaera dagokio esanahi bakoitzari?
c	Nork bere iritzia izaten duela 

c	Ezin garela denean onak izan 

c	Premia dagoenean, dena dela ona

c	Sekula ez garela konformatzen  

c	Alde batetik irabazten dena bestetik galtzen da  

KONPARAZIO BIDEZKO GRADUATZAILEAK:  
ZENBAT ETA . . .-AGO, ORDUAN (HAINBAT) ETA . . .-AGO

Konparaziozko baliabide honek bi osagairen arteko harremana du oinarrian; lehen osagaiak bigarre-
nean eragiten du. 

 - Zenbat eta emakume gehiago futbolean jokatzen aritu, orduan eta lehiaketa hobeak izango ditugu.
Adibide horretan, lehiaketa hobeak izatea lehenengo esaldiak dioenaren mende egongo da.

ADITZ LAGUNTZAILEA, ELIPSIAN
Normalean, aditz laguntzailea elipsian joaten da, eta aditz-partizipioa erabiltzen da. Horrela ez bada, 
lehenengo osagaiaren laguntzaileak -n edo bait- menderagailua hartuko du.

 - Zenbat eta emakume gehiago futbolean jokatzen aritzen den, orduan eta lehiaketa hobeak izango 
ditugu.

 - Zenbat eta emakume gehiago futbolean jokatzen aritzen baita, orduan eta lehiaketa hobeak izango 
ditugu.

KONTUZ!
Inoiz entzuten dugu gero eta lehenengo osagaian, zenbat etaren ordez. Halako egiturak ez dira zuzenak. 

* Gero eta emakume gehiago, orduan eta lehiaketa hobeak.
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Abiatu zeuk foroa iruzkinen bat jarrita; 
esaterako, zenbat eta jende gehiago 
partidetan, orduan eta oihartzun 
handiagoa; gero, erantzun mezuren bati 
eta akuilatu ikasleak beste hainbeste egin 
dezaten.

Emaiezu feedbacka foroan bertan.

ERANTZUNAK
1. Zenbat buru, hainbat aburu; 2. Zenbat 

eta gehiago ikusi begiak, orduan eta gehiago 
nahi; 3. Zenbat eta gosea handiago, orduan eta 
janaria goxoago; 4. Zenbat eta ipurdia gorago, 
orduan eta burua beherago

1. Nork bere iritzia izaten duela: Zenbat 
buru, hainbat aburu; 4. Ezin garela denean 
onak izan: Zenbat eta ipurdia gorago, orduan 
eta burua beherago; 3. Premia dagoenean, 
dena dela ona: Zenbat eta gosea handiago, 
hainbat eta janaria goxoago; 2. Sekula ez 
garela konformatzen: Zenbat eta gehiago 
ikusi begiak, orduan eta gehiago nahi; 7. Alde 
batetik irabazten dena besterik galtzen da: 
Zenbat eta eguna luzeago, gaua laburrago

ERANTZUNAK
1. Gero eta; 2. Zenbat eta; 3. Gero eta; 4. 

Gero eta; 5. Zenbat eta; 6. Zenbat eta; 7. Gero 
eta / gero eta

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin ZAINDU MAITE DUZUN HORIJAI-EGITARAUA

A AB PORTFOLIOAB

C

EBALUAZIOA

Irakurri galderak, eta prestatu ikaskideei zer kontatu, 
azaldu edo galdetuko diezuen:

1. Nola antolatzen zarete etxean familia eta lana uztartzeko?

2. Baduzue/izan duzue haurrik edota mendekotasunen bat duen 
pertsonarik zuen zaintzapean?

3. Eraman duzu inoiz haurra lantokira? Utzi duzu inoiz etxekoren bat 
zaintzarik gabe lanagatik?

4. Ezagutzen duzue zaintzarako laguntzarik, baimenik…

5. Zein zaintza zerbitzu ezagutzen/erabiltzen dituzue?

6. Ezagutzen al duzue zaintza partekatzen duen familiarik? Nola 
egiten dute?

Egin solasaldia ikaskideekin. Partekatu esperientziak, 
eta bildu ikaskideek esandakoetatik gehien interesatzen 
zaizkizuenak.

Familia-zaintzaz ditugun bizipenak partekatuko ditugu.

Begiratu irudiari, eta komentatu zeri 
buruzko jardunaldia ote den.

Galdetu edo argitu solasaldiaren ondoren geratu zaizkizuen 
kezkak zuen udaleko edo berariazko bulegoan.

Aztertu zure herriko jaien egitaraua orokorrean. 
• Nolakoak dira ekitaldiak?

 – Parte-hartzea sustatzen dutenak
 – Ikuskizunak bilatzen dituztenak
 – …

• Normalean, nork gozatzen ditu ekitaldi horiek? Gizonek, 
emakumeek, gazteek, zaharrek…?

• Nor izaten dira ekitaldi horietako protagonistak? 
Gizonak, emakumeak, ala orekatua dago?

• Ba al dago emakumea bigarren planoan uzten duen 
ekitaldirik? 

• Toki seguruetan izaten dira ekitaldiak? Joan-etorriko 
bideak ere bai?

• Zer iruditzen zaizu, beraz, egitaraua, berdintasunaren 
ikuspegitik? Izan al da aldaketarik ikuspegi horretatik?

Entzun solasaldia, eta komentatu  
foroan egitarauan aldatu diren  
ekitaldiak.

12:30-14:00  

HAURRENTZAKO PARKEA  
San Martin plazan.

12:30  

HERRI-KIROLAK  
Harri-jasotzaileak: Inaxio Perurena eta 
Haritz Ureta. Aizkolariak: Hodei Ezpe-
leta, Julen Larrea eta Alex Txikon.

17:00  

PROFESIONALEN ARTEKO 
ESKUPILOTA-PARTIDAK Aritz-
mendi pilotalekuan:  
Elordi-Erostarbe vs Etxeberria-Tolosa  
Elezkano II-Rezusta vs Ezkurdia-Zaba-
leta. 

19:00  

KALEJIRA  
The Joselontxo’s txarangarekin, Orbe 
kardinalaren plazatik irtenda.

22:30 

MUSIKA-IKUSKIZUNA  
Golden Apple Quartetekin  
errugbi-zelaian.

23:00-04:00 

DANTZALDIA  
Vulkano Show orkestrarekin  
Orbe kardinalaren plazan.

23:00-03:00

REGGAETON GAUA  
Martxoaren 8a plazan.

Gutuna idatziko diezu jaien antolatzaileei, zure iritzia emateko.

Idatzi gutuna jaiak antolatu dituenari, zure 
balorazioaren berri emateko, eta bidali. Erabili gidoia 
testua prestatzeko.
• Zein helbururekin idatziko duzu gutuna? Kritikatzeko ala 

zoriontzeko?
 – Zein aurrerapauso nabarmenduko dituzu?
 – Zer proposamen egingo duzu oraindik aurrerago 

egiteko?
• Zein baliabide erabiliko duzu?

 – Lexikoa: zaharrak, gazteria…
 – Esamoldeak: nekez lortuko dugu aurrera egitea.
 – Puntuazioa: Argi dago helburua: denontzako jaiak 

prestatzea.
 – Gramatika: Zenbat eta aukera gehiago eman, orduan 

eta gusturago gozatuko ditugu jaiak.

C PORTFOLIOA

—Haurrak dira, ezta?
—Bada, ez agian. 
Zaintzaileak, akaso?

—Bai, interesgarria azkena aipatu duzun ikastaro hori. 
Errepikatu berriz, mesedez. Apuntatu egingo dut 
mugikorrean, bihar lantokian komentatzeko.

—Izatez, jardunaldiak dira. Guk urtero egiten ditugu 
gurean. Familia-zaintza jardunaldiak. Bilatu Irterneten, 
eta ziur informazio mordoxka topatuko duzula.

Irakurri jardunaldiaren 
aurkezpena, informazio 
gehiago jasotzeko.

28

Aukeratu bi ikaskideren lanak (adibidez, zurea baino gehiago gustatu zaizuna eta gutxiago gustatu 
zaizuna), eta puntuatu haien ekintzak ikastunitatean ikasi dugunaren arabera. Nahi baduzu, erantsi 
aztergaiak, ekarpenen bat eginda. Azkenik, bidali mezu bat ikaskideei zure puntuazioa arrazoitzeko.

Ikaslearen izena Zer gustatu zaizu gehien? Zer ez zaizu hainbeste gustatu?

1. ……………………… ……………………… ………………………

2. ……………………… ……………………… ………………………

EDUKIAK

EKINTZAK Lexikoa
Zailtasunak 
adieraztea

Puntuazioa
Konparazio 

graduatzaileak
Besterik

1. Gutuna idatzi jaien 
antolatzaileei iritzia emateko.

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

2. Familia-zaintzaz hitz egin. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5
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PROZEDURA
Aurkeztu entzungaia: bi lagun 

herriko jai-egitaraua aztertzen ari 
dira. Entzun dezatela solasaldia, eta 
parteka ditzatela foroan antzemandako 
aldaketak. Har ezazu parte zeuk ere 
foroan, egoki irizten badiozu.

Bila dezatela herriko azken 
jaietako egitaraua Interneten edo 
udalean eskatuta, eta azter dezatela 
berdintasunaren ikuspegitik. 

Presta dezatela gutunaren zirriborroa, 
gidoia lagun hartuta. Eskatu ikasleei 
zuri bidaltzeko lehenik zirriborro hori, 
feedbacka emateko. Behin betiko 
bertsioa dutenean, animatu gutuna 
bidaltzera dagokionari, eta gorde 
dezatela portfolioan.
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BERDINETIK BERDINERA03. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin ZAINDU MAITE DUZUN HORIJAI-EGITARAUA
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EBALUAZIOA
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6. Ezagutzen al duzue zaintza partekatzen duen familiarik? Nola 
egiten dute?

Egin solasaldia ikaskideekin. Partekatu esperientziak, 
eta bildu ikaskideek esandakoetatik gehien interesatzen 
zaizkizuenak.

Familia-zaintzaz ditugun bizipenak partekatuko ditugu.

Begiratu irudiari, eta komentatu zeri 
buruzko jardunaldia ote den.

Galdetu edo argitu solasaldiaren ondoren geratu zaizkizuen 
kezkak zuen udaleko edo berariazko bulegoan.
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Puntuazioa
Konparazio 

graduatzaileak
Besterik

1. Gutuna idatzi jaien 
antolatzaileei iritzia emateko.

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

2. Familia-zaintzaz hitz egin. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5
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PROZEDURA
Iragarkiari buruz labur hitz egin 

ondoren, aurkeztu jardunaldia: “Ni 
zainduz, zu zainduz, gu zainduta” 
Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko 
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko 
Berdintasun batzordearen kanpaina 
da, zaintza-lanen balioari buruz 
kontzientziatzeko. Eta hauxe da 
beren irudia. 

Zaintzari buruz hitz egingo dute. 
Ikasle kopuruaren arabera, erabaki 
talde bakarrean edo bi taldetan 
egingo duten lan. 

Presta dezatela euren parte- 
-hartzea, liburuan proposatzen 
zaizkien galderak gidoi erabilita. 
Animatu, hala ere, bestelako puntuak 
jorratzera eta informazio osagarria 
ekartzera. Graba dezatela solasaldia, 
lanak baloratzeko orduan lagungarri 
izateko.

Animatu ikasleak euren kezkak 
kontsultatzera adituren bati edo 
berariaz jarritako bulegoren batean. 
Galdetu ikasleei halako gunerik 
ezagutzen ote duten, edo bilatu zeuk 
eta eman informazioa.
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04. ikastunitatea HAMAIKA IKUSTEKO JAIOKO DIRA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

29 

A

Ikusi solasaldia, eta idatzi burura lehenengo 
datorkizun esaldia.

Irakurri albistea, eta partekatu iritzia ikaskideekin 
taldeko foroan; horretarako, erabili galderak.

MUSIKA BERRIAK 

Lexikoa:
• Etorkizunaz hitz egiteko 

izenak eta aditzak.

Diskurtsoa:
• Azalpenak argitzeko eta 

osatzeko baliabideak.

Gramatika:
• Ondoriozko mendeko 

esaldiak.

HAMAIKA 
IKUSTEKO 
JAIOKO DIRA04. ikastunitatea

03. saioan:
GERTAKIZUN DAGO
Noraino eramango gaituzte 
aurrerapen teknologikoek?

02. saioan:
NOMOFOBIA
Nolakoak izango dira 
harremanak etorkizun luzera?

01. saioan:
EGUNGO FIKZIOA, 
ETORKIZUNAREN 
IPARRORRATZ
Nola irudikatu du fikzioak 
etorkizuna?

Halako birarik ez dugu ikusiko; agian, 
gure seme-alabek.

Ikusi Interneten banda birtual bat, eta idatzi 
iruzkinen bat sare sozialetan. Erantzun, era 
berean, ikaskideren baten iruzkinari.

Gorillaz taldearen kontzertu bat 
ikusten Interneten. Zoragarria alde 
birtual eta errealaren arteko nahasketa. 
#etorkizunekomusika

Aukeratu, esaldi hauetatik, bat datozenak zure 
erreakzioarekin.

EHT SELTAEB-EN BIRA
Eht Seltaeb taldeak bere hurrengo galaxiarteko bira iraga-
rri du datorren argi-urterako. Jupiterreko taldeak DXV8333 
lana aurkezteko probestuko du bira.
Eht Seltaeb aitzindariak dira musika alderantzistan: graba-
zioak atzekoz aurrera egiten dituen musika-estiloa. Milioika 
dituzte jarraitzaileak eta badira, haien artean, planetaz pla-
neta dabiltzanak ikuskizunaz gozatzearren.
Hasierarako, Karraxt Irreb talde lurtarra arituko da. 
ZBRKRGren taldeak alderantzismoa ukitu folkez jantzi du, 
eta arrakasta handia ari da izaten gure artean.

• Zer da albiste hori?
• Noizko albistea izango da? Noiz uste duzu gerta 

daitekeela halako albiste bat?
• Nola imajinatzen duzu musika “alderantzista”?
• Nola imajinatzen duzu etorkizuneko musika?
• …

c Etorkizunak galbidera garamatza. Teknologia berriek 
artearen heriotza ekarriko dute.

c Ezin da aurresan nolakoa izango den etorkizuneko 
musika, baina ez du itxura txarra.

c Ikuskizun dago esperimentu berri hauek noiz arte 
iraungo duten. Moda-kontua baino ez da.

c Guri sosak ateratzeko beste bide bat baino ez da.

c Batek daki zer ikusiko dugun hemendik urte gutxira.

c Argi dago hezur-mamizko musikariak desagertu 
egingo direla laster. 
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GAIA
Mundua abiada bizian doa. Egunez 

egun ezagutzen ari garen berrikuntzek 
nora eramango gaituzten erraz 
esaterik ez dago.

Jakin nahi genuke etorkizuna 
nolakoa izango den, zer aurkituko 
duten gure ondorengoek. Gure 
aurrekoek ere hala nahi zuten, antza, 
zinemak eta literaturak erakusten 
digutenez.

Giza harremanak ere ez omen dira 
izango gaur egunekoak bezalakoak; 
dagoeneko, aldaketa horiek 
nabaritzen ditugu sare sozialetan 
eta abarretan, baina noraino hel 
daitezkeen ikuskizun dago.

Gainera, adimen artifizialak izango 
duen garapenak eguneroko bihurtuko 
ditu zientzia-fikzioa ziruditen hainbat 
kontu. Izan ere, adimen artifizialak 
giza adimena gaindituko duela mahai 
gainean dago.
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HAMAIKA IKUSTEKO JAIOKO DIRA04. ikastunitatea

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

29 

A

Ikusi solasaldia, eta idatzi burura lehenengo 
datorkizun esaldia.

Irakurri albistea, eta partekatu iritzia ikaskideekin 
taldeko foroan; horretarako, erabili galderak.

MUSIKA BERRIAK 

Lexikoa:
• Etorkizunaz hitz egiteko 

izenak eta aditzak.

Diskurtsoa:
• Azalpenak argitzeko eta

osatzeko baliabideak.

Gramatika:
• Ondoriozko mendeko 

esaldiak.

HAMAIKA 
IKUSTEKO 
JAIOKO DIRA04. ikastunitatea

03. saioan:
GERTAKIZUN DAGO
Noraino eramango gaituzte 
aurrerapen teknologikoek?

02. saioan:
NOMOFOBIA
Nolakoak izango dira 
harremanak etorkizun luzera?

01. saioan:
EGUNGO FIKZIOA,
ETORKIZUNAREN
IPARRORRATZ
Nola irudikatu du fikzioak 
etorkizuna?

Halako birarik ez dugu ikusiko; agian, 
gure seme-alabek.

Ikusi Interneten banda birtual bat, eta idatzi 
iruzkinen bat sare sozialetan. Erantzun, era 
berean, ikaskideren baten iruzkinari.

Gorillaz taldearen kontzertu bat 
ikusten Interneten. Zoragarria alde 
birtual eta errealaren arteko nahasketa. 
#etorkizunekomusika

Aukeratu, esaldi hauetatik, bat datozenak zure 
erreakzioarekin.

EHT SELTAEB-EN BIRA
Eht Seltaeb taldeak bere hurrengo galaxiarteko bira iraga-
rri du datorren argi-urterako. Jupiterreko taldeak DXV8333 
lana aurkezteko probestuko du bira.
Eht Seltaeb aitzindariak dira musika alderantzistan: graba-
zioak atzekoz aurrera egiten dituen musika-estiloa. Milioika 
dituzte jarraitzaileak eta badira, haien artean, planetaz pla-
neta dabiltzanak ikuskizunaz gozatzearren.
Hasierarako, Karraxt Irreb talde lurtarra arituko da. 
ZBRKRGren taldeak alderantzismoa ukitu folkez jantzi du, 
eta arrakasta handia ari da izaten gure artean.

• Zer da albiste hori?
• Noizko albistea izango da? Noiz uste duzu gerta 

daitekeela halako albiste bat?
• Nola imajinatzen duzu musika “alderantzista”?
• Nola imajinatzen duzu etorkizuneko musika?
• …

c Etorkizunak galbidera garamatza. Teknologia berriek 
artearen heriotza ekarriko dute.

c Ezin da aurresan nolakoa izango den etorkizuneko 
musika, baina ez du itxura txarra.

c Ikuskizun dago esperimentu berri hauek noiz arte 
iraungo duten. Moda-kontua baino ez da.

c Guri sosak ateratzeko beste bide bat baino ez da.

c Batek daki zer ikusiko dugun hemendik urte gutxira.

c Argi dago hezur-mamizko musikariak desagertu 
egingo direla laster. 
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Irakur dezatela albistea, eta parteka 

dezatela taldekideokin iritzia, liburuko 
galderak oinarri hartuta.

Har ezazu parte zeuk ere foroan ikasleek 
diotenaren arabera. Xaxatu ikasleak 
galdetuz, esaterako, zein izango diren 
musika-talde horien abestirik gustukoenak, 
konturatuko ziren-eta taldeen izenak 
alderantziz daudela. Zeuk eman 
diezaiekezu proposamen bat; adibidez, Eb 
Ti Tel (Eht Seltaeb) eta Akero (Karraxt Irreb).

B  IRITZI LABURRA 
EMAN

Aurkeztu bideo-pasartea: ama eta alaba 
nerabe baten arteko solasaldia, gazteak 
eskaera bat duela-eta.

Ikus dezatela pasartea, eta egin dezatela 
lana bakarka. Gero, talde txikitan jarrita, 
hitz egin dezatela ikusi berri dutenaz eta 
parteka ditzatela euren erreakzioak. 

Zaindu ez dezatela beste musika-talde 
batzuekin nahastu solasaldia, hurrengo 
jarduerako lana izango da-eta.

Une horretan, egiozu erreferentzia 
unitatearen izenburuari. Hitz egiezu 
Hamaika ikusteko jaioak gara esamoldeari 
buruz, ezustea eta sinesgaiztasuna 
adierazteko erabiltzen dugunaz.

C EKINTZA
Ikus dezatela bideo-pasartean aipatu den Hatsune Miku edo beste banda 

birtual bat Interneten, telefonoen bidez, esaterako. Halakorik ezagutzen 
duen ikaslerik baduzu, animatu ikaskideei gomendioak egitera.

Ikusitakoaren arabera, egin dezatela iruzkin bat sare sozialetan, eta 
erantzun diezaiotela kideren bati. Abia ezazu zeuk #etorkizunekomusika 
joera sare sozialen batean; horretarako, liburuko adibidea erabil dezakezu.
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04. ikastunitatea HAMAIKA IKUSTEKO JAIOKO DIRA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

A

C

B

EGUNGO FIKZIOA, 
ETORKIZUNAREN IPARRORRATZ

30

32

31

Partekatu ikaskideekin 
zerrendatutako arrazoiak, eta 
aukeratu guztion artean zientzia- 
-fikziozko hiru ekoizpenik onenak.

Irakurri liburuaren kritika, eta zerrendatu liburu 
hori irakurtzeko edo ez irakurtzeko arrazoiak. 

A

IRAGANETIK ETORKIZUNAZ 
Zientzia-fikzioaren jarraitzaileok zorioneko gaude: De-
nonartean argitaletxe nafarrak Jules Verneren Kazetari 
amerikar baten egunaldia 2889an narrazioa argitaratu du, 
Alberto Barandiaranek euskaratua eta Iker Serranoren 
orrialde osoko ilustrazio koloretsuekin. 
Lan honetan, Jules Vernek bere intuizio harrigarria era-
kusten digu, beste behin; baina, oraingoan, egungo bizi-
modua irudikatu beharrean, iraganetik guri ere urrun xa-
mar geratzen zaigun XXIX. mendeko etorkizunaz mintzo 
zaigu. Egunkari amerikar garrantzitsuenaren zuzendaria-
ren lanegun oso bat kontatzen du: 2889ko uztailaren 25a, 
hain zuzen, esnatzen denetik oheratu aurreko unera arte. 
Kasu partikular horretatik abiatzen da garai urrun harta-
rako iragarritako aurrerapen zientifiko eta teknologikoen 
errepasoa egiteko: aeroautoak eta ozeanoa orduko 1.500 
km-ko abiaduran zeharkatzeko aukera eskaintzen duten 
hodi pneumatikoak, hizketakidearen ahotsa eta irudia 
aldi berean igortzen duten telefonoa eta telefotoa… edo-
ta, inprimatu beharrean, kabina fonografikoen bitartez 
mintzatu egiten diren egunkariak.
Argumentu benetan sinplea badirudi ere, ez da horrega-
tik xaloa. Esate baterako, oso modu agerikoan aurkezten 
da komunikabideen botere erabatekoa. Earth Heralden 
eragina hain handia da, ezen munduko agintari guztiek 
jotzen baitute protagonistarengana aholku eta, batez ere, 
mesede eske. Gizarte-klaseen arteko alde itzela iradoki-
tzen da, kapitalaren araberako ordenak ezarria. Aurre-
rapen eta ongizatearekin batera, horien ondorio saihes-
tezina balitz bezala, gizakien arteko harremanak hotzak, 
emoziorik edo sentimendurik gabekoak diren mundu 
bat irudikatzen da. Tamalez, Jules Verneren lanak irakur-
tzean ohikoa den bezala, halako gizarte bat ez zaigu hain 
arrotza egiten. Horixe da autoreak narrazio labur hone-
kin edozein adinetako zientzia-fikzioaren maitaleoi pro-
posatzen diguna: kritika sozialaz salbu ez dagoen 2889ko 
etorkizunera bidaia zoragarria, fantasiaz beterikoa… ala 
ez hainbeste, nork daki?

Iraitz Urkulo, berria.eus (moldatua)

Aukeratu gustuko duzun zientzia-fikziozko liburu, film 
edo telesailen bat.
• Zein da gai nagusia?
• Zergatik gustatu zitzaizun horrenbeste?
• Ikasgelako nori gomendatuko zenioke? Zergatik?

—Ikusmina piztu dit, 
etorkizunerako zer iragarpen 
egiten diren jakiteko irrika.

—Ni ez naute horrenbeste 
erakartzen irudikapenezko 
mundu horiek, are gutxiago 
sentimendurik eta emoziorik 
gabeko bizimoduak. 

Entzun irratsaioa, eta aukeratu 
solaskideek hizpide izan duten gai 
nagusia.

c Distopiak

c Zientzia-fikziozko liburuak euskaraz  

c Kritika soziala euskaraz

Erreparatu entzungaiko esaldi hauei, ea asmatu 
aditza esanahi berarekin erabili den.

1. Vernek era guztietako aurrerapen zientifiko eta 
teknologikoak asmatzen ditu.

2. …oraindik ikuskizun dago zenbateraino asmatuko duen.

Azpimarratu transkripzioan etorkizunaz hitz egiteko 
irratsaioan erabili diren aditzak. 

ETORKIZUNAZ  
JARDUTEKO ADITZAK

Etorkizuna irudikatu, asmatu, imaginatu 
egin dezakegu irudimena erabiliz.
Zer gertatuko den badakigula adierazi 
nahi badugu, iragarri, aurreikusi egingo 
dugu.

- 2044ko Bilboko gizarte bioteknologikoa 
irudikatu du Axel Luzarragak Bioklik 
eleberrian.

- Nostradamusek hainbat gertaera histo-
riko iragarri omen zituen.

KH 1-4

Entzun irratsaioa, eta hitz egin gaiari 
buruz.

D

E Ikusi Belarraren ahoa liburuaren 
booktrailerra, eta esan hauetako zer 
den:

—Etorkizun hurbilean, auto 
hegalariak gidatuko ditugu.

—Eta etorkizun urrunean, 
telegarraiatu egingo gara, 
ibilgailuen beharrik gabe.

ETORKIZUNAZ 
JARDUTEKO IZENAK

GARAIA KOKATZEKOAK 
etorkizun hurbil, etorkizun urrun…

- Etorkizun hurbila gero eta azkarrago 
geratzen da zaharkituta.

ADITZETATIK ERATORRIAK 
asmakizun (asmatu), igarkizun (igarri), 
aurreikuspen (aurreikusi), iragarpen 
(iragarri)…

AURRERA BEGIRA JARTZEKOAK 
aurrerapen…

KH 5-8

Utopia hitz ezaguna da, ezta? Maiz 
erabiltzen dugu zerbait ezinezkoa dela 
adierazteko: desio dugu, baina ezinezkoa 
da. Literaturan, mundu ideala izendatzeko 
erabiltzen da: guztia perfektua duen 
mundu ideala.  c

Distopia utopiari kontrajarria ageri 
da. Mundu distopikoak ustez 
perfektuak dira, baina gizakiaren 
bazterketa edo zapalkuntzaren 
bizkar. Esan genezake utopia 
faltsuak direla.  c

Ukronia gertakari historikoak 
aldatuta osatzen da. Nobela historiko 
alternatiboa izango litzateke: ezaguna 
den gertakari bat aldatu, eta horren 
ondorengo historiaren bilakaera 
asmatzen da.  c

Aukeratu ezagutzen duzuen zientzia-fikziozko liburu 
bat, haren booktrailerra planifikatu eta egiteko. 
Horretarako, hitz egin arlo hauetaz:

• Liburuaren zein arlo nabarmendu nahi dugu?
• Zein irudi erabiliko ditugu?
• Nola erakarriko dugu irakurlea?
• Zein musika jarriko diogu?
• …
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B GAIARI BURUZ HITZ EGIN
Egin bi talde ikasgelan. Har ezazu kontuan ikasleek 

bidali dizkizuten arrazoiak, eta antolatu taldeak 
horren arabera, solasaldi mamitsuagoak egiteko.

Egin dezatela tertulia proposatutako kritikaren 
gainean; gero, aurkez diezaiotela elkarri ezaguna 
duten fikziozko lan hori.

Puntu horretan, animatu ikasle fikziozaleak-edo 
gehienontzat horren ezagunak ez diren liburuei buruz 
hitz egitera. 

Aurkeztu ikasleei hainbat idazle eta fikziozko lan: 
Mayi Pelot (Biharko oroitzapenak, Teleamarauna), Asel 
Luzarraga (Bioklik), Fernando Morillo (Bilbo samurai); 
itzulpenen bat: Bai mundu berria (Aldous Huxley, 
Xabier Amurizak itzulita)…

ESKOLA AURRETIK

A ULERMENA LANDU
Irakur dezatela liburuaren gaineko kritika, 

eta zerrenda ditzatela irakurtzeko edo ez 
irakurtzeko arrazoiak. Nabarmendu arrazoi 
horiek ikasgelako solasaldian erabiliko 
dituztela.

Era berean, ekar dezatela ezaguna 
duten ekoizpen bati buruzko informazioa, 
ikaskideei aurkezteko. 

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
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HAMAIKA IKUSTEKO JAIOKO DIRA04. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

A

C

B

EGUNGO FIKZIOA, 
ETORKIZUNAREN IPARRORRATZ

30

32

31

Partekatu ikaskideekin 
zerrendatutako arrazoiak, eta 
aukeratu guztion artean zientzia- 
-fikziozko hiru ekoizpenik onenak.

Irakurri liburuaren kritika, eta zerrendatu liburu 
hori irakurtzeko edo ez irakurtzeko arrazoiak. 

A

IRAGANETIK ETORKIZUNAZ 
Zientzia-fikzioaren jarraitzaileok zorioneko gaude: De-
nonartean argitaletxe nafarrak Jules Verneren Kazetari 
amerikar baten egunaldia 2889an narrazioa argitaratu du, 
Alberto Barandiaranek euskaratua eta Iker Serranoren 
orrialde osoko ilustrazio koloretsuekin. 
Lan honetan, Jules Vernek bere intuizio harrigarria era-
kusten digu, beste behin; baina, oraingoan, egungo bizi-
modua irudikatu beharrean, iraganetik guri ere urrun xa-
mar geratzen zaigun XXIX. mendeko etorkizunaz mintzo 
zaigu. Egunkari amerikar garrantzitsuenaren zuzendaria-
ren lanegun oso bat kontatzen du: 2889ko uztailaren 25a, 
hain zuzen, esnatzen denetik oheratu aurreko unera arte. 
Kasu partikular horretatik abiatzen da garai urrun harta-
rako iragarritako aurrerapen zientifiko eta teknologikoen 
errepasoa egiteko: aeroautoak eta ozeanoa orduko 1.500 
km-ko abiaduran zeharkatzeko aukera eskaintzen duten 
hodi pneumatikoak, hizketakidearen ahotsa eta irudia 
aldi berean igortzen duten telefonoa eta telefotoa… edo-
ta, inprimatu beharrean, kabina fonografikoen bitartez 
mintzatu egiten diren egunkariak.
Argumentu benetan sinplea badirudi ere, ez da horrega-
tik xaloa. Esate baterako, oso modu agerikoan aurkezten 
da komunikabideen botere erabatekoa. Earth Heralden 
eragina hain handia da, ezen munduko agintari guztiek 
jotzen baitute protagonistarengana aholku eta, batez ere, 
mesede eske. Gizarte-klaseen arteko alde itzela iradoki-
tzen da, kapitalaren araberako ordenak ezarria. Aurre-
rapen eta ongizatearekin batera, horien ondorio saihes-
tezina balitz bezala, gizakien arteko harremanak hotzak, 
emoziorik edo sentimendurik gabekoak diren mundu 
bat irudikatzen da. Tamalez, Jules Verneren lanak irakur-
tzean ohikoa den bezala, halako gizarte bat ez zaigu hain 
arrotza egiten. Horixe da autoreak narrazio labur hone-
kin edozein adinetako zientzia-fikzioaren maitaleoi pro-
posatzen diguna: kritika sozialaz salbu ez dagoen 2889ko 
etorkizunera bidaia zoragarria, fantasiaz beterikoa… ala 
ez hainbeste, nork daki?

Iraitz Urkulo, berria.eus (moldatua)

Aukeratu gustuko duzun zientzia-fikziozko liburu, film 
edo telesailen bat.
• Zein da gai nagusia?
• Zergatik gustatu zitzaizun horrenbeste?
• Ikasgelako nori gomendatuko zenioke? Zergatik?

—Ikusmina piztu dit, 
etorkizunerako zer iragarpen 
egiten diren jakiteko irrika.

—Ni ez naute horrenbeste 
erakartzen irudikapenezko 
mundu horiek, are gutxiago 
sentimendurik eta emoziorik 
gabeko bizimoduak. 

Entzun irratsaioa, eta aukeratu 
solaskideek hizpide izan duten gai 
nagusia.

c Distopiak

c Zientzia-fikziozko liburuak euskaraz  

c Kritika soziala euskaraz

Erreparatu entzungaiko esaldi hauei, ea asmatu 
aditza esanahi berarekin erabili den.

1. Vernek era guztietako aurrerapen zientifiko eta 
teknologikoak asmatzen ditu.

2. …oraindik ikuskizun dago zenbateraino asmatuko duen.

Azpimarratu transkripzioan etorkizunaz hitz egiteko 
irratsaioan erabili diren aditzak. 

ETORKIZUNAZ  
JARDUTEKO ADITZAK

Etorkizuna irudikatu, asmatu, imaginatu 
egin dezakegu irudimena erabiliz.
Zer gertatuko den badakigula adierazi 
nahi badugu, iragarri, aurreikusi egingo 
dugu.

- 2044ko Bilboko gizarte bioteknologikoa 
irudikatu du Axel Luzarragak Bioklik 
eleberrian.

- Nostradamusek hainbat gertaera histo-
riko iragarri omen zituen.

KH 1-4

Entzun irratsaioa, eta hitz egin gaiari 
buruz.

D

E Ikusi Belarraren ahoa liburuaren 
booktrailerra, eta esan hauetako zer 
den:

—Etorkizun hurbilean, auto 
hegalariak gidatuko ditugu.

—Eta etorkizun urrunean, 
telegarraiatu egingo gara, 
ibilgailuen beharrik gabe.

ETORKIZUNAZ 
JARDUTEKO IZENAK

GARAIA KOKATZEKOAK 
etorkizun hurbil, etorkizun urrun…

- Etorkizun hurbila gero eta azkarrago 
geratzen da zaharkituta.

ADITZETATIK ERATORRIAK 
asmakizun (asmatu), igarkizun (igarri), 
aurreikuspen (aurreikusi), iragarpen 
(iragarri)…

AURRERA BEGIRA JARTZEKOAK 
aurrerapen…

KH 5-8

Utopia hitz ezaguna da, ezta? Maiz 
erabiltzen dugu zerbait ezinezkoa dela 
adierazteko: desio dugu, baina ezinezkoa 
da. Literaturan, mundu ideala izendatzeko 
erabiltzen da: guztia perfektua duen 
mundu ideala.  c

Distopia utopiari kontrajarria ageri 
da. Mundu distopikoak ustez 
perfektuak dira, baina gizakiaren 
bazterketa edo zapalkuntzaren 
bizkar. Esan genezake utopia 
faltsuak direla.  c

Ukronia gertakari historikoak 
aldatuta osatzen da. Nobela historiko 
alternatiboa izango litzateke: ezaguna 
den gertakari bat aldatu, eta horren 
ondorengo historiaren bilakaera 
asmatzen da.  c

Aukeratu ezagutzen duzuen zientzia-fikziozko liburu 
bat, haren booktrailerra planifikatu eta egiteko. 
Horretarako, hitz egin arlo hauetaz:

• Liburuaren zein arlo nabarmendu nahi dugu?
• Zein irudi erabiliko ditugu?
• Nola erakarriko dugu irakurlea?
• Zein musika jarriko diogu?
• …
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C LEXIKOA LANDU
Aurkeztu entzungaia: irratiko literatur solasaldi edo 

tertulia bat.
Entzun dezatela solasaldia, eta, binaka-edo, egin 

ditzatela proposatutako lanak: zeri buruz ari diren, 
lehenengo, eta aipamen bakoitza zein libururi dagokion, 
gero. Zuzendu denon artean taldeetako erantzunak.

Errepararazi hizkuntza-txartelari, etorkizunari buruz 
hitz egiteko aditzetan jartzeko ardatza. Asmatu aditzaren 
polisemia aztertzeko, bidali Kontuan Hartu atalera.

Azkenik, bila ditzatela etorkizunari buruz hitz egiteko 
erabiltzen diren aditzak transkripzioan. Komentatu talde 
handian gehiago bururatzen ote zaizkizuen.

D  ETORKIZUNA 
IRAGARRI

Proposatutako lexikoa erabiltzeko, 
etorkizunean izango diren 
aurrerapenei buruz hitz egingo dute 
talde txikitan. Horretarako, berreskura 
dezatela A jardueran ekarri dituzten 
zientzia-fikziozko ekoizpenetan jaso 
dutena.

E EKINTZA
Booktrailer bat egitea proposatuko diezu; 

generoa ezagutarazteko, halako bat ikusiko duzue. 
Hitz egin ezazue talde handian booktrailerraz; 
horrek aukera emango die etorkizunaz hitz egiteko 
eta landutako lexikoa praktikatzeko.

Egin dezatela eginkizuna 3-4ko taldetan. 
Kontuan hartuta Belarraren ahoa ukronia bat dela, 
eskatu talde handian distopiaren eta utopiaren 
eredu bana.

Talde horietan, aukera dezatela A jardueran 
agertutako zientzia-fikziozko lanetako bat, eta 
diseina dezatela haren booktrailerra. Halakorik 
ezagutuko ez balute, egin dezatela A jarduerako 
liburuarena.

Eginkizun nagusia booktrailerra planifikatzea 
da; beraz, komenta dezatela talde handian nola 
egingo luketen. Hala ere, talderen batek benetan 
egin nahiko balu, animatu horretara. Zabal 
dezatela taldearen foroan.

ERANTZUNA
Zientzia-fikziozko liburuak euskaraz

ERANTZUNAK
Adiera desberdina: 1. Sortu; 2. Aurreikusitakoa bete

ERANTZUNAK
irudikatu, apustua egin, ikuskizun egon, 

iragarri, asmoa izan, aurrea hartu, aurreikusi

ERANTZUNAK

Ukronia

ZABALKUNDEA
Saioan literatura ere erabili dugunez, liburu(-pasarte) 

batean oinarritutako literatur tertulia antola dezakezue 
ikasgelan. Lotura tematikoa zaintzearren, zientzia-fikzio 
generoko liburu bat aukera dezakezue.

Adostu ikaskideekin, beraz, zein libururen gaineko tertulia 
antolatuko duzuen. Izan itzazu aukeraren batzuk prest, 
badaezpada, baina lehenetsi ikasleen proposamenak.

Jarri data tertulia egiteko. Dagokion egunean, egin 
tertulia. Horretarako, aukera ezazue dinamizatzaile bat; 
agian, liburua proposatu duena izan daiteke egokia.
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04. ikastunitatea HAMAIKA IKUSTEKO JAIOKO DIRA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

NOMOFOBIA02.saioa

EC

D

B

A 33
34 Irakurri testua, eta, bertan esaten dena abiapuntu 

hartuta, egin solasaldia etorkizuneko giza 
harremanei buruz. Azaldu bildutako iritziak 
gainerako ikaskideei.

AZALPENAK   
OSATZEKO BALIABIDEAK

BIRFORMULATZAILEAK 
Aurreko informazioa argitzeko: hots, hau da, 
bestela esanda…

ADIBIDEAK
Adibidez, esate baterako…

PUNTUAZIOA EDO DOINUA
Bi puntuak (:) idatzizkoan nahiz horien doinua 
ahozkoan.

KH 9-12

Entzun telefono-konpainiako 
teleoperadoreak bezeroari 
egindako eskaintza, eta adostu 
erantzunak.

Ikusi telebista-saioko pasartea, 
eta bildu nomofobiaren sintomak, 
ikusitakoa kontuan hartuta. Gehitu 
beste pare bat.

Partekatu kidearekin nomofobiaren ezaugarriak, 
eta prestatu fobia neurtzeko galdetegia.

—Galdera bat hau izan daiteke: egongo al 
zinateke egun bat sakelakorik gabe?

—Eta egoera larriagoan daudenentzat 
zer iruditzen hau: hartuko al zenioke 
eskukoa lankideren bati zurea lantokira 
eramatea ahaztuko balitzaizu?

• Zer eskaintzeko deitu dio teleoperadoreak bezeroari?
• Azaldu al du interesik bezeroak eskaintzaren gainean?
• Ase al da urrezko bezeroa telefono-konpainiak 

egindako eskaintzarekin?
• Zein motatako harremana dauka bezeroak 

teknologiarekin?

Aztertu, eta adostu ondorioren bat ikaskideekin 
teleoperadoreak azalpenak emateko erabili 
dituen nabarmendutako baliabideen inguruan. 

—Jakina, konexioaz ari naizenean, haririk gabeko 
konexioaz ari naiz beti ere, edo, bestela esanda, wifia 
hobetzeaz.

—Aukera bat da ASUS 5G bideratzailea edo router 
bezala ere ezagutzen dena. Zera, konputagailu- 
-sareak elkarrekin konektatzeko hardwarez eta 
softwarez osatutako gailua.

Erreparatu azalpenak argitzeko eta osatzeko 
zerrendako baliabideei, aztertu transkripzioa, 
eta zehaztu nola eman dituzten azalpenak.

1. ASUS 5G bideratzailea, hau da, ASUS 5G routerra.
2. ………………………………………………

3. ………………………………………………

ETORKIZUNEAN NOLA 
KONEKTATUKO GARA?  
AGUR, PC
Etorkizuna honelakoa izango da lanpostu askotan: 
zure mugikorrarekin helduko zara; eseri eta karga 
inalanbrikoko oinarri batean utziko duzu mugiko-
rra; pantaila eta teklatua automatikoki konektatuko 
zaizkio (bluetooth bidez, ziurrenik), eta agian auri-
kularrak ere bai. Arratoia, baita ere. Eta aurrera, la-
nera. Ez duzu beste telefonorik izango, jadanik tele-
fonoa baduzu eta; agian 2 SIM ezberdin izango ditu 
aparatuak, zure linea pribatua eta lanekoa bereizteko. 
SIM horiek, bide batez, ez dira telefonoan egongo, 
birtualak izango dira. Amaitutakoan, mugikorra le-
kutik kendu eta etxera.

Arantxa Manterola, sarean.eus (moldatua) 

—Lantoki finko batera joateko  beharrik 
ez da izango.

—Ez, eta lankideekin aurrez aurreko 
harremanak apenas izango dira.

Nolako emaitza lortu duzu?

10-15: Ez duzu nomofobia arrastorik.

16-28: Arrisku handia duzu dagoeneko.

29-40: Menpekotasuna duzula esan daiteke.

BA AL DUZU NOMOFOBIARIK?

Telefonoaren menpekotasuna neurtzeko galdetegia:

1. Noiz hartzen duzu telefonoa lehen aldiz?

a. Esnatu orduko (8 puntu)

b. Gosalorduan (6 puntu)

c. Lantokira bidean (4 puntu)

d. Mezu bat jasotzean (2 puntu)

2. Zer maiztasunez begiratzen diozu egunean zehar?

a. 5 minuturo (8 puntu)

b. 30 minuturo (6 puntu)

c. Orduro (4 puntu)

d. Noizbehinka (2 puntu)

3. (…)
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Aurkeztu bideo-pasartea: aktore-talde 

batek Nomofobikak antzezlana egin 
zuen, eta, gero, web-sail bihurtu zuten. 
Telesaio honetan, taldekideak gonbidatu 
dituzte. Bertan, antzerkian egiten den 
esketx bateko galdetegia antzeztuko dute 
saioaren aurkezleekin. 

Eskuragai baduzue sarean, aurkeztu 
Nomofobikak web-saila. Web-sailak dira 
sarean jartzen diren istorioak, normalean 
telebistakoek baino iraupen laburragoa 
izaten dutenak. Hau antzezlan baten 
jarraipentzat har daiteke, eta ardatza dira 
nomofobia duten bi pertsonaia.

Animatu ikasleak sail horren kapitulu 
gehiago ikustera.

B  TALDEAREN 
NOMOFOBIA 
NEURTU

Jarri ikasleak 3-4ko taldetan. Parteka 
ditzatela ezaugarriak, eta, horien 
arabera, presta dezatela fobia hori 
neurtzeko galdetegia. Komentatu talde 
handian galderak, eta adostu taldearen 
galdetegia.

Erantzun diezaiotela galdetegiari 
taldean; idazkari batek horren berri 
emango dio talde handiari. Zehaztu 
taldearen nomofobia-maila, eta alderatu 
iritziak talde handian.

Azkenik, animatu ikasleak web-saila 
ikusten jarraitzera.
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34 Irakurri testua, eta, bertan esaten dena abiapuntu 

hartuta, egin solasaldia etorkizuneko giza 
harremanei buruz. Azaldu bildutako iritziak 
gainerako ikaskideei.

AZALPENAK   
OSATZEKO BALIABIDEAK

BIRFORMULATZAILEAK 
Aurreko informazioa argitzeko: hots, hau da, 
bestela esanda…

ADIBIDEAK
Adibidez, esate baterako…

PUNTUAZIOA EDO DOINUA
Bi puntuak (:) idatzizkoan nahiz horien doinua 
ahozkoan.

KH 9-12

Entzun telefono-konpainiako 
teleoperadoreak bezeroari 
egindako eskaintza, eta adostu 
erantzunak.

Ikusi telebista-saioko pasartea, 
eta bildu nomofobiaren sintomak, 
ikusitakoa kontuan hartuta. Gehitu 
beste pare bat.

Partekatu kidearekin nomofobiaren ezaugarriak, 
eta prestatu fobia neurtzeko galdetegia.

—Galdera bat hau izan daiteke: egongo al 
zinateke egun bat sakelakorik gabe?

—Eta egoera larriagoan daudenentzat 
zer iruditzen hau: hartuko al zenioke 
eskukoa lankideren bati zurea lantokira 
eramatea ahaztuko balitzaizu?

• Zer eskaintzeko deitu dio teleoperadoreak bezeroari?
• Azaldu al du interesik bezeroak eskaintzaren gainean?
• Ase al da urrezko bezeroa telefono-konpainiak 

egindako eskaintzarekin?
• Zein motatako harremana dauka bezeroak 

teknologiarekin?

Aztertu, eta adostu ondorioren bat ikaskideekin 
teleoperadoreak azalpenak emateko erabili 
dituen nabarmendutako baliabideen inguruan. 

—Jakina, konexioaz ari naizenean, haririk gabeko 
konexioaz ari naiz beti ere, edo, bestela esanda, wifia 
hobetzeaz.

—Aukera bat da ASUS 5G bideratzailea edo router 
bezala ere ezagutzen dena. Zera, konputagailu- 
-sareak elkarrekin konektatzeko hardwarez eta 
softwarez osatutako gailua.

Erreparatu azalpenak argitzeko eta osatzeko 
zerrendako baliabideei, aztertu transkripzioa, 
eta zehaztu nola eman dituzten azalpenak.

1. ASUS 5G bideratzailea, hau da, ASUS 5G routerra.
2. ………………………………………………

3. ………………………………………………

ETORKIZUNEAN NOLA 
KONEKTATUKO GARA?  
AGUR, PC
Etorkizuna honelakoa izango da lanpostu askotan: 
zure mugikorrarekin helduko zara; eseri eta karga 
inalanbrikoko oinarri batean utziko duzu mugiko-
rra; pantaila eta teklatua automatikoki konektatuko 
zaizkio (bluetooth bidez, ziurrenik), eta agian auri-
kularrak ere bai. Arratoia, baita ere. Eta aurrera, la-
nera. Ez duzu beste telefonorik izango, jadanik tele-
fonoa baduzu eta; agian 2 SIM ezberdin izango ditu 
aparatuak, zure linea pribatua eta lanekoa bereizteko. 
SIM horiek, bide batez, ez dira telefonoan egongo, 
birtualak izango dira. Amaitutakoan, mugikorra le-
kutik kendu eta etxera.

Arantxa Manterola, sarean.eus (moldatua) 

—Lantoki finko batera joateko  beharrik 
ez da izango.

—Ez, eta lankideekin aurrez aurreko 
harremanak apenas izango dira.

Nolako emaitza lortu duzu?

10-15: Ez duzu nomofobia arrastorik.

16-28: Arrisku handia duzu dagoeneko.

29-40: Menpekotasuna duzula esan daiteke.

BA AL DUZU NOMOFOBIARIK?

Telefonoaren menpekotasuna neurtzeko galdetegia:

1. Noiz hartzen duzu telefonoa lehen aldiz?

a. Esnatu orduko (8 puntu)

b. Gosalorduan (6 puntu)

c. Lantokira bidean (4 puntu)

d. Mezu bat jasotzean (2 puntu)

2. Zer maiztasunez begiratzen diozu egunean zehar?

a. 5 minuturo (8 puntu)

b. 30 minuturo (6 puntu)

c. Orduro (4 puntu)

d. Noizbehinka (2 puntu)

3. (…)
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C ULERMENA LANDU
Egoera ezagun batetik abiatuko zarete: 

teleoperadore batek eskaintza bat egingo dio 
bezeroari. Entzun, eta, binaka, hitz egin dezatela 
entzungaiari buruz, galderetan oinarrituta. 

E EKINTZA
Testua oinarri hartuta, bil ditzatela 

taldean ateratako ondorioak 
etorkizuneko harremanei buruz. 

Eraman ditzatela solasaldian irtendako 
ideiak taulara. Gero, euskaltegiko 
gainerako ikaskideei azalduko dizkiete 
(batzuk ikasgela batera joango dira, 
besteak beste batera). Erabil dezatela 
taula aurkezpenerako euskarri gisa. 

Geletan, bidera dezatela 
aurkezpenaren amaiera taula osatzeko 
ideia gehiago biltzera. Horretarako, 
presta ditzatela aurretik galdera egoki 
batzuk. Kalkula dezatela gela bakoitzean 
zer-nolako galderak egitea komeni den, 
eta presta dezatela pare bat. 

Azkenik, ezer deigarririk edota berririk 
jaso badute, komenta dezatela talde 
handian. Batera ezazue dena horma-irudi 
batean.

D HAUSNARTU
Errepara diezaiotela nabarmendutako 

hitzek betetzen duten funtzioari. Aurreko 
bikoteetan daudela, atera dezatela pare 
bana ondorio. Partekatu talde handian 
egindakoa, eta eman beharrezko 
azalpenak. Ondorio nagusia: azalpenak 
emateko eta osatzeko erabili diren 
hizkuntza-formak edo adierazpideak 
dira. Ohikoa da halakoak agertzea 
hartzailearentzat hitz teknikoak edo 
kontzeptu ezezagunak daudenean.

Transkripzioan, bila diezaiotela adibide 
bana hizkuntza-txartelean dituzten 
baliabideei. Erabili adibideak egitekoa 
argitzeko; galdetu: zein baliabide erabili 
du 1. adibidean? Zein 2.ean? Baliabideren 
baterako adibiderik aurkitzen ez badute, 
asma dezatela.

Zuzendu talde handian egindakoa.

ERANTZUNAK
Besteak beste, badirelako urte mordoxka bat bezero zaitugula, eta bezero ona izan ere; 

probaldia amaitzen den egunera arte, egia esanda; Finean, konexiorik onenaz gozatzeko 
aukera; edo, bestela esanda, wifia hobetzeaz; Hots, etxetik kanpo ere bai?; Denbora da urrea! 
Denbora! Badakizu, esan nahi dudana da, presaka bizi garela; Alegia, jarritako gailuen 
matxura edo funtzionamenduaren ingurukoak…; hau da, ASUS 5G routerra…; ASUS 5G 
bideratzailea edo router bezala…; Zera, konputagailu-sareak elkarrekin konektatzeko hardwarez 
eta softwarez osatutako gailua. Laburki esanda, Interneterako sarbidea eskaintzen digun gailua

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 9, 10, 11, 12.
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04. ikastunitatea HAMAIKA IKUSTEKO JAIOKO DIRA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

GERTAKIZUN DAGO03.saioa

B

C

D

A

36

KAUSA

Alderatu zure lana taldean, eta hitz egin arazo 
etikoari buruz.Irakurri artikulua, eta aukeratu han esaten 

denarekin bat egiten duten baieztapenak. 

1. Adimen artifiziala hain arriskutsua da, non 
gizarteak ikertzaileak zer egiten ari diren zaindu 
behar duen.

2. OpenAI enpresak hizkuntza-eredu hain 
aurreratua lortu du, ezen testu luze eta 
txukunak egiteko gai baita.

3. OpenAIren ikerketaren hain erabilera txarra 
egin daiteke, ezen argitara ez ematea erabaki 
duten.

4. Aurrerapenen hainbeste erabilpen txar egin 
daitezke, non zalantzan baitago haien berri 
eman ala ez. 

ETIKA ETA ADIMEN ARTIFIZIALA
Elon Muskek, Teslaren eta PayPalen sortzaileak OpenAI 
izeneko enpresa ere sortu zuen orain dela urte batzuk, 
adimen artifiziala modu irekian garatzeko. Musken ara-
bera, adimen artifizialak hain potentzial handia du ezen 
gizakiontzat arriskutsua den. Arrisku horiei aurre egi-
teko modurik onena garapen irekia dela iruditzen zaio, 
gizarte osoak jakin dezan zer egiten ari diren eta horrela 
kontrola dezan.
OpenAI enpresa adimen artifizialaren munduan erre-
ferente bilakatu da. Azken hilabete honetan, esaterako, 
hizkuntza-eredu zehatz eta boteretsua argitaratu dute. 
Besteak beste, testua sortzeko erabil daitezke hizkun-
tza-ereduak. Hau da, makinek testua idatz dezaten, nik 
zutabe honetan egiten dudan antzera. Orain argitaratu 
duten hizkuntza-ereduak testu luzeetan ere harritzeko 
moduko koherentzia du. Eredu berri hau aurrerapauso 
bat dela nahiko argi dago.
Zutabe honetan ez dut hizkuntza-ereduei buruz hitz 
egin nahi, ordea. Etikari buruz baizik. Adimen artifizia-
laren esparruan oso ohikoa da norbaitek eredu bat lor-
tzen duenean beste guztion eskura uztea, hots, publiko 
egitea. Horrela, edozein ikertzailek erabil ditzake azken 
aurrerapenak bere ikerketan. Baina oraingo honetan ez 
da horrela izan. OpenAIko ikertzaileek erabaki dute ez 
dutela beren eredua jendearekin partekatuko (egiari zor, 
ereduaren bertsio ahulago bat argitaratu dute). Zergatik, 
ordea? Beren arabera, eredu berri honek hain testu onak 
idazten ditu, ezen helburu gaiztoekin erabil daitekeen. 

—Nire ustez, ikerketa guztien berri izan 
beharko genuke. Eskubidea dugu, 
aurrerapen horiek denon bizitzari 
eragiten diotelako.

—Bai, baina esku txarretan eroriz gero, 
arriskutsua izan daiteke. Betiko adibidea 
da: labana ez da, berez, arma, baina 
nork hartzen duen...

Zerrendatu teknologiak gure ohiko 
bizitzan eragingo dituen hiru aldaketa, 
gutxienez.

Entzun adituari egindako elkarrizketa, 
eta egiaztatu zuen aurreikuspenak bat 
ote datozen adituarenekin. Jaso deigarri 
egin zaizuen beste ekarpen bat.

Aztertu testu idatzian nabarmendutako esaldiak, 
eta zehaztu kausa eta ondorioa, adibidean 
bezala.

Adimen artifiziala hain arriskutsua da, non gizarteak 
kontrolatu behar duen zer egiten ari diren ikertzaileak.

Egin esaldi bana bikote hauekin, molde berari 
jarraituta; eman ondorio bat 4. aukerari. 
Zuzentzeko, irakurri transkripzioa.

Adimen artifiziala oso 
arriskutsua da

Gizarteak ikertzaileak zer 
egiten ari diren zaindu 
behar du.

 KAUSA ONDORIOA

1. Aurrerapen teknologikoen 
abiada oso handia da.

2. Genoma sekuentziatzeko 
tresnek oso informazio 
zehatza emango digute.

3. Asko ari gara aurreratzen 
burmuinaren erabileran.

4. Urte gutxian, oso garatua 
egongo da eguzki-energia.

Bi hamarkadan, bi 
milurtekoan baino aldaketa 
gehiago ezagutuko ditugu.

Datozen urteetan zein 
gaixotasun izango dugun 
jakin ahal izango dugu. 

Burmuinaren 4. zatiaz hitz 
egiten hasi gara.
………………………………….

F

E

ONDORIOZKOAK

MAILA-HITZA MENDERAGAILUA

Diseinatu zuen robot pertsonalizatua, eta deskribatu 
proiektua idatziz. Hauek deskribatu beharko dituzue:
• Zein erabilpen izango du zuen robotak? (Adinekoen 

zaintza, harreman afektiboak, lan-mundua…)
• Nola funtzionatuko du?
• Zein teknologia garatu beharko da?
• …

Beraz, beren ikerketaren erabilera txarrak saihesteko, ez 
dute eredua denon eskura utzi.
Ikusten duzuen bezala, arrazoi etikoak plazaratu dira 
hemen. Ikertzaileen artean ika-mika handia piztu da. 
Onartu behar dizuet nik ez dudala iritzi irmorik gai 
honen inguruan. Adibidez, ez dakit oso ongi horrelako 
hizkuntza-eredu batekin zenbaterainoko kalteak egin 
daitezkeen, balizko aplikazio gaizto bat garatuz. Dena 
dela, ez da nire helburua hiru lerrotan horrelako ez-
tabaida bat konpontzea. Konformatzen naiz zuei gaia 
azaltzearekin eta gogoetatxo bat uztearekin. Alde ba-
tetik zientzia dugu, ezagutza berria sortzeko helburua-
rekin. Beste alde batetik, ezagutza horren aplikazioak 
ditugu. Zientzia ez da aplikazioekin nahastu behar. 
Ezagutza berria sortzea oso garrantzitsua da guretzat. 
Ezagutza horrek hainbeste aplikazio izan ditzake, ezen 
arazoak ere egon daitezkeen, bai; pentsa lehergailu nu-
klearretan, adibidez.
Nik uste dut zientziak ez duela mugarik izan behar, bai-
na aplikazioak oso gertutik zaindu behar ditugula. Eta 
horren ardura gizartearena da, ez zientzialariena. Ho-
beto esanda, zientzialariek, gizartearen parte diren hei-
nean, prozesu horretan parte hartu behar dute, baina 
beste hiritar guztiek bezala. Erraza da esaten; ez, ordea, 
egiten.

Gorka Azkune, berria.eus (moldatua)

Prestatu zure iritzia ikaskideekin 
alderatzeko.

hain (kal) non  -(e)n

hainbeste (kan) ezen bait-

ONDORIOA

- Hain azkar doa teknologia, non ez baitakigu 
noraino hel gaitezkeen. 

- Hainbeste diru inbertitzen ari dira enpresak, ezen 
laster aurrerapen izugarriak ikusiko ditugun.
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ESKOLA AURRETIK

A ULERMENA LANDU
Irakur dezatela testua, eta aukera dezatela 

baieztapen egokia.
Aztertu ikasleen erantzunak, ondo ulertu 

duten ebaluatzeko, gerta daiteke-eta forma 
berria oztopo izatea, baita ulemenerako ere. 
Horren arabera, beste era batera formulatu 
beharko dituzu galderak ikasgelan; 
esaterako, alborakuntzaz lotuta, eta beraz 
edo antzeko lokailuren bat erabiliz.

ERANTZUNAK
2, 3

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 13, 14, 15, 16.
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KAUSA

Alderatu zure lana taldean, eta hitz egin arazo 
etikoari buruz.Irakurri artikulua, eta aukeratu han esaten 

denarekin bat egiten duten baieztapenak. 

1. Adimen artifiziala hain arriskutsua da, non 
gizarteak ikertzaileak zer egiten ari diren zaindu 
behar duen.

2. OpenAI enpresak hizkuntza-eredu hain 
aurreratua lortu du, ezen testu luze eta 
txukunak egiteko gai baita.

3. OpenAIren ikerketaren hain erabilera txarra 
egin daiteke, ezen argitara ez ematea erabaki 
duten.

4. Aurrerapenen hainbeste erabilpen txar egin 
daitezke, non zalantzan baitago haien berri 
eman ala ez. 

ETIKA ETA ADIMEN ARTIFIZIALA
Elon Muskek, Teslaren eta PayPalen sortzaileak OpenAI 
izeneko enpresa ere sortu zuen orain dela urte batzuk, 
adimen artifiziala modu irekian garatzeko. Musken ara-
bera, adimen artifizialak hain potentzial handia du ezen 
gizakiontzat arriskutsua den. Arrisku horiei aurre egi-
teko modurik onena garapen irekia dela iruditzen zaio, 
gizarte osoak jakin dezan zer egiten ari diren eta horrela 
kontrola dezan.
OpenAI enpresa adimen artifizialaren munduan erre-
ferente bilakatu da. Azken hilabete honetan, esaterako, 
hizkuntza-eredu zehatz eta boteretsua argitaratu dute. 
Besteak beste, testua sortzeko erabil daitezke hizkun-
tza-ereduak. Hau da, makinek testua idatz dezaten, nik 
zutabe honetan egiten dudan antzera. Orain argitaratu 
duten hizkuntza-ereduak testu luzeetan ere harritzeko 
moduko koherentzia du. Eredu berri hau aurrerapauso 
bat dela nahiko argi dago.
Zutabe honetan ez dut hizkuntza-ereduei buruz hitz 
egin nahi, ordea. Etikari buruz baizik. Adimen artifizia-
laren esparruan oso ohikoa da norbaitek eredu bat lor-
tzen duenean beste guztion eskura uztea, hots, publiko 
egitea. Horrela, edozein ikertzailek erabil ditzake azken 
aurrerapenak bere ikerketan. Baina oraingo honetan ez 
da horrela izan. OpenAIko ikertzaileek erabaki dute ez 
dutela beren eredua jendearekin partekatuko (egiari zor, 
ereduaren bertsio ahulago bat argitaratu dute). Zergatik, 
ordea? Beren arabera, eredu berri honek hain testu onak 
idazten ditu, ezen helburu gaiztoekin erabil daitekeen. 

—Nire ustez, ikerketa guztien berri izan 
beharko genuke. Eskubidea dugu, 
aurrerapen horiek denon bizitzari 
eragiten diotelako.

—Bai, baina esku txarretan eroriz gero, 
arriskutsua izan daiteke. Betiko adibidea 
da: labana ez da, berez, arma, baina 
nork hartzen duen...

Zerrendatu teknologiak gure ohiko 
bizitzan eragingo dituen hiru aldaketa, 
gutxienez.

Entzun adituari egindako elkarrizketa, 
eta egiaztatu zuen aurreikuspenak bat 
ote datozen adituarenekin. Jaso deigarri 
egin zaizuen beste ekarpen bat.

Aztertu testu idatzian nabarmendutako esaldiak, 
eta zehaztu kausa eta ondorioa, adibidean 
bezala.

Adimen artifiziala hain arriskutsua da, non gizarteak 
kontrolatu behar duen zer egiten ari diren ikertzaileak.

Egin esaldi bana bikote hauekin, molde berari 
jarraituta; eman ondorio bat 4. aukerari. 
Zuzentzeko, irakurri transkripzioa.

Adimen artifiziala oso 
arriskutsua da

Gizarteak ikertzaileak zer 
egiten ari diren zaindu 
behar du.

 KAUSA ONDORIOA

1. Aurrerapen teknologikoen 
abiada oso handia da.

2. Genoma sekuentziatzeko 
tresnek oso informazio 
zehatza emango digute.

3. Asko ari gara aurreratzen 
burmuinaren erabileran.

4. Urte gutxian, oso garatua 
egongo da eguzki-energia.

Bi hamarkadan, bi 
milurtekoan baino aldaketa 
gehiago ezagutuko ditugu.

Datozen urteetan zein 
gaixotasun izango dugun 
jakin ahal izango dugu. 

Burmuinaren 4. zatiaz hitz 
egiten hasi gara.
………………………………….

F

E

ONDORIOZKOAK

MAILA-HITZA MENDERAGAILUA

Diseinatu zuen robot pertsonalizatua, eta deskribatu 
proiektua idatziz. Hauek deskribatu beharko dituzue:
• Zein erabilpen izango du zuen robotak? (Adinekoen 

zaintza, harreman afektiboak, lan-mundua…)
• Nola funtzionatuko du?
• Zein teknologia garatu beharko da?
• …

Beraz, beren ikerketaren erabilera txarrak saihesteko, ez 
dute eredua denon eskura utzi.
Ikusten duzuen bezala, arrazoi etikoak plazaratu dira 
hemen. Ikertzaileen artean ika-mika handia piztu da. 
Onartu behar dizuet nik ez dudala iritzi irmorik gai 
honen inguruan. Adibidez, ez dakit oso ongi horrelako 
hizkuntza-eredu batekin zenbaterainoko kalteak egin 
daitezkeen, balizko aplikazio gaizto bat garatuz. Dena 
dela, ez da nire helburua hiru lerrotan horrelako ez-
tabaida bat konpontzea. Konformatzen naiz zuei gaia 
azaltzearekin eta gogoetatxo bat uztearekin. Alde ba-
tetik zientzia dugu, ezagutza berria sortzeko helburua-
rekin. Beste alde batetik, ezagutza horren aplikazioak 
ditugu. Zientzia ez da aplikazioekin nahastu behar. 
Ezagutza berria sortzea oso garrantzitsua da guretzat. 
Ezagutza horrek hainbeste aplikazio izan ditzake, ezen 
arazoak ere egon daitezkeen, bai; pentsa lehergailu nu-
klearretan, adibidez.
Nik uste dut zientziak ez duela mugarik izan behar, bai-
na aplikazioak oso gertutik zaindu behar ditugula. Eta 
horren ardura gizartearena da, ez zientzialariena. Ho-
beto esanda, zientzialariek, gizartearen parte diren hei-
nean, prozesu horretan parte hartu behar dute, baina 
beste hiritar guztiek bezala. Erraza da esaten; ez, ordea, 
egiten.

Gorka Azkune, berria.eus (moldatua)

Prestatu zure iritzia ikaskideekin 
alderatzeko.

hain (kal) non  -(e)n

hainbeste (kan) ezen bait-

ONDORIOA

- Hain azkar doa teknologia, non ez baitakigu 
noraino hel gaitezkeen. 

- Hainbeste diru inbertitzen ari dira enpresak, ezen 
laster aurrerapen izugarriak ikusiko ditugun.
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B ALDERATU
3-4ko taldetan, aldera ditzatela erantzunak, eta 

lagun diezaiotela elkarri ulermen-arazoak konpontzen, 
halakorik balego. Zuzendu talde handian ariketa.

Hitz egin dezatela testuak planteatzen duen arazo 
etikoaz. Horren haritik, hitz egin ezazue talde handian 
etorkizunak planteatzen dituen bestelako arazo etikoez. 
Horretarako, Isaac Asimoven robotikaren 3 legeak aipa 
ditzakezu:
1. Robotak ezin dio gizakiari eraso egin, eta gizakiak 

min har dezan eragotzi behar du.
2. Robotak gizakiaren esanak bete behar ditu, horrek  

1. legearekin talka egiten ez badu.
3. Robotak bere bizitzaren alde egin behar du, horrek  

1. eta 2. legeekin talka egiten ez badu. 

D GRAMATIKA LANDU
Formari hurbiltzeko hausnarketa-saioan, 

hitz egiezu kausaren eta ondorioaren 
harreman logikoaz; alegia, antolaketaren 
arabera, era batera edo bestera eratuko dugu 
esaldia.

F EKINTZA
Talde bakoitzak bere robotaren proiektua 

prestatuko du. Idatzi, eta parteka dezatela 
guztiokin foroan.

Eman feedbacka foroan bertan.

E PRAKTIKATU
Taldetan, esaldi konposatu zatituetatik 

abiatuko dira, gero berriz osatzeko. 
Zuzenketa-lanerako, testuaren transkripzioa 
erabil dezakete. Ibil zaitez taldez talde 
zalantzak argitzen.

C ENTZUNGAIA AURREIKUSI ETA 
INFORMAZIOA JASO

Elkarrizketa ulertzen laguntzeko, teknologiak eragingo dituen 
hiru aldaketa proposatuko dituzte aurreko taldeetan.

Aurkeztu entzungaia: zientziari buruzko irratsaio batean, 
mundu-mailako aditu bat ekarri dute, etorkizunak zer dakarkigun 
komentatzeko. Entzun dezatela elkarrizketa, eta egiazta ditzatela 
aipatu dituzten aldaketak.

Zuzendu lana talde handian. Era berean, bota dezala ikasle 
bakoitzak zer egin zaion deigarrien.
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04. ikastunitatea HAMAIKA IKUSTEKO JAIOKO DIRA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA
KONTUAN HARTU

ETORKIZUNA IRADOKITZEKO LEXIKOA: ADITZAK

1

KONTUAN HARTU

4

2

3

4

Bilatu hiru kide ekintza gauzatzeko. Elkar zaitezte, eta adostu eleberri edo film baten 
argumentua, ukronia izango duena oinarri. Idatz dezala taldearen ordezkari batek 
argumentua foroan. Ukronia nondik abiatu bururatzen ez bazaizue, erabili ideia 
hauetakoren bat:
• Dinosauroak ez ziren desagertu.
• Kristautasuna ez da existitu.
• Europarrek ez zuten Amerika konkistatu.

Jar zaitezte editorearen rolean, eta idatzi beste taldekoen argumentuaren balorazioa.

Egin iruzkinak kideen kritikei.

Pendrive du izena Arrate Mardaras idazlearen narrazio laburren bildumak.

Pasarte honi zatiak ezabatu dizkiogu. Irakurri, eta eman hipotesi bana demagun forma 
erabiliz. 

Zineklubean, Her filma eman dute. Bilatu filmari buruzko informazioa Interneten.

Amaitu osteko zineforumean, hauek entzun dizkiezu, besteak beste, parte-hartzaileei. Irakurri 
aipamenak, eta eman asmatu hitzaren sinonimo egokia bakoitzean.

1. —A zer filma. Hollywooden asmatuko ez dutena! ………………
2. —Etorkizuneko hiriaren diseinuan asmatu dute. ………………
3. —Joaquin Phoenixek asmatu du bere pertsonaiarekin. ………………

4. —Gidoia originala da: benetako amodio-istorioa asmatu dute gizaki baten eta makina baten artean. 
………………

5. —Gizartea etorkizunean nolakoa izango den asmatu badute, a zer negargura, ezta? Bakardadea… 
………………

6. —Adimen artifizialean oinarritutako softwarea asmatu dute, Her. Ideia bikaina. ………………

Zientzia-fikzioan aritzen den zinema-zuzendari bati elkarrizketa egin diote, generoari eta etorki-
zunari buruz hitz egiteko.

Osatu elkarrizketaren pasarte hau; horretarako, erabili aukeran dituzun aditzak. Aukera bat baino 
gehiago izan daitezke, baina aditz guztiak erabili behar dituzu.

—Bradburyk, Huxleyek eta abarrek etorkizun iluna (1) ……………… zuten. Halakoa izango al 
da?

—Ez dago (2) ………………-t(z)erik, baina ez dut uste.
—Zuk nola (3) ………………-t(z)en duzu geroa?
—Tramankulu berriak (4) ………………-ko/go ditugu, eta bizitza erraztuko digute, baina gure 

bizitza kontrolatzeko balioko dutela (5) ………………-t(z)en dut, eta, hori horrela bada, ez 
dugu (6) ………………-ko.

—Telepatia, telegarraioa… Fikzio-egileek ustez ezinezko gauzak (7) ……………… dituzte. 
Ezagutuko al ditugu?

—Ez dakit guk, baina bai gure seme-alabek. Agian, ez autore horiek (8) ……………… zituzten 
bezala, baina bai. Gaur egun, adimen artifizialak (9) ……………… egiten du pertsona bat zer 
pentsatzen ari den. Atera kontuak!

—Dena (10) ………………-ta/da badago, zientzia-fikzioak ez du etorkizun handirik, orduan.
—Aitzitik, aditu askok etorkizun oparoa (11) ………………-t(z)en diote. Aurrerapenek gauza 

berriak (12) ………………-t(z)eko aukera emango dute.

ETORKIZUNAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA: 
ADITZAK

Etorkizuna ezagutzen ez dugun mundua da: etorriko dena. Beraz, ezagutzen ez dugun munduari buruz 
hitz egitean, ziurtasunik eza adierazten duten aditzak erabili beharko ditugu.

ZIURTASUNIK EZA
Ez dakiguna nola gertatuko den adierazteko, honako hauek eta antzekoak erabiltzen ditugu: asmatu, iga-
rri, antzeman, irudikatu, imajinatu, hauteman. Guztiak sinonimotzat har ditzakegu testuinguru honetan.

ASMATU 
Adi ibili, hala ere, asmatu aditzaren esanahi ezberdinekin:

 • Igarri → Ezin dut etorkizuna asmatu.
 • Sortu → Diotenez, Gutenbergek asmatu zuen inprenta.
 • Bururatu → Txisteak asmatzen ari da beti.
 • Lortu → Ariketa hau txukun egiten asmatu dut.
 • Ondo egin → Ariketa honekin asmatu dut.

ETORKIZUNA JAKIN
Azti izateko tentazioa badugu, ordea, besteei zer gertatuko den esango diegu; horretarako, aditz hauek 
erabil ditzakegu: iragarri, aurresan, aurreikusi…

EMAN
Bada beste aditz bat hipotesiak egiten laguntzen diguna: eman. Aditz honekin, suposizioen munduan 
ibiliko gara. Gehienetan, eman aditza jokatuta eta pluraleko 1. pertsonan erabiltzen dugu: demagun, 
eman dezagun. Baliabide honek suposatu aditzaren gehiegizko erabilera saihestea ahalbidetuko du.

Demagun batek idazle baten pendrivea aurkitu duela 
lurrean (1). Putada galanta idazlearentzat, ko-
piarik egin ez badu. Ez gaitezen zinikoak izan, 
putada galanta nahiz eta kopia izan, beti bai-
tago bizkorren bat igarriko duena norena den.
……………… (2), kazetari edo filologo bati, eta 
estiloa aztertu duela: zurruna, erraza, eruditoa, 
hizkuntza ondo menperatzen duena, hizkun-
tza ondo menperatzen ez duena, betikoa, topi-
koa, misoginoa, feminista, astoa, sugandila…
……………… (3), eta berehala antzeman duela nor 
den egilea: ostu liezazkioke ideiak, eta pixka 
bat animatuz gero, berean utzi propio bezala, 
aurpegi gogorrak edonon daude eta.

asmatu
aurreikusi
aurresan
igarri
iragarri
irudikatu

……………… (4), nahiz eta azken unean sari desira-
tu eta madarikatu horretara ez aurkeztea erabaki.
……………… (5). Baina ez, ia ziur erdalduna izango 
da aurkitzailea, ez du tutik ulertuko, eta dena 
ezabatu eta Donostiako maskorrari edo osaba 
Oskarri jaramon eginez, irudi mugikorrez bete-
ko du. Ez dakizue a zer nolako suertea duzuen 
idazle euskaldunok horretan ere!

Arrate Mardaras, Pendrive (Susa)
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1

KONTUAN HARTU

4
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Bilatu hiru kide ekintza gauzatzeko. Elkar zaitezte, eta adostu eleberri edo film baten 
argumentua, ukronia izango duena oinarri. Idatz dezala taldearen ordezkari batek 
argumentua foroan. Ukronia nondik abiatu bururatzen ez bazaizue, erabili ideia 
hauetakoren bat:
• Dinosauroak ez ziren desagertu.
• Kristautasuna ez da existitu.
• Europarrek ez zuten Amerika konkistatu.

Jar zaitezte editorearen rolean, eta idatzi beste taldekoen argumentuaren balorazioa.

Egin iruzkinak kideen kritikei.

Pendrive du izena Arrate Mardaras idazlearen narrazio laburren bildumak.

Pasarte honi zatiak ezabatu dizkiogu. Irakurri, eta eman hipotesi bana demagun forma 
erabiliz. 

Zineklubean, Her filma eman dute. Bilatu filmari buruzko informazioa Interneten.

Amaitu osteko zineforumean, hauek entzun dizkiezu, besteak beste, parte-hartzaileei. Irakurri 
aipamenak, eta eman asmatu hitzaren sinonimo egokia bakoitzean.

1. —A zer filma. Hollywooden asmatuko ez dutena! ………………
2. —Etorkizuneko hiriaren diseinuan asmatu dute. ………………
3. —Joaquin Phoenixek asmatu du bere pertsonaiarekin. ………………

4. —Gidoia originala da: benetako amodio-istorioa asmatu dute gizaki baten eta makina baten artean. 
………………

5. —Gizartea etorkizunean nolakoa izango den asmatu badute, a zer negargura, ezta? Bakardadea… 
………………

6. —Adimen artifizialean oinarritutako softwarea asmatu dute, Her. Ideia bikaina. ………………

Zientzia-fikzioan aritzen den zinema-zuzendari bati elkarrizketa egin diote, generoari eta etorki-
zunari buruz hitz egiteko.

Osatu elkarrizketaren pasarte hau; horretarako, erabili aukeran dituzun aditzak. Aukera bat baino 
gehiago izan daitezke, baina aditz guztiak erabili behar dituzu.

—Bradburyk, Huxleyek eta abarrek etorkizun iluna (1) ……………… zuten. Halakoa izango al 
da?

—Ez dago (2) ………………-t(z)erik, baina ez dut uste.
—Zuk nola (3) ………………-t(z)en duzu geroa?
—Tramankulu berriak (4) ………………-ko/go ditugu, eta bizitza erraztuko digute, baina gure 

bizitza kontrolatzeko balioko dutela (5) ………………-t(z)en dut, eta, hori horrela bada, ez 
dugu (6) ………………-ko.

—Telepatia, telegarraioa… Fikzio-egileek ustez ezinezko gauzak (7) ……………… dituzte. 
Ezagutuko al ditugu?

—Ez dakit guk, baina bai gure seme-alabek. Agian, ez autore horiek (8) ……………… zituzten 
bezala, baina bai. Gaur egun, adimen artifizialak (9) ……………… egiten du pertsona bat zer 
pentsatzen ari den. Atera kontuak!

—Dena (10) ………………-ta/da badago, zientzia-fikzioak ez du etorkizun handirik, orduan.
—Aitzitik, aditu askok etorkizun oparoa (11) ………………-t(z)en diote. Aurrerapenek gauza 

berriak (12) ………………-t(z)eko aukera emango dute.

ETORKIZUNAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA: 
ADITZAK

Etorkizuna ezagutzen ez dugun mundua da: etorriko dena. Beraz, ezagutzen ez dugun munduari buruz 
hitz egitean, ziurtasunik eza adierazten duten aditzak erabili beharko ditugu.

ZIURTASUNIK EZA
Ez dakiguna nola gertatuko den adierazteko, honako hauek eta antzekoak erabiltzen ditugu: asmatu, iga-
rri, antzeman, irudikatu, imajinatu, hauteman. Guztiak sinonimotzat har ditzakegu testuinguru honetan.

ASMATU 
Adi ibili, hala ere, asmatu aditzaren esanahi ezberdinekin:

 • Igarri → Ezin dut etorkizuna asmatu.
 • Sortu → Diotenez, Gutenbergek asmatu zuen inprenta.
 • Bururatu → Txisteak asmatzen ari da beti.
 • Lortu → Ariketa hau txukun egiten asmatu dut.
 • Ondo egin → Ariketa honekin asmatu dut.

ETORKIZUNA JAKIN
Azti izateko tentazioa badugu, ordea, besteei zer gertatuko den esango diegu; horretarako, aditz hauek 
erabil ditzakegu: iragarri, aurresan, aurreikusi…

EMAN
Bada beste aditz bat hipotesiak egiten laguntzen diguna: eman. Aditz honekin, suposizioen munduan 
ibiliko gara. Gehienetan, eman aditza jokatuta eta pluraleko 1. pertsonan erabiltzen dugu: demagun, 
eman dezagun. Baliabide honek suposatu aditzaren gehiegizko erabilera saihestea ahalbidetuko du.

Demagun batek idazle baten pendrivea aurkitu duela 
lurrean (1). Putada galanta idazlearentzat, ko-
piarik egin ez badu. Ez gaitezen zinikoak izan, 
putada galanta nahiz eta kopia izan, beti bai-
tago bizkorren bat igarriko duena norena den.
……………… (2), kazetari edo filologo bati, eta 
estiloa aztertu duela: zurruna, erraza, eruditoa, 
hizkuntza ondo menperatzen duena, hizkun-
tza ondo menperatzen ez duena, betikoa, topi-
koa, misoginoa, feminista, astoa, sugandila…
……………… (3), eta berehala antzeman duela nor 
den egilea: ostu liezazkioke ideiak, eta pixka 
bat animatuz gero, berean utzi propio bezala, 
aurpegi gogorrak edonon daude eta.

asmatu
aurreikusi
aurresan
igarri
iragarri
irudikatu

……………… (4), nahiz eta azken unean sari desira-
tu eta madarikatu horretara ez aurkeztea erabaki.
……………… (5). Baina ez, ia ziur erdalduna izango 
da aurkitzailea, ez du tutik ulertuko, eta dena 
ezabatu eta Donostiako maskorrari edo osaba 
Oskarri jaramon eginez, irudi mugikorrez bete-
ko du. Ez dakizue a zer nolako suertea duzuen 
idazle euskaldunok horretan ere!

Arrate Mardaras, Pendrive (Susa)
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Bilatu hiru kide ekintza gauzatzeko. Elkar zaitezte, eta adostu eleberri edo film baten 
argumentua, ukronia izango duena oinarri. Idatz dezala taldearen ordezkari batek 
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• Europarrek ez zuten Amerika konkistatu.

Jar zaitezte editorearen rolean, eta idatzi beste taldekoen argumentuaren balorazioa.

Egin iruzkinak kideen kritikei.

Pendrive du izena Arrate Mardaras idazlearen narrazio laburren bildumak.

Pasarte honi zatiak ezabatu dizkiogu. Irakurri, eta eman hipotesi bana demagun forma 
erabiliz. 
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Amaitu osteko zineforumean, hauek entzun dizkiezu, besteak beste, parte-hartzaileei. Irakurri 
aipamenak, eta eman asmatu hitzaren sinonimo egokia bakoitzean.

1. —A zer filma. Hollywooden asmatuko ez dutena! ………………
2. —Etorkizuneko hiriaren diseinuan asmatu dute. ………………
3. —Joaquin Phoenixek asmatu du bere pertsonaiarekin. ………………

4. —Gidoia originala da: benetako amodio-istorioa asmatu dute gizaki baten eta makina baten artean. 
………………

5. —Gizartea etorkizunean nolakoa izango den asmatu badute, a zer negargura, ezta? Bakardadea… 
………………

6. —Adimen artifizialean oinarritutako softwarea asmatu dute, Her. Ideia bikaina. ………………

Zientzia-fikzioan aritzen den zinema-zuzendari bati elkarrizketa egin diote, generoari eta etorki-
zunari buruz hitz egiteko.

Osatu elkarrizketaren pasarte hau; horretarako, erabili aukeran dituzun aditzak. Aukera bat baino 
gehiago izan daitezke, baina aditz guztiak erabili behar dituzu.

—Bradburyk, Huxleyek eta abarrek etorkizun iluna (1) ……………… zuten. Halakoa izango al 
da?

—Ez dago (2) ………………-t(z)erik, baina ez dut uste.
—Zuk nola (3) ………………-t(z)en duzu geroa?
—Tramankulu berriak (4) ………………-ko/go ditugu, eta bizitza erraztuko digute, baina gure 

bizitza kontrolatzeko balioko dutela (5) ………………-t(z)en dut, eta, hori horrela bada, ez 
dugu (6) ………………-ko.

—Telepatia, telegarraioa… Fikzio-egileek ustez ezinezko gauzak (7) ……………… dituzte. 
Ezagutuko al ditugu?

—Ez dakit guk, baina bai gure seme-alabek. Agian, ez autore horiek (8) ……………… zituzten 
bezala, baina bai. Gaur egun, adimen artifizialak (9) ……………… egiten du pertsona bat zer 
pentsatzen ari den. Atera kontuak!

—Dena (10) ………………-ta/da badago, zientzia-fikzioak ez du etorkizun handirik, orduan.
—Aitzitik, aditu askok etorkizun oparoa (11) ………………-t(z)en diote. Aurrerapenek gauza 

berriak (12) ………………-t(z)eko aukera emango dute.

ETORKIZUNAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA: 
ADITZAK

Etorkizuna ezagutzen ez dugun mundua da: etorriko dena. Beraz, ezagutzen ez dugun munduari buruz 
hitz egitean, ziurtasunik eza adierazten duten aditzak erabili beharko ditugu.

ZIURTASUNIK EZA
Ez dakiguna nola gertatuko den adierazteko, honako hauek eta antzekoak erabiltzen ditugu: asmatu, iga-
rri, antzeman, irudikatu, imajinatu, hauteman. Guztiak sinonimotzat har ditzakegu testuinguru honetan.

ASMATU 
Adi ibili, hala ere, asmatu aditzaren esanahi ezberdinekin:

 • Igarri → Ezin dut etorkizuna asmatu.
 • Sortu → Diotenez, Gutenbergek asmatu zuen inprenta.
 • Bururatu → Txisteak asmatzen ari da beti.
 • Lortu → Ariketa hau txukun egiten asmatu dut.
 • Ondo egin → Ariketa honekin asmatu dut.

ETORKIZUNA JAKIN
Azti izateko tentazioa badugu, ordea, besteei zer gertatuko den esango diegu; horretarako, aditz hauek 
erabil ditzakegu: iragarri, aurresan, aurreikusi…

EMAN
Bada beste aditz bat hipotesiak egiten laguntzen diguna: eman. Aditz honekin, suposizioen munduan 
ibiliko gara. Gehienetan, eman aditza jokatuta eta pluraleko 1. pertsonan erabiltzen dugu: demagun, 
eman dezagun. Baliabide honek suposatu aditzaren gehiegizko erabilera saihestea ahalbidetuko du.

Demagun batek idazle baten pendrivea aurkitu duela 
lurrean (1). Putada galanta idazlearentzat, ko-
piarik egin ez badu. Ez gaitezen zinikoak izan, 
putada galanta nahiz eta kopia izan, beti bai-
tago bizkorren bat igarriko duena norena den.
……………… (2), kazetari edo filologo bati, eta 
estiloa aztertu duela: zurruna, erraza, eruditoa, 
hizkuntza ondo menperatzen duena, hizkun-
tza ondo menperatzen ez duena, betikoa, topi-
koa, misoginoa, feminista, astoa, sugandila…
……………… (3), eta berehala antzeman duela nor 
den egilea: ostu liezazkioke ideiak, eta pixka 
bat animatuz gero, berean utzi propio bezala, 
aurpegi gogorrak edonon daude eta.
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irudikatu

……………… (4), nahiz eta azken unean sari desira-
tu eta madarikatu horretara ez aurkeztea erabaki.
……………… (5). Baina ez, ia ziur erdalduna izango 
da aurkitzailea, ez du tutik ulertuko, eta dena 
ezabatu eta Donostiako maskorrari edo osaba 
Oskarri jaramon eginez, irudi mugikorrez bete-
ko du. Ez dakizue a zer nolako suertea duzuen 
idazle euskaldunok horretan ere!
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Ikasleen kritikak irakurri ahala, jar 
iezazkiezu eragozpenak argumentuei; 
horrela, ikaskideen kritikak 
hezurmamitzen lagunduko duzu.

Irakurri kritikak, eta eman feedbacka 
foroan bertan.

ERANTZUNAK
1. bururatu; 2. ondo egin; 3. ondo 

egin; 4. irudikatu; 5. igarri; 6. sortu

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. iragarri; 2. aurresaterik;  

3. irudikatzen; 4. asmatutako;  
5. aurreikusten; 6. asmatutako: 7. iragarri; 
8. irudikatu; 9. igarri; 10. asmatuta;  
11. aurreikusten; 12. asmatzeko

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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Irakurri Arantxa Iturberen Honetara ezkero liburuko Etorkizuna ipuina, eta 
esan esaldi hauek egia ala gezurra diren. 

Nostradamus atzerriko igarle famatua izan zen, baina Euskal Herrian ere izan genuen geurea.

Irakurri Eulalio Intxaustiri buruzko artikulua, eta eman sinonimo bana nabarmendutako hitzei. 
Saiatu ez erabiltzen aukera berak. 

1900. urtean, hainbat artistak 2000. urtea irudikatu zuten, marrazkien bidez.

Irakurri marrazkiei buruzko azalpena, eta osatu ikusitakoari buruzko solasaldiaren pasartea; 
horretarako, erabili aukeran dituzun hitzak, behar bezala deklinatuta. Aukera batzuk sobera 
daude.
• Etxe eramangarriak: lurrun-makinek errailen gaineko plataformetan garraiatzen dituzten hiru eta lau 

solairuko etxeak.
• Hiri sabaidunak: ekaitz gogorraren azpian, hiri eguzkitsua ageri da.
• Jendea ur gainean pasieran: globo aerostatiko txikiek airean eusten dietela, egurrezko erraketak oinetan 

jantzita.
• Jendea airean, tramankulu hegaldunetan jarrita.
• Eguraldi ona eragiteko makina.

A —Bitxia iruditu zait ……………… irudikatzen ibili eta janzkera batere aldatu ez izana. 
B —Eta eguraldiaren ingurukoak zenbatetan ageri diren ikusita, argi dago ……………… 

handitzat jotzen zutela eguraldia kontrolpean eduki ahal izatea. 
A —Horretan ez ziren batere oker ibili, basamortuan eski-pistak egiten dituzte-eta. 
B —Arrazoi! Hegan dabilen jendearena ere nahiko ……………… orokorra izan zen. Hegan 

egiteko darabiltzaten tramankuluak ikusita, argi dago Leonardo Da Vinciren ereduak 
izan zituztela inspirazio-iturri.

A —Zertan asmatuko ote genuke guk ………………-rako iragarpenak egiten hasiz gero?

etorkizun urrun
etorkizun hurbil
mila urte barru
aurreikuspen
igarkizun
iragarpen
aurrerapen

MENDATAKO NOSTRADAMUS
Mendata (Bizkaia), 1819. Eulalio Intxausti Gomeztegi jaio zen. Azken Gerra Karlistan, ira-
garpenak ziurtasun handiz esaten hasi omen zen eta, berehala, profeta esaten hasi zitzaizkion 
ingurukoak.
Ez dakigu nondik zetorkion dohaina. Kontua da arrakasta handia lortu zuela Intxaustik eta 
baserrira bisitari andana iristen zitzaiola etorkizunari buruzko erantzunen bila.
XX. menderako iragarpen orokor ugari egin zuen. Gurdiak tximista bezain bizi ibiliko ziren; 
Bilbo aglomerazioak jango zuen eta jendeak elkarri enbarazu egingo zion; zeruan txori handi 
modukoak azalduko ziren, gizakiek gidatuta; eta txori horiek, prusiarrek gidatuta, Gernika 
erreko zuten oso-osorik…
Mendatako igarleak ez zuen sekula proselitismorik egin. Bere zerbitzuengatik ere ez zuen ofi-
zialki kobratzen. Beharbada, eskatu gabe ere ordainsari bikaina jasoko zuela igarriko zuen.

Nagore Irazustabarrena, argia.eus (moldatua)

1. Ipuinaren gai nagusia etorkizunaren iragarpena da. c c

2. Amatxik iragarpenak egiten zituen: zer eta noiz gertatuko zen. c c

3. Amatxi semearen etxera joaten zenean, kalapita handiak izaten zituzten. c c

4. Halako batean, aita amatxiren etxera joan zen bizitzera, hura zaintzera. c c

5. Amak ez du sinetsi nahi aitak alde egin duela, ez du igarri beraien arteko 
aren haustura.  c c

6. Amak bizimodu berrira egokitzen ikasi beharko du. c c

EGIA GEZURRA

ETORKIZUNAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA: IZENAK

Ba al dakizue esku-ahurreko marrak irakurtzen? Bila ezazue sarean 
eskulibururen bat marrak nola interpretatu jakiteko.

Aztertu irudia, eta “irakurri” etorkizuna ikaskideei, urratsez urrats:

1. Bidali ikaskideari zure esku-ahurraren argazki argi bat.

2. Deskriba ezazu zirriborro-eran ikaskidearen etorkizuna, atalez atal, irudiko 
marrek erakusten duten ordenan.

3. Grabatu ahoz, eta bidali forora bere etorkizunaren “irakurketa”. Nahi baduzu, 
geratu berarekin aurrez aurre esateko.

4. Idatzi taldeko forora gaiaren inguruko zure balorazioa: 
 – Zer iruditu zaizu ikaskideak egindako irakurketa? 
 – Zer nahiago duzue, etorkizuneko kontuak jakin ala ez jakin? 
 – Sinesten al duzue halako irakurketetan?

Etorkizunari, geroari, geroaldiari buruz hitz egiten dugunean, denboran kokatu behar dugu; horreta-
rako, data jakinak erabiltzen ez baditugu, baliabide hauek erabil ditzakegu: barru, -(r)en buruan, -tik 
… -(e)ra.

 - 100 urte barru / 100 urteren buruan / hemendik 100 urtera, denok burusoil.

ADITZETATIK DATOZEN IZENAK
Ezin dugu esan zer gertatuko den etorkizunean; gehienez ere, iradokizunak, usteak, nahiak aipatuko 
ditugu. Horretarako, izen hauek eta antzekoak erabiliko ditugu: aurreikuspen, aurresan, igarkizun, ira-
garpen, irudikapen…

 - Aurreikuspenek diote etorkizun oparoa dugula.
 - Nostradamusen igarkizunek beldurra ematen dute.
 - Andoni Aizpuruk egiten du eguraldiaren iragarpena.

-KIZUN ATZIZKIA
Hainbat kasutan, -kizun atzizkiak etorkizunera begira jartzen gaitu: etorkizun, eginkizun, ikuskizun, 
galdekizun…

 - Ikaskizun ugari ditugu, etorkizunera egokitzeko.
- Ezin naiz irten; eginkizun piloa daukat.

Atzizki horren bidez sortzen dugu, halaber, esamolde hau: -kizun egon. Baliabide hau -t(z)eko/-t(z)eke 
egon-en parekoa da.

- Txapelketa irabazte hori gertakizun dago.
- Ikuskizun dago zenbat aurreratuko duen zientziak.
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Irakurri Arantxa Iturberen Honetara ezkero liburuko Etorkizuna ipuina, eta 
esan esaldi hauek egia ala gezurra diren. 

Nostradamus atzerriko igarle famatua izan zen, baina Euskal Herrian ere izan genuen geurea.

Irakurri Eulalio Intxaustiri buruzko artikulua, eta eman sinonimo bana nabarmendutako hitzei. 
Saiatu ez erabiltzen aukera berak. 

1900. urtean, hainbat artistak 2000. urtea irudikatu zuten, marrazkien bidez.

Irakurri marrazkiei buruzko azalpena, eta osatu ikusitakoari buruzko solasaldiaren pasartea; 
horretarako, erabili aukeran dituzun hitzak, behar bezala deklinatuta. Aukera batzuk sobera 
daude.
• Etxe eramangarriak: lurrun-makinek errailen gaineko plataformetan garraiatzen dituzten hiru eta lau 

solairuko etxeak.
• Hiri sabaidunak: ekaitz gogorraren azpian, hiri eguzkitsua ageri da.
• Jendea ur gainean pasieran: globo aerostatiko txikiek airean eusten dietela, egurrezko erraketak oinetan 

jantzita.
• Jendea airean, tramankulu hegaldunetan jarrita.
• Eguraldi ona eragiteko makina.

A —Bitxia iruditu zait ……………… irudikatzen ibili eta janzkera batere aldatu ez izana. 
B —Eta eguraldiaren ingurukoak zenbatetan ageri diren ikusita, argi dago ……………… 

handitzat jotzen zutela eguraldia kontrolpean eduki ahal izatea. 
A —Horretan ez ziren batere oker ibili, basamortuan eski-pistak egiten dituzte-eta. 
B —Arrazoi! Hegan dabilen jendearena ere nahiko ……………… orokorra izan zen. Hegan 

egiteko darabiltzaten tramankuluak ikusita, argi dago Leonardo Da Vinciren ereduak 
izan zituztela inspirazio-iturri.

A —Zertan asmatuko ote genuke guk ………………-rako iragarpenak egiten hasiz gero?

etorkizun urrun
etorkizun hurbil
mila urte barru
aurreikuspen
igarkizun
iragarpen
aurrerapen

MENDATAKO NOSTRADAMUS
Mendata (Bizkaia), 1819. Eulalio Intxausti Gomeztegi jaio zen. Azken Gerra Karlistan, ira-
garpenak ziurtasun handiz esaten hasi omen zen eta, berehala, profeta esaten hasi zitzaizkion 
ingurukoak.
Ez dakigu nondik zetorkion dohaina. Kontua da arrakasta handia lortu zuela Intxaustik eta 
baserrira bisitari andana iristen zitzaiola etorkizunari buruzko erantzunen bila.
XX. menderako iragarpen orokor ugari egin zuen. Gurdiak tximista bezain bizi ibiliko ziren; 
Bilbo aglomerazioak jango zuen eta jendeak elkarri enbarazu egingo zion; zeruan txori handi 
modukoak azalduko ziren, gizakiek gidatuta; eta txori horiek, prusiarrek gidatuta, Gernika 
erreko zuten oso-osorik…
Mendatako igarleak ez zuen sekula proselitismorik egin. Bere zerbitzuengatik ere ez zuen ofi-
zialki kobratzen. Beharbada, eskatu gabe ere ordainsari bikaina jasoko zuela igarriko zuen.

Nagore Irazustabarrena, argia.eus (moldatua)

1. Ipuinaren gai nagusia etorkizunaren iragarpena da. c c

2. Amatxik iragarpenak egiten zituen: zer eta noiz gertatuko zen. c c

3. Amatxi semearen etxera joaten zenean, kalapita handiak izaten zituzten. c c

4. Halako batean, aita amatxiren etxera joan zen bizitzera, hura zaintzera. c c

5. Amak ez du sinetsi nahi aitak alde egin duela, ez du igarri beraien arteko  
aren haustura.  c c

6. Amak bizimodu berrira egokitzen ikasi beharko du.  c c

EGIA GEZURRA

ETORKIZUNAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA: IZENAK

Ba al dakizue esku-ahurreko marrak irakurtzen? Bila ezazue sarean 
eskulibururen bat marrak nola interpretatu jakiteko.

Aztertu irudia, eta “irakurri” etorkizuna ikaskideei, urratsez urrats:

1. Bidali ikaskideari zure esku-ahurraren argazki argi bat.

2. Deskriba ezazu zirriborro-eran ikaskidearen etorkizuna, atalez atal, irudiko 
marrek erakusten duten ordenan.

3. Grabatu ahoz, eta bidali forora bere etorkizunaren “irakurketa”. Nahi baduzu, 
geratu berarekin aurrez aurre esateko.

4. Idatzi taldeko forora gaiaren inguruko zure balorazioa: 
– Zer iruditu zaizu ikaskideak egindako irakurketa? 
– Zer nahiago duzue, etorkizuneko kontuak jakin ala ez jakin? 
– Sinesten al duzue halako irakurketetan?

Etorkizunari, geroari, geroaldiari buruz hitz egiten dugunean, denboran kokatu behar dugu; horreta-
rako, data jakinak erabiltzen ez baditugu, baliabide hauek erabil ditzakegu: barru, -(r)en buruan, -tik 
… -(e)ra.

- 100 urte barru / 100 urteren buruan / hemendik 100 urtera, denok burusoil.

ADITZETATIK DATOZEN IZENAK
Ezin dugu esan zer gertatuko den etorkizunean; gehienez ere, iradokizunak, usteak, nahiak aipatuko 
ditugu. Horretarako, izen hauek eta antzekoak erabiliko ditugu: aurreikuspen, aurresan, igarkizun, ira-
garpen, irudikapen…

- Aurreikuspenek diote etorkizun oparoa dugula.
- Nostradamusen igarkizunek beldurra ematen dute.
- Andoni Aizpuruk egiten du eguraldiaren iragarpena.

-KIZUN ATZIZKIA
Hainbat kasutan, -kizun atzizkiak etorkizunera begira jartzen gaitu: etorkizun, eginkizun, ikuskizun, 
galdekizun…

- Ikaskizun ugari ditugu, etorkizunera egokitzeko.
- Ezin naiz irten; eginkizun piloa daukat.

Atzizki horren bidez sortzen dugu, halaber, esamolde hau: -kizun egon. Baliabide hau -t(z)eko/-t(z)eke 
egon-en parekoa da.

- Txapelketa irabazte hori gertakizun dago.
- Ikuskizun dago zenbat aurreratuko duen zientziak.
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ERANTZUNAK
A: etorkizun urruna; B: aurrerapen; 

B: iragarpen; A: mila urte barrurako 
("etorkizun urrunerako" ere balekoa)

ERANTZUNAK
1. GEZURRA (harremanak dira gai 

nagusia, harreman txarrak); 2. GEZURRA 
(ez zuen esaten noiz: "Zer bai, baina noiz 
beti etorkizun"); 3. GEZURRA (izugarrizko 
tentsioa izaten zen, baina ez agerian, 
"dena disimuluan"); 4. GEZURRA (hori esan 
zuen etxean, baina ipuinaren amaieran 
ikusten da gezurra zela); 5. EGIA; 6. EGIA

Entzun itzazu ikasleek egindako esku- 
-irakurketak, eta eman feedbacka.

Har ezazu parte foroan, eta egin iruzkinak, 
ikasleen elkarreragina sustatzeko. Era 
berean, egin itzazu grabazioaren bati 
buruzko aipamenak, gainerako ikaskideak 
entzutera anima daitezen.

6

7

8

KONTUAN HARTU

5

35
Irakurri Arantxa Iturberen Honetara ezkero liburuko Etorkizuna ipuina, eta 
esan esaldi hauek egia ala gezurra diren. 

Nostradamus atzerriko igarle famatua izan zen, baina Euskal Herrian ere izan genuen geurea.

Irakurri Eulalio Intxaustiri buruzko artikulua, eta eman sinonimo bana nabarmendutako hitzei. 
Saiatu ez erabiltzen aukera berak. 

1900. urtean, hainbat artistak 2000. urtea irudikatu zuten, marrazkien bidez.

Irakurri marrazkiei buruzko azalpena, eta osatu ikusitakoari buruzko solasaldiaren pasartea; 
horretarako, erabili aukeran dituzun hitzak, behar bezala deklinatuta. Aukera batzuk sobera 
daude.
• Etxe eramangarriak: lurrun-makinek errailen gaineko plataformetan garraiatzen dituzten hiru eta lau 

solairuko etxeak.
• Hiri sabaidunak: ekaitz gogorraren azpian, hiri eguzkitsua ageri da.
• Jendea ur gainean pasieran: globo aerostatiko txikiek airean eusten dietela, egurrezko erraketak oinetan 

jantzita.
• Jendea airean, tramankulu hegaldunetan jarrita.
• Eguraldi ona eragiteko makina.

A —Bitxia iruditu zait ……………… irudikatzen ibili eta janzkera batere aldatu ez izana. 
B —Eta eguraldiaren ingurukoak zenbatetan ageri diren ikusita, argi dago ……………… 

handitzat jotzen zutela eguraldia kontrolpean eduki ahal izatea. 
A —Horretan ez ziren batere oker ibili, basamortuan eski-pistak egiten dituzte-eta. 
B —Arrazoi! Hegan dabilen jendearena ere nahiko ……………… orokorra izan zen. Hegan 

egiteko darabiltzaten tramankuluak ikusita, argi dago Leonardo Da Vinciren ereduak 
izan zituztela inspirazio-iturri.

A —Zertan asmatuko ote genuke guk ………………-rako iragarpenak egiten hasiz gero?

etorkizun urrun
etorkizun hurbil
mila urte barru
aurreikuspen
igarkizun
iragarpen
aurrerapen

MENDATAKO NOSTRADAMUS
Mendata (Bizkaia), 1819. Eulalio Intxausti Gomeztegi jaio zen. Azken Gerra Karlistan, ira-
garpenak ziurtasun handiz esaten hasi omen zen eta, berehala, profeta esaten hasi zitzaizkion 
ingurukoak.
Ez dakigu nondik zetorkion dohaina. Kontua da arrakasta handia lortu zuela Intxaustik eta 
baserrira bisitari andana iristen zitzaiola etorkizunari buruzko erantzunen bila.
XX. menderako iragarpen orokor ugari egin zuen. Gurdiak tximista bezain bizi ibiliko ziren; 
Bilbo aglomerazioak jango zuen eta jendeak elkarri enbarazu egingo zion; zeruan txori handi 
modukoak azalduko ziren, gizakiek gidatuta; eta txori horiek, prusiarrek gidatuta, Gernika 
erreko zuten oso-osorik…
Mendatako igarleak ez zuen sekula proselitismorik egin. Bere zerbitzuengatik ere ez zuen ofi-
zialki kobratzen. Beharbada, eskatu gabe ere ordainsari bikaina jasoko zuela igarriko zuen.

Nagore Irazustabarrena, argia.eus (moldatua)

1. Ipuinaren gai nagusia etorkizunaren iragarpena da. c c

2. Amatxik iragarpenak egiten zituen: zer eta noiz gertatuko zen.  c c

3. Amatxi semearen etxera joaten zenean, kalapita handiak izaten zituzten. c c

4. Halako batean, aita amatxiren etxera joan zen bizitzera, hura zaintzera. c c

5. Amak ez du sinetsi nahi aitak alde egin duela, ez du igarri beraien arteko 
aren haustura. c c

6. Amak bizimodu berrira egokitzen ikasi beharko du. c c

EGIA GEZURRA

ETORKIZUNAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA: IZENAK

Ba al dakizue esku-ahurreko marrak irakurtzen? Bila ezazue sarean 
eskulibururen bat marrak nola interpretatu jakiteko.

Aztertu irudia, eta “irakurri” etorkizuna ikaskideei, urratsez urrats:

1. Bidali ikaskideari zure esku-ahurraren argazki argi bat.

2. Deskriba ezazu zirriborro-eran ikaskidearen etorkizuna, atalez atal, irudiko 
marrek erakusten duten ordenan.

3. Grabatu ahoz, eta bidali forora bere etorkizunaren “irakurketa”. Nahi baduzu, 
geratu berarekin aurrez aurre esateko.

4. Idatzi taldeko forora gaiaren inguruko zure balorazioa: 
– Zer iruditu zaizu ikaskideak egindako irakurketa? 
– Zer nahiago duzue, etorkizuneko kontuak jakin ala ez jakin? 
– Sinesten al duzue halako irakurketetan?

Etorkizunari, geroari, geroaldiari buruz hitz egiten dugunean, denboran kokatu behar dugu; horreta-
rako, data jakinak erabiltzen ez baditugu, baliabide hauek erabil ditzakegu: barru, -(r)en buruan, -tik 
… -(e)ra.

 - 100 urte barru / 100 urteren buruan / hemendik 100 urtera, denok burusoil.

ADITZETATIK DATOZEN IZENAK
Ezin dugu esan zer gertatuko den etorkizunean; gehienez ere, iradokizunak, usteak, nahiak aipatuko 
ditugu. Horretarako, izen hauek eta antzekoak erabiliko ditugu: aurreikuspen, aurresan, igarkizun, ira-
garpen, irudikapen…

- Aurreikuspenek diote etorkizun oparoa dugula.
- Nostradamusen igarkizunek beldurra ematen dute.
 - Andoni Aizpuruk egiten du eguraldiaren iragarpena.

-KIZUN ATZIZKIA
Hainbat kasutan, -kizun atzizkiak etorkizunera begira jartzen gaitu: etorkizun, eginkizun, ikuskizun, 
galdekizun…

- Ikaskizun ugari ditugu, etorkizunera egokitzeko.
- Ezin naiz irten; eginkizun piloa daukat.

Atzizki horren bidez sortzen dugu, halaber, esamolde hau: -kizun egon. Baliabide hau -t(z)eko/-t(z)eke 
egon-en parekoa da.

 - Txapelketa irabazte hori gertakizun dago.
 - Ikuskizun dago zenbat aurreratuko duen zientziak.

78PRIMERAN! 
B2.1

79 PRIMERAN!
B2.1

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

58PRIMERAN!
B2.1

59 PRIMERAN!
B2.1



04. ikastunitatea HAMAIKA IKUSTEKO JAIOKO DIRA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA
KONTUAN HARTU

AZALPENAK OSATZEKO BALIABIDEAK

10

11

12

KONTUAN HARTU

9

AZALPENAK OSATZEKO BALIABIDEAK
Berridatzi testua, nabarmendutakoak birformulatuta. Bilatu, halaber, beste elementu bat, 
gutxienez, zure ustez azalpen osagarria merezi duena, eta birformulatu. 

SMARTPHONEEN SEGURTASUNA
Smartphoneetan erraz sar daiteke malwarea, segurua ez den aplikazio-denda baten bitar-
tez. Sarritan, malwarea legezko aplikazioen bertsio pirateatuetan ezkutatzen da, hirugarre-
nen aplikazio-denden bidez banatzen baitira. Malwarea "eguneratze erasoa"ren bidez ere sar 
daiteke. Aplikazio-denda batetik lortutako aplikazioak mota berriko zenbait malwarerekiko 
ahulak izan daitezke. Beraz, instalatuta daukaten eguneratze bat eskuragarri dagoenean, 
erabiltzaileei jakinarazi behar diete, ordura arte dauden malwareen aurkako babesa izateko. 

Wikipedia (moldatua)

Tartean Teatroak GHERO: Azken euskalduna antzezlana sortu du, eta egunkarian horren berri 
eman dute.

Markatu non erabili diren artikuluan puntuazio-markak. Ondoren, irakurri ahots gora eta 
entrenatu doinua zeinu hori nabarmen edo antzeman dadin. Grabatu irakurketa. 
c  1. Tartean Teatroak GHERO: Azken euskalduna antzezlana sortu du.

c  2. Patxo Telleriak (dramaturgoa eta aktorea) idatzi du antzezlana, eta Jokin Oregik zuzendu.

c  3. Kutsu futuristako antzezlanak 3000. urtera garamatza. Euskara desagertzeko zorian dago. Azken 
euskaldunak izkin egin nahi dio halabeharrari. Benetako misterioa ez da gure hizkuntzaren jatorria 
(ezpada bere biziraupen harrigarria). 3000. urtean, egongo al da euskara?

c  4. Antzezlanaren izenarekin, Ghero, keinua egin nahi izan diote Axularrek idatzitako Gero liburuari: euskal 
literaturako lehenengo liburu argitaratua. 

Irakurri Joseba Lakak (Tecnaliako IKT arduradunak) teknologiarekin daukagun loturaz irratian 
esandakoen laburpena. 

Aukeratu azalpena argitzeko eta osatzeko baliabide egokia, testuinguruaren arabera.

Banketxe bateko online saileko arduradunak Ohiko Galderak atala osatzeko eskatu dizue. 
Irakurri atal horren hasierako galderak, eta osatu beharrezko ikusten duzun beste galdera 
jarrita. Bideratu forora.

OHIKO GALDERAK
Atal honetan, erabiltzaileek egiten dituzten ohiko galderak bildu eta argitaratzen ditugu;  
bertan, sakatu besterik ez duzu dagokion azalpena irakurtzeko.

1. Zer egin behar dut erregistratzeko?

2. Ez dut gogoan zer pasahitz erabili nuen erregistratzeko. Berriz erregistratu behar al dut?

3. Nola sar naiteke pay aplikazioan?

4. ...

Beste edozein galdera egin nahi baduzu, bete formulario hau.

Azalpen-testuen bidez, irakurleak bere jakin-mina ase nahi du eta ezagutza-maila hobetu. Hortaz, ahalik 
eta argitasun eta zehaztasun handienak behar ditu hartzaileak kontzeptu eta definizio guztiak uler ditzan.

'GURE OSASUN SAILAK TEKNOADIKZIOAK EUREN AGENDETAN SARTZEN ARI DIRA'
Joseba Laka, Tecnaliako IKTen edo, c bestela esanda / c besterik da, informazio eta komunikazio 
teknologia arduraduna, teknologiarekin daukagun loturaz hausnartzeko gonbidatu dugu gurera. Izan 
ere, hainbat ikerketaren arabera, 'teknoadikzioa' daukagu. Estatu espainiarrean, esaterako, gizartearen 
% 77 sakelakoen mende bizi da, c hau da / c esaterako, nomofobia du, c adibidez / c hots, 
mugikorrik gabe egotearen beldur da eta, Lakaren arabera, mendekotasun hori gorantz doa eta ez du 
itxurarik behera egingo duenik.

eitb.eus (moldatua)

Prestatu galderei emango diezuen erantzuna. Ahalegindu erabiltzaileentzat ahalik eta 
azalpen argiena eta osatuena ematen.

Partekatu taldekideekin zure azalpena eta errebisatu haienak: Ondo ulertzen dira? 
Azalpena osatuko zenuke?

Adostu denon artean zein galdera eta zein erantzun jarriko dituzuen webgunean.

AZALPENEZKO BIRFORMULAZIOA
Aurretik esandako informazioa argitzeko edota osatzeko, azalpena oso ulergarri ez denean, edo argitzea 
beharrezkotzat jotzen denean, zerbait egin behar dugu oztopoak arintzeko. Horretarako, baliabide dis-
kurtsibo hauek erabiltzen dira: hau da, hots, beste era batean esanda, hain zuzen ere…

ADIBIDEAK 
Azalpen testuetan, ezinbestekoak dira adibideak. Egokiak dira kontzeptu abstraktuak azaldu behar dire-
nean. Arazoa zehazten eta gorpuzten laguntzen dute. Komeni da gutxi eta adierazgarriak izatea. Adibi-
deak emateko, oso baliagarriak dira antolatzaile hauek: esate baterako/esaterako, besteak beste…

ORDEZKAPEN LEXIKALA
Sinonimoak eta baliokideak erabiltzea kontzeptuak argitzeko. 

 - …eta ez dute galtzen gurasoen abaroan, babesean, egoteko aukera.

DEFINIZIOAK
Azalpen-testuen helburu komunikatiboa hartzailearen ezagutza-maila hobetzea denez, kontzeptu berri 
ugari agertu eta definitu beharko dira. Definizioetan, hiru pauso jarraitzen dira: bat, objektuaren/kontzep-
tuaren kategoria identifikatu; bi, ezaugarri azpimarragarriena aipatu; eta, hiru, xehetasunak adierazi. Ohi-
koa da, definizioa ematen denean, aditza aurreratzea, eta definitu nahi den horren atzean jartzea. 

 - Streaming-a da…

PUNTUAZIOA EDO DOINUA
Bi puntuak azalpenak adierazteko erabil daitezke, besteak beste, eta etsenplu modukoak sartzeko ere 
erabiltzen dira. Ahozkoan, berriz, grafia ikusten ez denez, azalpenari datorren adierazle-doinua eman 
behar zaio. Gauza bera gertatzen da parentesiarekin eta marra luzearekin. 

 - Fabrikazio digitala ezagutzen: 3D inprimaketa.
 - Smartphone-a (telefono adimenduna) poltsikoko ordenagailu-mota bat da. 

BESTERIK 
Zehaztasunak emateko edo esandakoa argitzeko azalpenezko adierazpenak: Gauza da, kontua da… 
Gertatzen dena da… Esan nahi dudana da… Zera da…

80PRIMERAN! 
B2.1

81 PRIMERAN! 
B2.1

10

11

12

KONTUAN HARTU

9

AZALPENAK OSATZEKO BALIABIDEAK
Berridatzi testua, nabarmendutakoak birformulatuta. Bilatu, halaber, beste elementu bat, 
gutxienez, zure ustez azalpen osagarria merezi duena, eta birformulatu. 

SMARTPHONEEN SEGURTASUNA
Smartphoneetan erraz sar daiteke malwarea, segurua ez den aplikazio-denda baten bitar-
tez. Sarritan, malwarea legezko aplikazioen bertsio pirateatuetan ezkutatzen da, hirugarre-
nen aplikazio-denden bidez banatzen baitira. Malwarea "eguneratze erasoa"ren bidez ere sar 
daiteke. Aplikazio-denda batetik lortutako aplikazioak mota berriko zenbait malwarerekiko 
ahulak izan daitezke. Beraz, instalatuta daukaten eguneratze bat eskuragarri dagoenean, 
erabiltzaileei jakinarazi behar diete, ordura arte dauden malwareen aurkako babesa izateko. 

Wikipedia (moldatua)

Tartean Teatroak GHERO: Azken euskalduna antzezlana sortu du, eta egunkarian horren berri 
eman dute.

Markatu non erabili diren artikuluan puntuazio-markak. Ondoren, irakurri ahots gora eta 
entrenatu doinua zeinu hori nabarmen edo antzeman dadin. Grabatu irakurketa. 
c  1. Tartean Teatroak GHERO: Azken euskalduna antzezlana sortu du.

c  2. Patxo Telleriak (dramaturgoa eta aktorea) idatzi du antzezlana, eta Jokin Oregik zuzendu.

c  3. Kutsu futuristako antzezlanak 3000. urtera garamatza. Euskara desagertzeko zorian dago. Azken 
euskaldunak izkin egin nahi dio halabeharrari. Benetako misterioa ez da gure hizkuntzaren jatorria 
(ezpada bere biziraupen harrigarria). 3000. urtean, egongo al da euskara?

c  4. Antzezlanaren izenarekin, Ghero, keinua egin nahi izan diote Axularrek idatzitako Gero liburuari: euskal 
literaturako lehenengo liburu argitaratua. 

Irakurri Joseba Lakak (Tecnaliako IKT arduradunak) teknologiarekin daukagun loturaz irratian 
esandakoen laburpena. 

Aukeratu azalpena argitzeko eta osatzeko baliabide egokia, testuinguruaren arabera.

Banketxe bateko online saileko arduradunak Ohiko Galderak atala osatzeko eskatu dizue. 
Irakurri atal horren hasierako galderak, eta osatu beharrezko ikusten duzun beste galdera 
jarrita. Bideratu forora.

OHIKO GALDERAK
Atal honetan, erabiltzaileek egiten dituzten ohiko galderak bildu eta argitaratzen ditugu;  
bertan, sakatu besterik ez duzu dagokion azalpena irakurtzeko.

1. Zer egin behar dut erregistratzeko?

2. Ez dut gogoan zer pasahitz erabili nuen erregistratzeko. Berriz erregistratu behar al dut?

3. Nola sar naiteke pay aplikazioan?

4. ...

Beste edozein galdera egin nahi baduzu, bete formulario hau.

Azalpen-testuen bidez, irakurleak bere jakin-mina ase nahi du eta ezagutza-maila hobetu. Hortaz, ahalik 
eta argitasun eta zehaztasun handienak behar ditu hartzaileak kontzeptu eta definizio guztiak uler ditzan.

'GURE OSASUN SAILAK TEKNOADIKZIOAK EUREN AGENDETAN SARTZEN ARI DIRA'
Joseba Laka, Tecnaliako IKTen edo, c bestela esanda / c besterik da, informazio eta komunikazio 
teknologia arduraduna, teknologiarekin daukagun loturaz hausnartzeko gonbidatu dugu gurera. Izan 
ere, hainbat ikerketaren arabera, 'teknoadikzioa' daukagu. Estatu espainiarrean, esaterako, gizartearen 
% 77 sakelakoen mende bizi da, c hau da / c esaterako, nomofobia du, c adibidez / c hots, 
mugikorrik gabe egotearen beldur da eta, Lakaren arabera, mendekotasun hori gorantz doa eta ez du 
itxurarik behera egingo duenik.

eitb.eus (moldatua)

Prestatu galderei emango diezuen erantzuna. Ahalegindu erabiltzaileentzat ahalik eta 
azalpen argiena eta osatuena ematen.

Partekatu taldekideekin zure azalpena eta errebisatu haienak: Ondo ulertzen dira? 
Azalpena osatuko zenuke?

Adostu denon artean zein galdera eta zein erantzun jarriko dituzuen webgunean.

AZALPENEZKO BIRFORMULAZIOA
Aurretik esandako informazioa argitzeko edota osatzeko, azalpena oso ulergarri ez denean, edo argitzea 
beharrezkotzat jotzen denean, zerbait egin behar dugu oztopoak arintzeko. Horretarako, baliabide dis-
kurtsibo hauek erabiltzen dira: hau da, hots, beste era batean esanda, hain zuzen ere…

ADIBIDEAK 
Azalpen testuetan, ezinbestekoak dira adibideak. Egokiak dira kontzeptu abstraktuak azaldu behar dire-
nean. Arazoa zehazten eta gorpuzten laguntzen dute. Komeni da gutxi eta adierazgarriak izatea. Adibi-
deak emateko, oso baliagarriak dira antolatzaile hauek: esate baterako/esaterako, besteak beste…

ORDEZKAPEN LEXIKALA
Sinonimoak eta baliokideak erabiltzea kontzeptuak argitzeko. 

 - …eta ez dute galtzen gurasoen abaroan, babesean, egoteko aukera.

DEFINIZIOAK
Azalpen-testuen helburu komunikatiboa hartzailearen ezagutza-maila hobetzea denez, kontzeptu berri 
ugari agertu eta definitu beharko dira. Definizioetan, hiru pauso jarraitzen dira: bat, objektuaren/kontzep-
tuaren kategoria identifikatu; bi, ezaugarri azpimarragarriena aipatu; eta, hiru, xehetasunak adierazi. Ohi-
koa da, definizioa ematen denean, aditza aurreratzea, eta definitu nahi den horren atzean jartzea. 

 - Streaming-a da…

PUNTUAZIOA EDO DOINUA
Bi puntuak azalpenak adierazteko erabil daitezke, besteak beste, eta etsenplu modukoak sartzeko ere 
erabiltzen dira. Ahozkoan, berriz, grafia ikusten ez denez, azalpenari datorren adierazle-doinua eman 
behar zaio. Gauza bera gertatzen da parentesiarekin eta marra luzearekin. 

 - Fabrikazio digitala ezagutzen: 3D inprimaketa.
 - Smartphone-a (telefono adimenduna) poltsikoko ordenagailu-mota bat da. 

BESTERIK 
Zehaztasunak emateko edo esandakoa argitzeko azalpenezko adierazpenak: Gauza da, kontua da… 
Gertatzen dena da… Esan nahi dudana da… Zera da…
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ERANTZUNAK
1. bestela esanda; 2. hau da; 3. hots

ERANTZUNAK
(Adibidez) Smartphoneetan (telefono 

adimendunetan), erraz sar daiteke malwarea, hots, 
software gaiztoa, segurua ez den aplikazio-denda 
baten bitartez. Sarritan, malwarea legezko aplikazioen 
bertsio pirateatuetan ezkutatzen da, hirugarrenen 
aplikazio-denden bidez banatzen baitira. Malwarea 
"eguneratze-erasoa"ren bidez ere sar daiteke. 
Aplikazio-denda batetik lortutako aplikazioak ahulak 
izan daitezke zenbait malware-mota berriren aurrean. 
Beraz, instalatuta daukaten eguneratze, gaurkotze 
edo aktualizazio bat eskuragarri dagoenean, 
erabiltzaileei jakinarazi behar diete, egon badauden 
malwarearen aurkako babesa izateko 

ERANTZUNAK
2, 3, 4

Sar zaitez taldeko foroan, eta aztertu 
ikasleek proposatu dituzten galdera 
berriak. Agian, zure iritzia eman ahal diezu 
galdera horien egokitasunaren inguruan. 

Gero, har ezazu parte Ohiko Galderak 
atalean. Joka ezazu bezeroaren rola, eta 
egizu galdera bat, zailtasunean-edo jar 
ditzakeena ikasleak; adibidez: nola egin 
dezaket transferentzia bat?

Era berean, aztertu ikasleek emandako 
erantzunak, eta eskatu zehaztasun 
gehiago erantzunen batean, ikasleak 
birformulatzera behartzeko.

Emaiezu feedbacka foroan bertan.
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AZALPENAK OSATZEKO BALIABIDEAK
Berridatzi testua, nabarmendutakoak birformulatuta. Bilatu, halaber, beste elementu bat, 
gutxienez, zure ustez azalpen osagarria merezi duena, eta birformulatu. 

SMARTPHONEEN SEGURTASUNA
Smartphoneetan erraz sar daiteke malwarea, segurua ez den aplikazio-denda baten bitar-
tez. Sarritan, malwarea legezko aplikazioen bertsio pirateatuetan ezkutatzen da, hirugarre-
nen aplikazio-denden bidez banatzen baitira. Malwarea "eguneratze erasoa"ren bidez ere sar 
daiteke. Aplikazio-denda batetik lortutako aplikazioak mota berriko zenbait malwarerekiko 
ahulak izan daitezke. Beraz, instalatuta daukaten eguneratze bat eskuragarri dagoenean, 
erabiltzaileei jakinarazi behar diete, ordura arte dauden malwareen aurkako babesa izateko. 

Wikipedia (moldatua)

Tartean Teatroak GHERO: Azken euskalduna antzezlana sortu du, eta egunkarian horren berri 
eman dute.

Markatu non erabili diren artikuluan puntuazio-markak. Ondoren, irakurri ahots gora eta 
entrenatu doinua zeinu hori nabarmen edo antzeman dadin. Grabatu irakurketa. 
c  1. Tartean Teatroak GHERO: Azken euskalduna antzezlana sortu du.

c  2. Patxo Telleriak (dramaturgoa eta aktorea) idatzi du antzezlana, eta Jokin Oregik zuzendu.

c  3. Kutsu futuristako antzezlanak 3000. urtera garamatza. Euskara desagertzeko zorian dago. Azken 
euskaldunak izkin egin nahi dio halabeharrari. Benetako misterioa ez da gure hizkuntzaren jatorria 
(ezpada bere biziraupen harrigarria). 3000. urtean, egongo al da euskara?

c  4. Antzezlanaren izenarekin, Ghero, keinua egin nahi izan diote Axularrek idatzitako Gero liburuari: euskal 
literaturako lehenengo liburu argitaratua. 

Irakurri Joseba Lakak (Tecnaliako IKT arduradunak) teknologiarekin daukagun loturaz irratian 
esandakoen laburpena. 

Aukeratu azalpena argitzeko eta osatzeko baliabide egokia, testuinguruaren arabera.

Banketxe bateko online saileko arduradunak Ohiko Galderak atala osatzeko eskatu dizue. 
Irakurri atal horren hasierako galderak, eta osatu beharrezko ikusten duzun beste galdera 
jarrita. Bideratu forora.

OHIKO GALDERAK
Atal honetan, erabiltzaileek egiten dituzten ohiko galderak bildu eta argitaratzen ditugu;  
bertan, sakatu besterik ez duzu dagokion azalpena irakurtzeko.

1. Zer egin behar dut erregistratzeko?

2. Ez dut gogoan zer pasahitz erabili nuen erregistratzeko. Berriz erregistratu behar al dut?

3. Nola sar naiteke pay aplikazioan?

4. ...

Beste edozein galdera egin nahi baduzu, bete formulario hau.

Azalpen-testuen bidez, irakurleak bere jakin-mina ase nahi du eta ezagutza-maila hobetu. Hortaz, ahalik 
eta argitasun eta zehaztasun handienak behar ditu hartzaileak kontzeptu eta definizio guztiak uler ditzan.

'GURE OSASUN SAILAK TEKNOADIKZIOAK EUREN AGENDETAN SARTZEN ARI DIRA'
Joseba Laka, Tecnaliako IKTen edo, c bestela esanda / c besterik da, informazio eta komunikazio 
teknologia arduraduna, teknologiarekin daukagun loturaz hausnartzeko gonbidatu dugu gurera. Izan 
ere, hainbat ikerketaren arabera, 'teknoadikzioa' daukagu. Estatu espainiarrean, esaterako, gizartearen 
% 77 sakelakoen mende bizi da, c hau da / c esaterako, nomofobia du, c adibidez / c hots, 
mugikorrik gabe egotearen beldur da eta, Lakaren arabera, mendekotasun hori gorantz doa eta ez du 
itxurarik behera egingo duenik.

eitb.eus (moldatua)

Prestatu galderei emango diezuen erantzuna. Ahalegindu erabiltzaileentzat ahalik eta 
azalpen argiena eta osatuena ematen.

Partekatu taldekideekin zure azalpena eta errebisatu haienak: Ondo ulertzen dira? 
Azalpena osatuko zenuke?

Adostu denon artean zein galdera eta zein erantzun jarriko dituzuen webgunean.

AZALPENEZKO BIRFORMULAZIOA
Aurretik esandako informazioa argitzeko edota osatzeko, azalpena oso ulergarri ez denean, edo argitzea 
beharrezkotzat jotzen denean, zerbait egin behar dugu oztopoak arintzeko. Horretarako, baliabide dis-
kurtsibo hauek erabiltzen dira: hau da, hots, beste era batean esanda, hain zuzen ere…

ADIBIDEAK 
Azalpen testuetan, ezinbestekoak dira adibideak. Egokiak dira kontzeptu abstraktuak azaldu behar dire-
nean. Arazoa zehazten eta gorpuzten laguntzen dute. Komeni da gutxi eta adierazgarriak izatea. Adibi-
deak emateko, oso baliagarriak dira antolatzaile hauek: esate baterako/esaterako, besteak beste…

ORDEZKAPEN LEXIKALA
Sinonimoak eta baliokideak erabiltzea kontzeptuak argitzeko. 

 - …eta ez dute galtzen gurasoen abaroan, babesean, egoteko aukera.

DEFINIZIOAK
Azalpen-testuen helburu komunikatiboa hartzailearen ezagutza-maila hobetzea denez, kontzeptu berri 
ugari agertu eta definitu beharko dira. Definizioetan, hiru pauso jarraitzen dira: bat, objektuaren/kontzep-
tuaren kategoria identifikatu; bi, ezaugarri azpimarragarriena aipatu; eta, hiru, xehetasunak adierazi. Ohi-
koa da, definizioa ematen denean, aditza aurreratzea, eta definitu nahi den horren atzean jartzea. 

 - Streaming-a da…

PUNTUAZIOA EDO DOINUA
Bi puntuak azalpenak adierazteko erabil daitezke, besteak beste, eta etsenplu modukoak sartzeko ere 
erabiltzen dira. Ahozkoan, berriz, grafia ikusten ez denez, azalpenari datorren adierazle-doinua eman 
behar zaio. Gauza bera gertatzen da parentesiarekin eta marra luzearekin. 

 - Fabrikazio digitala ezagutzen: 3D inprimaketa.
 - Smartphone-a (telefono adimenduna) poltsikoko ordenagailu-mota bat da. 

BESTERIK 
Zehaztasunak emateko edo esandakoa argitzeko azalpenezko adierazpenak: Gauza da, kontua da… 
Gertatzen dena da… Esan nahi dudana da… Zera da…
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gutxienez, zure ustez azalpen osagarria merezi duena, eta birformulatu. 
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nen aplikazio-denden bidez banatzen baitira. Malwarea "eguneratze erasoa"ren bidez ere sar 
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ahulak izan daitezke. Beraz, instalatuta daukaten eguneratze bat eskuragarri dagoenean, 
erabiltzaileei jakinarazi behar diete, ordura arte dauden malwareen aurkako babesa izateko. 
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Tartean Teatroak GHERO: Azken euskalduna antzezlana sortu du, eta egunkarian horren berri 
eman dute.

Markatu non erabili diren artikuluan puntuazio-markak. Ondoren, irakurri ahots gora eta 
entrenatu doinua zeinu hori nabarmen edo antzeman dadin. Grabatu irakurketa. 
c  1. Tartean Teatroak GHERO: Azken euskalduna antzezlana sortu du.

c  2. Patxo Telleriak (dramaturgoa eta aktorea) idatzi du antzezlana, eta Jokin Oregik zuzendu.

c  3. Kutsu futuristako antzezlanak 3000. urtera garamatza. Euskara desagertzeko zorian dago. Azken 
euskaldunak izkin egin nahi dio halabeharrari. Benetako misterioa ez da gure hizkuntzaren jatorria 
(ezpada bere biziraupen harrigarria). 3000. urtean, egongo al da euskara?

c  4. Antzezlanaren izenarekin, Ghero, keinua egin nahi izan diote Axularrek idatzitako Gero liburuari: euskal 
literaturako lehenengo liburu argitaratua. 

Irakurri Joseba Lakak (Tecnaliako IKT arduradunak) teknologiarekin daukagun loturaz irratian 
esandakoen laburpena. 
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Banketxe bateko online saileko arduradunak Ohiko Galderak atala osatzeko eskatu dizue. 
Irakurri atal horren hasierako galderak, eta osatu beharrezko ikusten duzun beste galdera 
jarrita. Bideratu forora.

OHIKO GALDERAK
Atal honetan, erabiltzaileek egiten dituzten ohiko galderak bildu eta argitaratzen ditugu;  
bertan, sakatu besterik ez duzu dagokion azalpena irakurtzeko.

1. Zer egin behar dut erregistratzeko?

2. Ez dut gogoan zer pasahitz erabili nuen erregistratzeko. Berriz erregistratu behar al dut?
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Beste edozein galdera egin nahi baduzu, bete formulario hau.

Azalpen-testuen bidez, irakurleak bere jakin-mina ase nahi du eta ezagutza-maila hobetu. Hortaz, ahalik 
eta argitasun eta zehaztasun handienak behar ditu hartzaileak kontzeptu eta definizio guztiak uler ditzan.
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Joseba Laka, Tecnaliako IKTen edo, c bestela esanda / c besterik da, informazio eta komunikazio 
teknologia arduraduna, teknologiarekin daukagun loturaz hausnartzeko gonbidatu dugu gurera. Izan 
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mugikorrik gabe egotearen beldur da eta, Lakaren arabera, mendekotasun hori gorantz doa eta ez du 
itxurarik behera egingo duenik.

eitb.eus (moldatua)

Prestatu galderei emango diezuen erantzuna. Ahalegindu erabiltzaileentzat ahalik eta 
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koa da, definizioa ematen denean, aditza aurreratzea, eta definitu nahi den horren atzean jartzea. 
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Bi puntuak azalpenak adierazteko erabil daitezke, besteak beste, eta etsenplu modukoak sartzeko ere 
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 - Fabrikazio digitala ezagutzen: 3D inprimaketa.
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Auto elektrikoei buruzko artikulu batean, baieztapen hauek nabarmendu dituzu.

Aukeratu maila-hitz egokia, esanahiaren arabera.

Auto-ekoizle baten ordezkariak hitzaldia eman du ibilgailu autonomoei buruz. Kazetari bat 
hitzaldi horretara joan da, eta hainbat ohar hartu ditu.

Berridatzi kazetariaren oharrak, ondoriozko mendeko esaldiak erabiliz.

 1. Puntako enpresa asko ari dira gidaririk gabeko autoak lantzen; beraz, pentsatzekoa da etorkizun oparoa 
duela sektoreak. 

  Puntako hainbeste enpresa ari dira gidaririk gabeko autoak lantzen, ezen pentsatzekoa den etorkizun oparoa 
duela sektoreak.

2. Ibilgailu autonomoa erabiltzeak arazo etiko ugari ekar ditzake; horregatik, enpresa hauek filosofoak ere 
kontratatu dituzte.

3. Aditu batzuen arabera, emozioak kopiatzen saiatzen den teknologia oso atzeratuta dago; ondorioz, 
litekeena da auto batek erabaki okerrak hartzea.

4. Erabakiak hartzeko prozesua oso konplexua da; orduan, oraindik ezin izan da makinekin ahalmen hori 
lortu.

5. Kamioi autonomoa oso aurreratua dago; hori dela eta, 2015ean errepidean erabiltzeko baimena jaso zuten 
ekoizleek Nevadan (AEB).

6. Gidaririk gabeko autoa oso segurua da; izan ere, oso istripu gutxi izan dituzte, eta, horietan, errua beti 
beste ibilgailuarena izan da.

ONDORIOZKO ESALDIAK

Ondoriozko loturak egiteko, normalean, bi esaldi lotzen ditugu testu-antolatzaile egoki batez; adibidez:
 - Asko ikasi duzu; beraz, azterketa gainditu duzu.

MAILAK ERAGINDAKO ONDORIOA
Ondorioak mailarekin edo kantitatearekin zerikusia badu, badugu aukera ondorioaren esanahia adie-
razteko mendeko esaldia erabilita:

 - Hainbeste ikasi duzu, ezen azterketa gainditu baituzu.

NOLA ERATU
Mendeko esaldi hauek eratzeko, hiru elementu hartu behar ditugu kontuan:

 • Maila-hitza: ondorioa eragingo duen kausa mailakatu edo kuantifikatu egiten da. Mailakatze hori 
kalitatezkoa edo kantitatezkoa izan daiteke.

 - Asko ikasi duzu (kantitatea) → Hainbeste ikasi duzu,
 - Oso azkarra zara (kalitatea) → Hain azkarra zara,

Hain maila-hitza gutxirekin lotzen badugu, kantitate zentzua ere hartzen du. 
 • Non/ezen: ondorioa adierazten duen esaldiaren hasieran jarriko dugu.
 • Menderagailua: aditz laguntzaileari edo trinkoari gehituko diogu: bait- edo -(e)n.

 - Hainbeste ikasi duzu, ezen/non azterketa gaindituko baituzu.
 - Hain azkarra zara, ezen/non azterketa gaindituko duzun. 

KONTUZ!
Edonola, gaur egun, oso zabaldua dago egitura honen aldaera hau, berez zuzena ez dena:

* Hainbeste ikasi duzu, azterketa gainditu duzula.
Esan bezala, hain hedatua dago, non ezin den esan erabili ezin denik. Argi izan, hori bai, gaur-gaurkoz 
Euskaltzaindiak ez duela zuzentzat hartzen.

1. c Hain / c Hainbeste zarata gutxi egiten dute, ez baitira sentitu ere egiten.

2. Ez dute c hain / c hainbeste kutsatzen. 

3. c Hain / c Hainbeste garestiak dira, ezen ezin dituen edozeinek erosi.

4. c Hain / c Hainbeste gutxi kontsumitzen dute, non urte gutxian gainkostu hori berreskuratzeko moduan 
egongo den erabiltzailea.

5.  Aseguru-etxeak ere c hain / c hainbeste konbentzituta daude auto hauen abantailez, non poliza 
merkeagoak eskaintzen baitituzte.

6. Oraindik ere c hain / c hainbeste autonomia gutxi dute, ezen ezin baitzara urruti joan.

7. Gasolinako autoek c hain / c hainbeste indar dute, non elektrikoak ezin diren lehiatu haiekin.

Baionan (Lapurdi) egindako jardunaldi batean, informatikan aditu batekin elkartzeko aukera 
izan duzue. Hura gaztelaniaz ari da; entzuleen artean, ordea, gaztelania ulertzen ez duten 
euskaldunak daude. Zeu arduratuko zara itzultzeaz.

Itzuli entzule horiei adituak esandakoak. 

1. Muchas personas dicen que la inteligencia artificial será capaz de mejorar la creación musical, pero yo no 
creo que lleguemos a tanto.

Dio ……………………………………………………………………

2. No habrá una máquina tan sofisticada que pueda igualar la creatividad, que es el alma de la música.

Esan du ……………………………………………………………………

3. Aunque ya hay ordenadores que son capaces de escribir como un ser humano, hay tantas posibilidades que 
es difícil predecir el futuro.

Esan du ……………………………………………………………………

4. Por ejemplo, hoy en día hay tan buenos presentadores y presentadoras virtuales que alguno y alguna ya ha 
empezado a ver en peligro su trabajo.

Esan du ……………………………………………………………………

5. Pero, en fin, tenemos tantas posibilidades como seres humanos que sabremos adaptarnos.

Dio ……………………………………………………………………

Asmakizun-joko bat egingo duzue taldean. Pentsatu pertsona, leku edo gauzaren bat, eta 
eman ikaskideei pistak foroan asma dezaten.

Jarraitu prozedura honi:

1. Pentsatu pertsona, leku edo gauzaren bat, teknologiarekin eta etorkizunarekin lotua.

2. Prestatu lau pista, ikaskideek asma dezaten. Pistak erredaktatzeko, erabili ondoriozko mendeko esaldiren bat.

Hain da garestia, ezen edozeinek ezin baitu erosi

3. Ordenatu pistak, zailtasunaren arabera; lehenengo, eman zailenak. 

Ikaskideen pistak jasotzen dituzunean, aukera bakarra izango duzu bakoitzari erantzuteko; 
beraz, ondo hausnartu.
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Auto elektrikoei buruzko artikulu batean, baieztapen hauek nabarmendu dituzu.

Aukeratu maila-hitz egokia, esanahiaren arabera.

Auto-ekoizle baten ordezkariak hitzaldia eman du ibilgailu autonomoei buruz. Kazetari bat 
hitzaldi horretara joan da, eta hainbat ohar hartu ditu.

Berridatzi kazetariaren oharrak, ondoriozko mendeko esaldiak erabiliz.

 1. Puntako enpresa asko ari dira gidaririk gabeko autoak lantzen; beraz, pentsatzekoa da etorkizun oparoa 
duela sektoreak. 

  Puntako hainbeste enpresa ari dira gidaririk gabeko autoak lantzen, ezen pentsatzekoa den etorkizun oparoa 
duela sektoreak.

2. Ibilgailu autonomoa erabiltzeak arazo etiko ugari ekar ditzake; horregatik, enpresa hauek filosofoak ere 
kontratatu dituzte.

3. Aditu batzuen arabera, emozioak kopiatzen saiatzen den teknologia oso atzeratuta dago; ondorioz, 
litekeena da auto batek erabaki okerrak hartzea.

4. Erabakiak hartzeko prozesua oso konplexua da; orduan, oraindik ezin izan da makinekin ahalmen hori 
lortu.

5. Kamioi autonomoa oso aurreratua dago; hori dela eta, 2015ean errepidean erabiltzeko baimena jaso zuten 
ekoizleek Nevadan (AEB).

6. Gidaririk gabeko autoa oso segurua da; izan ere, oso istripu gutxi izan dituzte, eta, horietan, errua beti 
beste ibilgailuarena izan da.

ONDORIOZKO ESALDIAK

Ondoriozko loturak egiteko, normalean, bi esaldi lotzen ditugu testu-antolatzaile egoki batez; adibidez:
 - Asko ikasi duzu; beraz, azterketa gainditu duzu.

MAILAK ERAGINDAKO ONDORIOA
Ondorioak mailarekin edo kantitatearekin zerikusia badu, badugu aukera ondorioaren esanahia adie-
razteko mendeko esaldia erabilita:

 - Hainbeste ikasi duzu, ezen azterketa gainditu baituzu.

NOLA ERATU
Mendeko esaldi hauek eratzeko, hiru elementu hartu behar ditugu kontuan:

 • Maila-hitza: ondorioa eragingo duen kausa mailakatu edo kuantifikatu egiten da. Mailakatze hori 
kalitatezkoa edo kantitatezkoa izan daiteke.

 - Asko ikasi duzu (kantitatea) → Hainbeste ikasi duzu,
 - Oso azkarra zara (kalitatea) → Hain azkarra zara,

Hain maila-hitza gutxirekin lotzen badugu, kantitate zentzua ere hartzen du. 
 • Non/ezen: ondorioa adierazten duen esaldiaren hasieran jarriko dugu.
 • Menderagailua: aditz laguntzaileari edo trinkoari gehituko diogu: bait- edo -(e)n.

 - Hainbeste ikasi duzu, ezen/non azterketa gaindituko baituzu.
 - Hain azkarra zara, ezen/non azterketa gaindituko duzun. 

KONTUZ!
Edonola, gaur egun, oso zabaldua dago egitura honen aldaera hau, berez zuzena ez dena:

* Hainbeste ikasi duzu, azterketa gainditu duzula.
Esan bezala, hain hedatua dago, non ezin den esan erabili ezin denik. Argi izan, hori bai, gaur-gaurkoz 
Euskaltzaindiak ez duela zuzentzat hartzen.

1. c Hain / c Hainbeste zarata gutxi egiten dute, ez baitira sentitu ere egiten.

2. Ez dute c hain / c hainbeste kutsatzen. 

3. c Hain / c Hainbeste garestiak dira, ezen ezin dituen edozeinek erosi.

4. c Hain / c Hainbeste gutxi kontsumitzen dute, non urte gutxian gainkostu hori berreskuratzeko moduan 
egongo den erabiltzailea.

5.  Aseguru-etxeak ere c hain / c hainbeste konbentzituta daude auto hauen abantailez, non poliza 
merkeagoak eskaintzen baitituzte.

6. Oraindik ere c hain / c hainbeste autonomia gutxi dute, ezen ezin baitzara urruti joan.

7. Gasolinako autoek c hain / c hainbeste indar dute, non elektrikoak ezin diren lehiatu haiekin.

Baionan (Lapurdi) egindako jardunaldi batean, informatikan aditu batekin elkartzeko aukera 
izan duzue. Hura gaztelaniaz ari da; entzuleen artean, ordea, gaztelania ulertzen ez duten 
euskaldunak daude. Zeu arduratuko zara itzultzeaz.

Itzuli entzule horiei adituak esandakoak. 

1. Muchas personas dicen que la inteligencia artificial será capaz de mejorar la creación musical, pero yo no 
creo que lleguemos a tanto.

Dio ……………………………………………………………………

2. No habrá una máquina tan sofisticada que pueda igualar la creatividad, que es el alma de la música.

Esan du ……………………………………………………………………

3. Aunque ya hay ordenadores que son capaces de escribir como un ser humano, hay tantas posibilidades que 
es difícil predecir el futuro.

Esan du ……………………………………………………………………

4. Por ejemplo, hoy en día hay tan buenos presentadores y presentadoras virtuales que alguno y alguna ya ha 
empezado a ver en peligro su trabajo.

Esan du ……………………………………………………………………

5. Pero, en fin, tenemos tantas posibilidades como seres humanos que sabremos adaptarnos.

Dio ……………………………………………………………………

Asmakizun-joko bat egingo duzue taldean. Pentsatu pertsona, leku edo gauzaren bat, eta 
eman ikaskideei pistak foroan asma dezaten.

Jarraitu prozedura honi:

1. Pentsatu pertsona, leku edo gauzaren bat, teknologiarekin eta etorkizunarekin lotua.

2. Prestatu lau pista, ikaskideek asma dezaten. Pistak erredaktatzeko, erabili ondoriozko mendeko esaldiren bat.

Hain da garestia, ezen edozeinek ezin baitu erosi

3. Ordenatu pistak, zailtasunaren arabera; lehenengo, eman zailenak. 

Ikaskideen pistak jasotzen dituzunean, aukera bakarra izango duzu bakoitzari erantzuteko; 
beraz, ondo hausnartu.
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Abiatu zeuk jokoa taldeko foroan; horretarako, 
ikasleek liburuan izango duten adibidetik has 
zaitezke, eta pista hauek eman diezazkiekezu 
zure asmagairako (dronea):

1. Hain da garestia, ezen edozeinek ezin baitu 
erosi.

2. Hainbeste erabilpen ditu, non laster ohikoa 
izango baita gure hirietan.

3. Hain autonomoa da, ezen ez duen gidaririk 
behar.

4. Hain altu ibiltzen da, non argazki bikainak 
ateratzen baititu.

Puntuazio-sistema bat proposa dezakezu, 
lehiaketa moduan planteatu nahi baduzue; 
adibidez, lehenengo pistarekin igartzen duenari 
4 puntu eman ahal dizkiozue, 3 bigarrenarekin 
igartzen duenari… 

Eman feedbacka edukiaren erabilerari buruz, 
zalantzagarri izan daitezkeen erabilerei buruzko 
galderak planteatuz.

ERANTZUNAK
2. Ibilgailu autonomoa erabiltzeak hainbeste arazo 

etiko ekar ditzake, ezen (non) enpresa hauek filosofoak 
ere kontratatu baitituzte (dituzten); 3. Aditu batzuen 
arabera, emozioak kopiatzen saiatzen den teknologia 
hain atzeratuta dago, ezen (non) litekeena baita (den) 
auto batek erabaki okerrak hartzea; 4. Erabakiak hartzeko 
prozesua hain konplexua da, ezen (non) oraindik ezin 
izan baita (den) makinekin ahalmen hori lortu; 5. Kamioi 
autonomoa hain aurreratua dago, ezen (non) 2015ean 
errepidean erabiltzeko baimena baitzuten (zuten) 
ekoizleek Nevadan (AEB); 6. Gidaririk gabeko autoa hain 
segurua da, ezen (non) oso istripu gutxi izan baitituzte 
(dituzten), eta, horietan, errua beti beste ibilgailuarena 
izan baita (den)

ERANTZUNAK
1. Hain; 2. hainbeste; 3. Hain; 4. Hain; 5. hain; 

6. hain; 7. hainbeste

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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04. ikastunitatea HAMAIKA IKUSTEKO JAIOKO DIRA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin BETIEREKO HIRIAHEMENDIK GUTXIRA 

A

B

A

C

B

D

C

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

Prestatu aurkezpen digitala (PowerPoint 
estilokoa), hitz egin duzuenaren arabera; 
horretarako:
• Zehaztu zein atal izango dituen aurkezpenak.
• Banatu atal bakoitzaren ardura.
• Idatzi diapositibak. 
• Aztertu guztion diapositibak, egin hobetzeko 

proposamenak, eta egokitu.
• Egin behin betiko bertsioa, eta igo ikastarora.

Erreparatu ekintzaren izenburuari, eta 
adostu zein den hiri hori.

Aukeratu ikaskide baten azalpena ebaluatzeko.  
Erreparatu, besteak beste, honako hauei:

Aurkezpen digitala prestatuko duzue, hiri bat 100 urte barru nolakoa izango den azaltzeko.

Lan-munduan bezala, badaude hainbat gauza 
iraungitze-data dutenak; beste batzuek, ordea, 
etorkizun oparoa dute.

Erabili mapa beharko duzun informazioa 
aurreikusteko.

Irakurri albistea, eta zehaztu zein 
lanbideri buruz ari diren.

EBALUAZIOA

Bideo-azalpen bat egingo duzu, etorkizuna duten eta ez duten hainbat konturen ingurukoa.

Alderatu irakaslearekin ikaskidearen azalpenari buruzko iritzia.  
Jaso haren iradokizunak, eta, horien arabera, ebaluatu zure azalpena.

Prestatu azalpena. Hausnartu, besteak beste, hauei 
buruz:
• Zein tonutan egingo duzu azalpena? (umorezko azalpena, 

zientifiko-serioa…)
• Zein sarrera eta amaiera emango dizkiozu?
• Nola azalduko duzu tarte bakoitza?
• Ziur zaude gertakizun denaz? Hipotesiak emango dituzu?
• ...

ZIURTASUNA ETA  
ZIURTASUN-EZA

- Batek daki nola komunikatuko garen 
etorkizunean.

- Auskalo nolakoa izango den zinema 
hemendik 50 urtera.

- Izan liteke robotek zerbitzari-lan guztiak 
egitea.

- Argi dago robotek gure lan asko egingo 
dituztela.

DESAGERTUKO OTE DA 
ZURE LANBIDEA?
Duela gutxi Oxfordeko Unibertsitatean egin-
dako ikerketa baten arabera, etorkizunean 
makinek egingo dituzte 700 lanbideren egin-
kizunak. Hala, robotek beteko dituzte gaur 
eguneko lanen % 47; beste era batera esanda, 
1.600 milioi lanpostu. Hauek dira etorkizu-
nean egingo ez ditugun lan batzuk:

1. —………………: Interneten demokratizazioaren 
ondorioz, aldatu egin da banketxeen eta 
bezeroen arteko harremana. Gero eta 
ohikoagoa da nork bere izapideak egitea 
sarean.

2. —………………: paperezko dokumentazioa 
desagertu egingo da, eta guztia fitxategi 
digitaletan gordeko da.

3. —………………: dokumentazioaren joan- 
-etorria digitala izango denez, ez da paperean 
oinarritutako harremanik izango. Pakete- 
-garraiatzaileek, ordea, gero eta lan gehiago 
egingo dute.

4. —………………: pertsona anonimoek egindako 
argazkiak erruz izango direnez, halakoak 
erabiliko dira munduan gertatzen denaren berri 
emateko.

5. —………………: telefono-aplikazio soil 
batekin, munduko hizkuntza gehienetan 
komunikatzeko gai izango gara; beraz, ez dugu 
bitartekaririk beharko. 

6. —………………: ibilgailu autonomoa ezartzeak 
haien premia desagerraraziko du.

Grabatu behin-behineko azalpena, eta erreparatu 
hobetu beharrekoei; nahi baduzu, trukatu lehen bertsioa 
ikaskideren batekin, beste iritzi bat ezagutzeko.

Grabatu behin betiko bertsioa, eta bidali irakasleari eta 
gainontzeko ikaskideei.

Komentatu hiri hori benetan betierekoa izango 
ote den, zuen ustez.

Irudikatu taldekideekin nolakoa izango den 
Erroma hemendik 100 urtera.
• Nolakoa izango da bizimodua?
• Nolakoa izango da klima?
• Nolakoak izango dira garraiobideak? 
• Zer gertatuko da bertako monumentu famatuekin? 

Koliseoa, Vatikanoa…
• Zein hizkuntzatan hitz egingo da?
• …

c Paris     c Erroma     c Londres 

NABARMENTZEKOAK HOBETZEKOAK

Azalpena, oro har

Lexikoaren erabilera

Azalpen-estrategiak

Ondoriozko mendeko esaldiak

ALDAKETAK

LANBIDEAK

tabernariak 
desagertuko dira.

HARREMAN-MODUAK ………………

……………… ………………

AISIALDIA

………………
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PROZEDURA
Gaian sartzeko, irakur dezatela laster 

desagertzeko zorian izango diren 
lanbideei buruzko albistea, eta errepara 
diezaietela horretarako arrazoiei.

Pentsa dezatela zein beste eremutan 
izango diren aldaketak; erabil dezatela, 
horretarako, mapa.

Presta dezatela azalpena, zer eta 
nola esango duten aurreikusteko. 
Gomenda iezaiezu oharrak hartzea, 
baina nabarmendu ezin izango dutela 
azalpena irakurri.

Graba dezatela behin-behineko 
azalpena. Anima itzazu ikaskideren 
bati edota zeuri bidaltzera, feedbacka 
eman diezaiozuen. Horren ondoren, 
egin dezatela behin betiko bertsioa, eta 
gorde dezatela portfolioan.

ERANTZUNAK
1. banketxeko administraria; 2. dokumentalista; 

3. postaria; 4. prentsa-argazkilaria; 5. itzultzaileak; 
6. gidariak
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etorkizunean.

- Auskalo nolakoa izango den zinema 
hemendik 50 urtera.

- Izan liteke robotek zerbitzari-lan guztiak 
egitea.

- Argi dago robotek gure lan asko egingo 
dituztela.

DESAGERTUKO OTE DA 
ZURE LANBIDEA?
Duela gutxi Oxfordeko Unibertsitatean egin-
dako ikerketa baten arabera, etorkizunean 
makinek egingo dituzte 700 lanbideren egin-
kizunak. Hala, robotek beteko dituzte gaur 
eguneko lanen % 47; beste era batera esanda, 
1.600 milioi lanpostu. Hauek dira etorkizu-
nean egingo ez ditugun lan batzuk:

1. —………………: Interneten demokratizazioaren 
ondorioz, aldatu egin da banketxeen eta 
bezeroen arteko harremana. Gero eta 
ohikoagoa da nork bere izapideak egitea 
sarean.

2. —………………: paperezko dokumentazioa 
desagertu egingo da, eta guztia fitxategi 
digitaletan gordeko da.

3. —………………: dokumentazioaren joan- 
-etorria digitala izango denez, ez da paperean 
oinarritutako harremanik izango. Pakete- 
-garraiatzaileek, ordea, gero eta lan gehiago 
egingo dute.

4. —………………: pertsona anonimoek egindako 
argazkiak erruz izango direnez, halakoak 
erabiliko dira munduan gertatzen denaren berri 
emateko.

5. —………………: telefono-aplikazio soil 
batekin, munduko hizkuntza gehienetan 
komunikatzeko gai izango gara; beraz, ez dugu 
bitartekaririk beharko. 

6. —………………: ibilgailu autonomoa ezartzeak 
haien premia desagerraraziko du.

Grabatu behin-behineko azalpena, eta erreparatu 
hobetu beharrekoei; nahi baduzu, trukatu lehen bertsioa 
ikaskideren batekin, beste iritzi bat ezagutzeko.

Grabatu behin betiko bertsioa, eta bidali irakasleari eta 
gainontzeko ikaskideei.

Komentatu hiri hori benetan betierekoa izango 
ote den, zuen ustez.

Irudikatu taldekideekin nolakoa izango den 
Erroma hemendik 100 urtera.
• Nolakoa izango da bizimodua?
• Nolakoa izango da klima?
• Nolakoak izango dira garraiobideak? 
• Zer gertatuko da bertako monumentu famatuekin? 

Koliseoa, Vatikanoa…
• Zein hizkuntzatan hitz egingo da?
• …

c Paris     c Erroma     c Londres 

NABARMENTZEKOAK HOBETZEKOAK

Azalpena, oro har

Lexikoaren erabilera

Azalpen-estrategiak

Ondoriozko mendeko esaldiak

ALDAKETAK

LANBIDEAK

tabernariak 
desagertuko dira.

HARREMAN-MODUAK ………………

……………… ………………

AISIALDIA

………………
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PROZEDURA
Egin bi talde, eta erantzun diezaiotela 

lehen galderari. Zalantzarik badago 
betiereko izenlagunarekin, saiatu 
laguntzen hitzaren zatiei erreparatuta. 
Une horretan, nahi baduzue, kanpoko 
leku-izenak azter ditzakezue: nola 
esan, nola jakin hori, non aurkitu modu 
zuzena…

Ikasleen egitekoa hemendik 100 urtera 
begirako hiria irudikatzea izango da. 
Erroma proposatu dugu, baina beste 
edozein hiri ados dezakezue, erosoago 
ibiliko bazarete.

Aurkezpena prestatzeko, lehenik, hiri 
horri buruzko informazioa pilatuko dute 
aurrez aurreko solasaldian. Gero, lana 
nola banatu adostuko dute.

Egin ditzatela behin-behineko 
diapositibak, eta balora ditzatela taldean. 
Jasotako feedbackarekin, behin betiko 
bertsioak egin eta ikastarora igoko 
dituzte.

Irakur itzazu aurkezpenok, eta eman 
iezaiezu feedbacka foroan.

ERANTZUNA
Erroma
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05. ikastunitatea DIOTENA DIOTELA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

A

01. saioan:
DENOK BARNE
Hizkuntzek ba al dute 
generorik?

02. saioan:
BEGIAK ZABALIK
Nola begiratzen diegu?

Irakurri eleberriaren pasartea eta zerrendatu donostiarrei buruz esan ohi 
diren topikoak (ospea, izaera, itxura, ohiturak…). Partekatu wikian.

PETO-PETOA

Lexikoa:
• Estereotipoez hitz 

egiteko.

Diskurtsoa:
• Kortesiazko esaldiak.

Gramatika:
• …-(e)lako ustea 

…-(e)n beldurra
•  Moduzko esaldiak.

DIOTENA 
DIOTELA05. ikastunitatea

03. saioan:
HAN TXAKURRAK 
OINETAKOAK JANTZITA
Zein dira munduko lurralde 
eredugarrienak?

Egin euskaldunon estereotipoen mapa. Guztion artean,  
zehaztu 7 estereotipo.

A —Bilbokoa zara?
B —Ez naz Bilbokoa, baina Bilbon bizi naz.
A —Ba ni Donostian bizi naiz eta Donostiakoa naiz.
B —Donostiarra ala ñoñostiarra?
A —Ñoñostiarra, noski!
B —Mantekauak jaten dabezen horietakoa?
A —Mantekauak??
B —Mantekaua = izozkia!!
A —Aaaa, ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja, bai, noski! Ñoñostiar peto-petoa! 
Izozki-jale-Kontxazale-paseari-hombre-tuporaki perfektua!
B —Hombre-tuporaki?
A —Bai, Kontxako paseoan ezagun bat ikustean… Hombre! Tú por 
aquí!!
B —Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja!
A —Aaja-ja-ja-ja-ja-ja!
B —Hombre-tuporaki!! Ze ona!

Xabier Etxaniz Rojo, Denok gara Google (Erein)

Ikusi bideoa, eta zerrendatu bertan aipatzen 
den hiriaren eta hiritarren ezaugarriak.
-Zein topiko aipatu ditu bideo-pasartean?

1. Janari kontuetan oso karratuak.………………

Zuzendu eta osatu zerrenda ikaskideekin.

01. saioan:
USTEAK ERDIA 
USTEL
Aurreiritziez fida gaitezke?

37

Donostiarrek pijo ospea dute: 
ñoñostiarrak

Ba al zenekien xanpainari  
Bilboko Ura esaten diotela bilbo-
tarrek? Hain dira harroak, ezen 

esaten baitute Bilbon “ura bezala-
xe edaten dela xanpaina”.  

Ez saiatu egia den egiaztatzen!
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GAIA
Estereotipoak gizatalde bati buruz 

eraikitzen dugun iritzi labur eta 
sinplifikatuak izaten dira, gehienetan 
errealitatearekin bat ez datozenak.

Irudi aurrefabrikatu horiek samina 
eragiten diete, askotan, gizatalde 
horiei; izan ere, sarri, estereotipo 
horietatik harago ez dugu begiratzen, 
eta horrek haien benetako izaera 
ezagutzea galarazten du.

Hala ere, badaude estereotipo 
onak ere, alegia, eredugarriak izan 
daitezkeen irudi, ohitura, janzkera, 
hizkerak… Jakina, hori ere aldakorra 
izango da gizatalde bakoitzaren “arau” 
edo gizalegearen baitan. 

Edonola ere, ontzat hartzen da 
estereotipoak haustea, gainditzea. 
Hobekuntza, eraldaketa edo 
aurrerapentzat jo daiteke estereotipo 
desegokiak haustea. 
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DIOTENA DIOTELA05. ikastunitatea

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

A

01. saioan:
DENOK BARNE
Hizkuntzek ba al dute 
generorik?

02. saioan:
BEGIAK ZABALIK
Nola begiratzen diegu?

Irakurri eleberriaren pasartea eta zerrendatu donostiarrei buruz esan ohi 
diren topikoak (ospea, izaera, itxura, ohiturak…). Partekatu wikian.

PETO-PETOA

Lexikoa:
• Estereotipoez hitz 

egiteko.

Diskurtsoa:
• Kortesiazko esaldiak.

Gramatika:
• …-(e)lako ustea 

…-(e)n beldurra
•  Moduzko esaldiak.

DIOTENA 
DIOTELA05. ikastunitatea

03. saioan:
HAN TXAKURRAK 
OINETAKOAK JANTZITA
Zein dira munduko lurralde 
eredugarrienak?

Egin euskaldunon estereotipoen mapa. Guztion artean,  
zehaztu 7 estereotipo.

A —Bilbokoa zara?
B —Ez naz Bilbokoa, baina Bilbon bizi naz.
A —Ba ni Donostian bizi naiz eta Donostiakoa naiz.
B —Donostiarra ala ñoñostiarra?
A —Ñoñostiarra, noski!
B —Mantekauak jaten dabezen horietakoa?
A —Mantekauak??
B —Mantekaua = izozkia!!
A —Aaaa, ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja, bai, noski! Ñoñostiar peto-petoa! 
Izozki-jale-Kontxazale-paseari-hombre-tuporaki perfektua!
B —Hombre-tuporaki?
A —Bai, Kontxako paseoan ezagun bat ikustean… Hombre! Tú por 
aquí!!
B —Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja!
A —Aaja-ja-ja-ja-ja-ja!
B —Hombre-tuporaki!! Ze ona!

Xabier Etxaniz Rojo, Denok gara Google (Erein)

Ikusi bideoa, eta zerrendatu bertan aipatzen 
den hiriaren eta hiritarren ezaugarriak.
-Zein topiko aipatu ditu bideo-pasartean?

1. Janari kontuetan oso karratuak.………………

Zuzendu eta osatu zerrenda ikaskideekin.

01. saioan:
USTEAK ERDIA 
USTEL
Aurreiritziez fida gaitezke?

37

Donostiarrek pijo ospea dute: 
ñoñostiarrak

Ba al zenekien xanpainari  
Bilboko Ura esaten diotela bilbo-
tarrek? Hain dira harroak, ezen 

esaten baitute Bilbon “ura bezala-
xe edaten dela xanpaina”.  

Ez saiatu egia den egiaztatzen!
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Aurkeztu ikasleei Xabier Etxaniz Rojo idazlea; 

interesgarri izan daiteke, kasu honetan, 
euskara-irakaslea ere badela. Aurkeztu, halaber, 
hark idatzitako Denok gara Google eleberria; 
erreseina edo kritikaren baten esteka eman 
diezaiekezu horretarako.

Liburuaren pasartea aitzakia hartuta, 
deskriba dezatela donostiarren irudi 
estereotipatua; alegia, nolakoa litzatekeen 
donostiar peto-petoa.

Parteka dezatela deskripzio hori wikian. Har 
ezazu parte wikian, ikasleak zirikatuz.

B  ALDERATU BIDEOKO 
INFORMAZIOAREKIN

Egin 3-4ko taldeak. Komenta ditzatela 
wikian aipatutakoak, eta hitz egin dezatela 
estereotipoen inguruan.

Gero, aurkeztu bideo-pasartea: Hiru Damatxo 
izeneko taldeak Atzean zuloa bideo-kanalerako 
ekoitzitako atal bat da. Ikus dezatela pasartea, 
eta jaso dezatela informazioa. Aldera dezatela 
arestian aipatu dutenarekin.

C EKINTZA
Eraman ezazu Euskal Herriko pare bat mapa. 

Egin bi talde; hitz egin dezatela euskal herrietako 
edo eremuetako biztanleen ospeari buruz, eta 
ados ditzatela zazpi.

Marka ditzatela mapan eremu horiek, eta 
deskriba ditzatela, labur, aurreiritzi horiek.

Itsatsi mapok ikasgelan. Irakurri ondoren, 
egizue solasaldia, talde handian, estereotipo 
horiei buruz.

ZABALKUNDEA
Animatu ikasleak Atzean zuloa web-telesailaren atal 

gehiago ikustera Interneten. Guztira, 12 atal egin zituzten 
2019an, baina badaude hiru aurreiritziekin-eta bat egin 
dezaketenak: 

Esketxa 1: Munduko hiritarra (https://labur.eus/a9Sxe)
Esketxa 2: Euskararen talibana (https://labur.eus/SXcvs)
Esketxa 3: Sagardo aditua (https://labur.eus/kCfMP)
Adostu egun bat atal horiei buruz hitz egiteko ikasgelan.
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05. ikastunitatea DIOTENA DIOTELA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

A

B

C

USTEAK ERDIA USTEL
38 39

Partekatu egindako deskribapena 
ikaskideekin, eta komentatu zenbateraino 
etorri zareten bat ohiko aurreiritziekin.

Entzun solasaldia, eta esan nork 
esanak diren hauek: gizonak, 
emakumeak, biek ala inork ez.A

—Beti pentsatu izan dut baztertuta 
sentitzen direla.

—Nire ustez, kontrakoa gertatzen 
da: dena ongi egiten dutenez, 
taldeko liderrak izan ohi dira.

Ikusi bideo-pasartea, eta erantzun 
galderei.

D

E

• Arrazoia ematen diete entzungaiko 
solaskideei? Zertan bai? Zertan ez?

• Sentipen hauetatik, zein aipatu dira 
bideo-pasartean?

MITOAK ETA ESTEREOTIPOAK
Gaitasun handiak dituen edo superdotatua den haur 
bat nolakoa den agertzen duen ikuspegia partziala da 
eta horrek ikasle mota horri buruzko estereotipoak, 
mitoak eta/edo aurreiritziak izatera garamatza. Este-
reotipo horiek gizartean erroturik daude eta aldatzen 
zailak dira, pentsamenduak baino gehiago usteak eta 
jarrerak direlako.
Hona aurreiritzirik hedatuenak:
-Ikasle superdotatuen portaerazko jarraibideak oso 
antzekoak dira eta estereotipo bakarra dute: “bitxi” jo-
katzen dute eta ezohikotzat hartzen dira.
-Moldakaitzak, tratagaitzak eta egongaitzak dira.
-Haien goi-gaitasuna dela-eta, ez dute laguntzarik 
behar eta edozein inguruabarretan ikas dezakete, baita 
beren kasa ere. Ezagun dute onik ateratzeko aski balia-
bide dutela.
-Nabari dute eskolan aspertu egiten direla; hori dela 
eta, jokabide-arazoak izan ohi dituzte.
-Beren gaitasuna berezkoa, estatikoa eta finkoa da.
-Dena ongi egiten dute, arlo guztietan nabarmentzen 
dira, onak dira eta denetarako balio dute.
-Seinale dute aparteko gaitasuna dutela, eskolan emai-
tza bikainak lortzen dituzte.
-Motibatuta daude ikastetxean gailentzeko.
-Beren adimen-koziente handiagatik definitzen dira. 
Ikasle superdotatua adimen-testean 130etik gorako 
adimen-kozientea lortzen duena da.
-Adimen-koziente handiko ikasleek eskolan eta lanbi-
dean arrakasta bermaturik dute.

Nafarroako Hezkuntza Bereziko  
Baliabide Zentroaren webgunea (moldatua)

1. Ikasle berria ez da lagunkoia.

2. Adimen handiko pertsonak ez dira arlo guztietan 
nabarmentzen.

3. Ikasle hauek ez dute laguntzarik behar izaten.

4. Bere ezagun batek aurreiritziak ditu.

Zein egitura erabili dute argi dago/antzematen da 
adierazteko?

ESTEREOTIPOEZ HITZ  
EGITEKO

NABARIA DENA ADIERAZTEKO
 ezagun/nabari/seinale izan …-(e)la

1. Eskolan aspertuta egoten dira.

2. Aparteko gaitasuna dutenez, harroak bihurtzen dira.

3. Aita kezkatuta bizi da, eta semearekin identifikatuta 
sentitzen da.

4. Tokiz kanpo senti daitezke.

5. Oso eroso bizi dira, arrakasta izango dutela jakitun.

6. Ez dira gutxi beren burua gutxietsita daukatenak.

Elkartu ikaskidearekin, eta irudikatu nola sentitzen 
den entzungaiko ikasle berria, zuen ustez, 
sentimenduak adierazteko lexikoa erabiliz.

—Ikastetxe berri batera ikasturte erdian 
joaten den oro sentitzen da, hasieran, 
bakartuta.

—Eta lehenago arazoak izan baditu, 
litekeena da gaizki sentitzea.

Idatzi kartel bat adimen handiko pertsonei 
buruzko aurreiritziak hausteko.

c  ezagutzen da …-(e)la          c  ezagun du …-(e)la

Zer esango zenuke solaskideei buruz?
• (Emakumeak/gizonak) Nabari du/dute…
• (Emakumeak/gizonak) Ezagun du/dute…

Markatu zer ezaugarri komun zuten Pablo Picassok, 
Marie Curiek eta Wolfgang Amadeus Mozartek.

Hirurak izan ziren…
c a. polifazetikoak

c b. adimen handiko pertsonak 

c c. ikasle txarrak

Zerrendatu adimen handiko haurren ezaugarri 
nagusiak, zure ustez, eta erkatu lerro hauetan 
jasotakoekin.

W.A. MozartP. Picasso M. Curie

 - (Horrek) Nabari du bertakoa dela.

BARNE-SENTIMENDUAK ETA 
JARRERA ADIERAZTEKO
 eroso/errudun/arrotz… sentitu
 harro/gaizki… jokatu
 gutxietsita/minduta… sentitu

- Batzuetan, harro jokatu ohi dute.
- Gutxietsita sentitzen nintzenez, 

bakardaderako joera nuen.
KH 1-4
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B USTEAK PARTEKATU
Talde txikitan, parteka dezatela etxean 

egindako hausnarketa. 
Une honetan, ez daitezela hasi aurreiritzi 

horiek kuestionatzen; izan ere, ekintza horrek 
emango dio amaiera saioari. 

ESKOLA AURRETIK

A  AURREIRITZIAK 
ALDERATU

Irakurgaira hurbiltzeko, pentsa dezatela 
zertan egiten duten bat hiru pertsonaiek. 
Erantzuna da, jakina, adimen handiko 
pertsonak izan zirela.

Zerrenda ditzatela halako pertsonen 
ezaugarriak, euren aurreiritzien arabera, 
eta aldera ditzatela testuan aurkituko 
dituztenekin.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 1, 2, 3, 4.
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DIOTENA DIOTELA05. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

A

B

C

USTEAK ERDIA USTEL
38 39

Partekatu egindako deskribapena 
ikaskideekin, eta komentatu zenbateraino 
etorri zareten bat ohiko aurreiritziekin.

Entzun solasaldia, eta esan nork 
esanak diren hauek: gizonak, 
emakumeak, biek ala inork ez.A

—Beti pentsatu izan dut baztertuta 
sentitzen direla.

—Nire ustez, kontrakoa gertatzen 
da: dena ongi egiten dutenez, 
taldeko liderrak izan ohi dira.

Ikusi bideo-pasartea, eta erantzun 
galderei.

D

E

• Arrazoia ematen diete entzungaiko 
solaskideei? Zertan bai? Zertan ez?

• Sentipen hauetatik, zein aipatu dira 
bideo-pasartean?

MITOAK ETA ESTEREOTIPOAK
Gaitasun handiak dituen edo superdotatua den haur 
bat nolakoa den agertzen duen ikuspegia partziala da 
eta horrek ikasle mota horri buruzko estereotipoak, 
mitoak eta/edo aurreiritziak izatera garamatza. Este-
reotipo horiek gizartean erroturik daude eta aldatzen 
zailak dira, pentsamenduak baino gehiago usteak eta 
jarrerak direlako.
Hona aurreiritzirik hedatuenak:
-Ikasle superdotatuen portaerazko jarraibideak oso 
antzekoak dira eta estereotipo bakarra dute: “bitxi” jo-
katzen dute eta ezohikotzat hartzen dira.
-Moldakaitzak, tratagaitzak eta egongaitzak dira.
-Haien goi-gaitasuna dela-eta, ez dute laguntzarik 
behar eta edozein inguruabarretan ikas dezakete, baita 
beren kasa ere. Ezagun dute onik ateratzeko aski balia-
bide dutela.
-Nabari dute eskolan aspertu egiten direla; hori dela 
eta, jokabide-arazoak izan ohi dituzte.
-Beren gaitasuna berezkoa, estatikoa eta finkoa da.
-Dena ongi egiten dute, arlo guztietan nabarmentzen 
dira, onak dira eta denetarako balio dute.
-Seinale dute aparteko gaitasuna dutela, eskolan emai-
tza bikainak lortzen dituzte.
-Motibatuta daude ikastetxean gailentzeko.
-Beren adimen-koziente handiagatik definitzen dira. 
Ikasle superdotatua adimen-testean 130etik gorako 
adimen-kozientea lortzen duena da.
-Adimen-koziente handiko ikasleek eskolan eta lanbi-
dean arrakasta bermaturik dute.

Nafarroako Hezkuntza Bereziko  
Baliabide Zentroaren webgunea (moldatua)

1. Ikasle berria ez da lagunkoia.

2. Adimen handiko pertsonak ez dira arlo guztietan 
nabarmentzen.

3. Ikasle hauek ez dute laguntzarik behar izaten.

4. Bere ezagun batek aurreiritziak ditu.

Zein egitura erabili dute argi dago/antzematen da 
adierazteko?

ESTEREOTIPOEZ HITZ  
EGITEKO

NABARIA DENA ADIERAZTEKO
 ezagun/nabari/seinale izan …-(e)la

1. Eskolan aspertuta egoten dira.

2. Aparteko gaitasuna dutenez, harroak bihurtzen dira.

3. Aita kezkatuta bizi da, eta semearekin identifikatuta 
sentitzen da.

4. Tokiz kanpo senti daitezke.

5. Oso eroso bizi dira, arrakasta izango dutela jakitun.

6. Ez dira gutxi beren burua gutxietsita daukatenak.

Elkartu ikaskidearekin, eta irudikatu nola sentitzen 
den entzungaiko ikasle berria, zuen ustez, 
sentimenduak adierazteko lexikoa erabiliz.

—Ikastetxe berri batera ikasturte erdian 
joaten den oro sentitzen da, hasieran, 
bakartuta.

—Eta lehenago arazoak izan baditu, 
litekeena da gaizki sentitzea.

Idatzi kartel bat adimen handiko pertsonei 
buruzko aurreiritziak hausteko.

c  ezagutzen da …-(e)la          c  ezagun du …-(e)la

Zer esango zenuke solaskideei buruz?
• (Emakumeak/gizonak) Nabari du/dute…
• (Emakumeak/gizonak) Ezagun du/dute…

Markatu zer ezaugarri komun zuten Pablo Picassok, 
Marie Curiek eta Wolfgang Amadeus Mozartek.

Hirurak izan ziren…
c a. polifazetikoak

c b. adimen handiko pertsonak 

c c. ikasle txarrak

Zerrendatu adimen handiko haurren ezaugarri 
nagusiak, zure ustez, eta erkatu lerro hauetan 
jasotakoekin.

W.A. MozartP. Picasso M. Curie

 - (Horrek) Nabari du bertakoa dela.

BARNE-SENTIMENDUAK ETA 
JARRERA ADIERAZTEKO
 eroso/errudun/arrotz… sentitu
 harro/gaizki… jokatu
 gutxietsita/minduta… sentitu

- Batzuetan, harro jokatu ohi dute.
- Gutxietsita sentitzen nintzenez, 

bakardaderako joera nuen.
KH 1-4
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C LEXIKOA LANDU
Aurkeztu entzungaia: bi guraso eskola-atarian 

daude umeen zain; halako batean, haur bati buruz 
hasiko dira berriketan.

Entzun dezatela, eta egin dezatela lehen ariketa. 
Zuzendu talde handian, eta argitu zalantzak.

Errepara diezaiotela esamoldeari, eta azter 
dezatela esanahia. 

D ULERMENA LANDU
Hitz egiezu ETB1eko Ur handitan saioari buruz: 

erreportaje monografikoz osatutako saioa, Xabier 
Madariaga kazetariak aurkeztua.

Aurkeztu landuko duzuen saioa: adimen 
handiko pertsonen problematikaz ariko dira; 
horretarako, halako hainbat kide duen familia bat 
ezagutuko dugu.

Ikus dezatela pasartea, eta konpara ditzatela 
erreportajeko pertsonek diotena eta C jarduerako 
entzungaikoek uste dutena. Konpara ditzatela, 
halaber, A jardueran jaso dituzten aurreiritziekin.

Irudika dezatela nola senti daitekeen 
entzungaian agertu den adimen handiko umea.

E EKINTZA
Adimen handiko pertsonei buruzko aurreiritziak eta haien benetako egoera 

alderatuko dituzte, saioan jasotako informazioaren arabera.
Banatu ikasleen artean A jardueran agertu diren estereotipoak; banaketa 

horretan, bermatu aurreiritzi bakoitzari ikasle batek baino gehiagok emango 
diola erantzuna, talde handian adostu behar izateko aldeak.

Deskriba dezala bakoitzak benetan nolakoak diren halako pertsonak, eta azal 
diezaiela ikaskideei; alderik balego, adostu talde handian erantzuna. Informazioa 
lortzeko, saioan atera denaz gain, Interneten ere bila dezakete.

Feedbacka: eman A jarduerako Mitoak eta estereotipoak testuko puntu 
bakoitzaren inguruko azalpena. Horretarako, aipatu iturrira jo dezakezu; erabili 
taularen eskuineko zutabeko informazioa.

Egin kartel bat euskaltegiko gainerakoekin partekatzeko ikasitakoa.

ERANTZUNAK
Gizonak: 1, 3; Emakumeak: 2; Inork ez: 4

ERANTZUNAK
Bideo-pasartean esaten direnak: adimen 

handiko umeak izan daitezke asozialak, tokiz 
kanpo sentitu… baina ez guztiak; azkarrak 
izanagatik, ez dira beti aurrera ateratzen, 
porrota jasan dezakete eskolan zein bizitzan; 
kezka-iturri izan ohi da horrelakoa izatea, eta 
autoestimu eskasa izatea ez da arraroa

ERANTZUNAK
Aipatu dira: 1, 3, 4, 6; Ez dira aipatu: 2, 5
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05. ikastunitatea DIOTENA DIOTELA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

BEGIAK ZABALIK02.saioa

E
B

C
A

—Bezero guztiekin ez dauka tratu 
berdina, ezta?

—Eta alde hori hizkuntzan non 
nabari da?

1. —Bizi al gara? 

—Hala nahi ere!

 c a. Zalantza dut.

 c b. Bai eta hala nahi nuke aurrerantzean ere.

 c c. Ni bai eta zu?

2. —Eskerrik asko!

—Ez da ezer asko!

 c a. Ezer ez da asko.

 c b. Ekarri asko.

 c c. Ez  horregatik.

3. —Urte askotarako, Bake! Atsegin dut zu ezagutu izana.

 c a. Zorionak.

 c b. Urte askoan pozik bizi zaitezen opa dizut.

 c c. Urte askoan ikus gaitezen nahi/desio nuke.

4. —Poltsa batean jarriko dizut, errazago eraman dezazun.

—Bejondeizula.

 c a. Goraipatzeko modukoa da egin duzuna.

 c b. Eskerrik asko.

 c c. Ez horregatik.

5. —Eskertuko nizuke eskuzapiren bat sartuko bazenit.

 c a. Barkatu, eskuzapiren bat sartuko zenidake, mesedez?

 c b. Eskerrik asko eskuzapi bat sartzegatik.

 c c. Ados zaude eskuzapi bat sartzearekin ala ez?

Erreparatu itxurari, eta irudikatu nolakoak izan daitezkeen 
pertsona hauek. Idatzi, ondoren, deskribapen labur bana.

Zehaztu:

Aurkeztu ikaskideei bezeroak nola deskribatu 
dituzuen, eta ikusi solasaldia.

Ikusi berriro, eta erreparatu erabili dituen 
konplimenduzko formei / kortesiazko esaldiei. 
Aukeratu solasaldian izan duten esanahia.

—Nork irudikatu du horrela aktorea?
—Esango nuke gehien hurbildu dena dela…

1. c  a. —Arratsalde on. Bizi al gara!

Irakurri mezua, eta erantzun Ketxusi zuk 
nola galdetzen duzun.

• Lanbidea edo bizimodua: zertan egiten ote dute lan? Ikasleak ote dira?
• Eguneroko bizimodua: non eta nola biziko dira? Zer egingo dute aisialdian?
• Besterik: ………………

Aztertu aurreiritzirik izan duzun ala ez, eta errepasatu deskribapenak. 
Egin moldaketak, nahi baduzu.

40

KORTESIAZKO ESALDIAK

AURKEZPENETAN
- Urte askotarako! Banuen zu ezagutzeko 

gogoa.

ONGIETORRIA EGITEKO
- Hemen beti izango zarete ongi etorriak!
- Ongi etorri! / *Ongi etorria! / *Ongi eto-

rriak!

ZORIONTZEKO
- Urte askotarako!
- Eskerrik asko.

BAIMENA ESKATZEKO
- Joan naiteke komunera?

DOLUMINAK ADIERAZTEKO
- Besarkada handi-handi bat  

(zuretzat, opa dizugu…), Mikel.
(…)

KH 5-8

D Aukeratu kortesia gehien adierazten duen 
forma eta arrazoitu.

4. c  a. —Asko pozten nauk. 

@Ketxus1 
Taberna batean inork zerbait nahi duzun 
galdetzen badizu kortesiazko galdera da eta 
ezezkoa espero du. Benetan gonbidatu nahi 
bazaitu zer nahi duzun galdetuko dizu. Zuek 
nola galdetzen duzue? #TabernakoKontuak

 c  b. —Arratsalde on degizula.
—Hala nahi ere.

—Baita zuri ere.

2. c  a. Eskertuko nizuke eskuzapiren bat sartuko bazenit.

 c  b. Eskuzapi bat sartu, mese.

 c  b. —Atsegin dut zu ezagutu izana (bostekoa luzatuz).
—Baita. 

—Baita nik ere (bostekoa luzatuz).

Aurkeztu gainerako ikaskideei atera 
dituzuen ondorioak.

3. c  a. Ikerne, zu zerbitzatzeko. 

 c  b. Ikerne, beti erne, zu zerbitzatzeko.

90PRIMERAN! 
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ESKOLA AURRETIK

A DESKRIBATU
Deskriba ditzatela liburuko argazkiko 

pertsonak. Erabil ditzatela galderak 
horretarako, baina animatu bestelako 
puntu batzuk ere jorratzera.

Jaso ikasleen deskripzioak, eta erabili 
ikasgelako taldekatzea antolatzeko.

B  IKUSITAKOAREKIN 
ALDERATU

Talde txikitan, elkarri aurkeztuko dizkiote 
deskribapenak.

Aurkeztu bideo-pasartea: taberna 
batean tabernariak bezeroekin izandako 
solasaldiak dira. Bezero horietako batzuk 
aztertu berri dituzten pertsonen itxura 
bera izango dute. Ikus dezatela, eta 
balora dezatela nor hurbildu den gehien 
errealitatera, kasu honetan. Galdera hauek 
plantea ditzakezu: Nor hurbildu da gehien? 
Zergatik? Nolako aurreiritziak izan dituzue? 

Talde handian, kanpoko itxurak eragiten 
dizkigun aurreiritzien gainean hitz egin 
dezakezue.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.
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DIOTENA DIOTELA05. ikastunitatea

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

BEGIAK ZABALIK02.saioa

E
B

C
A

—Bezero guztiekin ez dauka tratu 
berdina, ezta?

—Eta alde hori hizkuntzan non 
nabari da?

1. —Bizi al gara? 

—Hala nahi ere!

c a. Zalantza dut.

c b. Bai eta hala nahi nuke aurrerantzean ere.

c c. Ni bai eta zu?

2. —Eskerrik asko!

—Ez da ezer asko!

c a. Ezer ez da asko.

c b. Ekarri asko.

c c. Ez  horregatik.

3. —Urte askotarako, Bake! Atsegin dut zu ezagutu izana.

c a. Zorionak.

c b. Urte askoan pozik bizi zaitezen opa dizut.

c c. Urte askoan ikus gaitezen nahi/desio nuke.

4. —Poltsa batean jarriko dizut, errazago eraman dezazun.

—Bejondeizula.

c a. Goraipatzeko modukoa da egin duzuna.

c b. Eskerrik asko.

c c. Ez horregatik.

5. —Eskertuko nizuke eskuzapiren bat sartuko bazenit.

c a. Barkatu, eskuzapiren bat sartuko zenidake, mesedez?

c b. Eskerrik asko eskuzapi bat sartzegatik.

c c. Ados zaude eskuzapi bat sartzearekin ala ez?

Erreparatu itxurari, eta irudikatu nolakoak izan daitezkeen 
pertsona hauek. Idatzi, ondoren, deskribapen labur bana.

Zehaztu:

Aurkeztu ikaskideei bezeroak nola deskribatu 
dituzuen, eta ikusi solasaldia.

Ikusi berriro, eta erreparatu erabili dituen 
konplimenduzko formei / kortesiazko esaldiei. 
Aukeratu solasaldian izan duten esanahia.

—Nork irudikatu du horrela aktorea?
—Esango nuke gehien hurbildu dena dela…

1. c  a. —Arratsalde on. Bizi al gara!

Irakurri mezua, eta erantzun Ketxusi zuk 
nola galdetzen duzun.

• Lanbidea edo bizimodua: zertan egiten ote dute lan? Ikasleak ote dira?
• Eguneroko bizimodua: non eta nola biziko dira? Zer egingo dute aisialdian?
• Besterik: ………………

Aztertu aurreiritzirik izan duzun ala ez, eta errepasatu deskribapenak. 
Egin moldaketak, nahi baduzu.
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KORTESIAZKO ESALDIAK

AURKEZPENETAN
- Urte askotarako! Banuen zu ezagutzeko 

gogoa.

ONGIETORRIA EGITEKO
- Hemen beti izango zarete ongi etorriak!
- Ongi etorri! / *Ongi etorria! / *Ongi eto-

rriak!

ZORIONTZEKO
- Urte askotarako!
- Eskerrik asko.

BAIMENA ESKATZEKO
- Joan naiteke komunera?

DOLUMINAK ADIERAZTEKO
- Besarkada handi-handi bat

(zuretzat, opa dizugu…), Mikel.
(…)
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D Aukeratu kortesia gehien adierazten duen 
forma eta arrazoitu.

4. c  a. —Asko pozten nauk. 

@Ketxus1 
Taberna batean inork zerbait nahi duzun 
galdetzen badizu kortesiazko galdera da eta 
ezezkoa espero du. Benetan gonbidatu nahi 
bazaitu zer nahi duzun galdetuko dizu. Zuek 
nola galdetzen duzue? #TabernakoKontuak

 c  b. —Arratsalde on degizula.
—Hala nahi ere.

—Baita zuri ere.

2. c  a. Eskertuko nizuke eskuzapiren bat sartuko bazenit.

 c  b. Eskuzapi bat sartu, mese.

 c  b. —Atsegin dut zu ezagutu izana (bostekoa luzatuz).
—Baita. 

—Baita nik ere (bostekoa luzatuz).

Aurkeztu gainerako ikaskideei atera 
dituzuen ondorioak.

3. c  a. Ikerne, zu zerbitzatzeko. 

 c  b. Ikerne, beti erne, zu zerbitzatzeko.
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D  KORTESIAZKO ESALDIAK 
IDENTIFIKATU

Talde txikitan, berriz, aztertu esaldi hauetan zeinek 
adierazten duen kortesia gehien. Ondoren, eztabaida 
dezatela zeren arabera egin duten aukera. 

Talde handian, aurkeztu ditzatela atera dituzten 
ondorioak. Ondorioetatik asko desbideratzen ari direla 
aurreikusten bada, bideratu solasaldia galdera bidez, 
xede ditugun ondorio nagusiak aterako dituztela 
bermatzeko.

E EKINTZA
Antolatu sareko mezu-segida bat irudikatuko lukeen simulazioa 

ikasgelan; horretarako, idatz ezazu liburuko mezua orri batean, eta 
itsatsi arbelean.

Erantzun diezaiotela galderari ikasle guztiek. Aukeratu ikasle bat 
bere jarraipena ahots gora irakurtzeko; jar dezala bere mezua azpian. 
Baloratu, denon artean, gonbidapena egiteko balio ote duen.

Segi dinamika berari mezuei erantzuteko, betiere azken mezua 
aintzat hartuta. Txandakatu mezua irakurriko duen ikaslea, baina egin 
dezatela guztiek behin baino gehiagotan; horrela, ikasleek erantzun 
guztiak emango dituztela bermatuko duzu.

C  ESAMOLDEEI 
ERREPARATU

Baloratu zeuk, ikasleen arabera, berriro 
ikusiz edo transkripzioarekin batera egingo 
duzuen lan.

Ariketa egin ondoren, zuzendu talde 
handian eta argitu zalantzak. 

Animatu ikasleak halako baliabideen 
parekoak bilatzera Interneten. Ebaluatu, talde 
handian, egokiak izan daitezkeen darabilzuen 
testuinguruan.

ERANTZUNAK

1. b; 2. c; 3. c; 4. a; 5. c

ERANTZUNAK:
1. b; 2. a; 3. a; 4. b
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05. ikastunitatea DIOTENA DIOTELA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

HAN TXAKURRAK  
OINETAKOAK JANTZITA

03.saioa

B

C

A

Zuzendu erantzunak taldean. Gero, alderatu zuen 
usteak herri horiei buruz.

Aukeratu munduko hiru herri, zure ustez 
bizitzeko onenak, eta eman bi arrazoi 
horretarako.

Irakurri testua, eta eman bi erantzun galdera 
bakoitzari. 

BIZITZEKO LEKURIK ONENA
Aurrekoan, lagun batzuekin aritu ginen ea zein izan 
daitekeen bizitzeko herririk onena. Halakoetan, este-
reotipoetara jotzen dugulako ustea dut, baina, ba-
tzuetan, bete egiten dira aurreiritzi horiek. Hona niri 
burura etorri zaizkidanak; lagundu osatzen zerrenda, 
zure bizitzeko lekurik onenari buruz hitz eginez.
ISLANDIA
Islandiari buruz datorkigun lehen ideia kontrastea da: 
batetik, erabat zuri dagoen herrialdea; bestetik, ordea, 
hango sumendiek eragindako ur termaletan hirita-
rrak bainua hartzen lasai asko. 
Europako iparraldeko beste herrietan gertatzen den 
antzera, estatuaren babesari esker, bizi-kalitate maila 
oso altua dute, eta, jakina den legez, ekimena susta-
tzen dute lan-esparruan eta sormenean. Soldatak oso 
altuak dira eta gizarte-segurantza bikaina dute. Txan-
pon horren ifrentzuan, hala ere, prezioak daude: Is-
landian dena da oso garesti.
Oso leku lasaia da. Iparraldeko herriei buruz esaten 
den gisan, jendea ere nahiko hotza da hasieran; kosta 
egiten zaie irekitzea, baina behin izotza apurtu de-
nean (sekula baino hobeto esanda), lagunik onenak 
aurkituko dituzu bertan.
Islandiera hitz egiten da: oso hizkuntza zail eta kon-
plexua, baina bertako kulturaren ardatza dena. Hala 
ere, ondo molda zaitezke ingelesarekin, elebidunak 
dira-eta. Islandian, amonatxo zaharrenak ere egiten 
du ingelesez.
ZEELANDA BERRIA
Zeelanda Berriko bizitza oso lasaia da. Munduko edo-
zein lekutan gertatzen den gisan, bakoitzak bere ara-
zoak ditu, eta haiei aurre egin behar zaie. Baina hain 
jende gutxi bizi izateak, naturak… bizitza lasaia izate-

—Nik ez dut uste Suitza hain neutrala 
izan denik. Neutraltasun hori interes 
ekonomikoen mesedetan erabili du.

—Bai, nik ere irakurri dut halakorik 
nonbait. Eta Islandia lasaia dela? 
Nik dakidala, Reykjaviken kristoren 
parrandak egin daitezke.

Erreparatu testuan nabarmendutakoei, 
eta erantzun galderei, adibidean bezala.

1. Zein uste du idazleak? Estereotipoetara jotzen dugula.

2. Zein irudipen izango dugu zeelandaberritarrei buruz? 
…………

3. Zein ideia dugu Suitzari buruz? …………

4. Zein atzizki-forma erabili du lotzeko? …………

E

F

D Bilatu testuan zein esalditan jar dezakezun 
bezala, eta berridatzi.

Egin kasu idazleari, eta adostu beste herrialde bat, 
zuen ustez oso egokia dena bizitzeko.

Idatzi hari buruzko deskripzio laburra; erabili behin, 
gutxienez, saioan landu dituzuen baliabideak.

Argitaratu testua foroan.

ko aukera ematen dute.
Nabari da berdintasuna Zeelanda Berriko gizartean. 
Han ez dago inolako bazterketarik erlijio, arraza, joe-
ra sexual edo ideia politikoengatik. 
Zeelandaberritarrak oso abegikorrak dira, eta besoak 
zabal hartuko zaituzte. Gainera, jatorrak direlako 
irudipen hori ez da aldatuko denborak aurrera egin 
ahala.
Zeelanda Berrian bizi-kalitate handia dago. In-
gurugiroa oso ondo zainduta dago. Gizarte- 
-segurantza sistema bikaina dute. Australian gerta-
tzen den antzera, krimen-kopurua oso urria da. Zee-
landa Berriko poliziak ez darama su-armarik.
SUITZA
Norbaitek esan zuen eran, Suitzak bukatutako herri 
bat ematen du; hau da, han ez dago lanik kalean, ez 
dago erretako argirik: dena dago ondo. Era berean, 
Europako paisaiarik politenetakoa du. Horri guztiari 
esker, postal baterako herria da.
Hizkuntzen arteko elkarbizitza sustatzen da Europako 
erdialdeko herri honetan. Lau hizkuntza dira ofizia-
lak, eta hizkuntzen arteko bizikidetza bermatuta dago.
Suitza neutrala delako ideia dugu denok. Denok da-
kigun moduan, ez zuen parte hartu Europako XX. 
mendeko gerra handietan; gerora, mundu mailako 
potentzien bilgunea izan da. Era berean, ezagunak 
dira hango banketxeak. Dirudunek han gordetzen di-
tuzte beren ondasunak.
Suitzan dena da hain perfektua, ezen leku asperga-
rria delako iritzia baitugu. Baina naturak, kirol- 
-zaletasunak eta beste hainbat aukerak bizitzeko leku 
zoragarria egiten dute.
Arestian esan dudan eran, orain zure txanda da.

• Zein iritzi du idazleak Islandiari buruz?
• Zein iritzi du idazleak Zeelanda Berriari buruz?
• Zein iritzi du idazleak Suitzari buruz?
• Eta zein iritzi duzu zuk?

Hitz egin kideekin aukeratu dituzuen 
herrialdeen inguruan.

...-(E)LAKO/ ...-(E)N + IZENA
 Egitura hau kategoria semantiko jakin batzueta-

ko izenekin erabiltzen dugu.

 - Euskaldunok apustuzaleak garelako fama 
gehiegizkoa da.

 - Suitza neutrala den kontua ez dago hain argi.
KH 9-12

• Europako iparraldeko beste herrietan gertatzen den 
antzera. → Europako iparraldeko beste herrietan gertatzen 
den bezala.

Bilatu esaldiek dituzten aldeak formari dagokionez.

MODUZKO ESALDIAK

Egizue denon artean argazki-collage bat, bizi- 
-kalitaterik hoberena bermatuko lukeen munduko 
lurraldea irudikatuko duena.

Bilatu, binaka, dagokizuen zatiaren irudia, eta azaldu 
kideei zergatik aukeratu duzuen.

ospea

fama
irudia

iritzia

ustea
susmoa

komunikazioa

berria
kontua

balizkoa

hipotesia
iragarpena

arreta

kezka
beldurra

NOLA?
bezala

- Zuk esan duzun 
bezala egin dut 
ariketa.

gisan
- Zuk esan duzun 

gisan egin dut 
ariketa.

NOLAKOA?
bezalakoa

- Zuk esan duzun 
bezalakoa da 
ariketa.

gisakoa
- Zuk esan duzun 

gisakoa da ari-
keta.

KH 13-16
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ESKOLA AURRETIK

A ULERMENA LANDU
Testua aurreikusteko, haien 

aurreiritzietatik abiatuko dira: pentsa 
ditzatela eurentzako hiru leku 
interesgarrienak, eta eman ditzatela 
bina arrazoi; horrez gain, informazio hori 
ikasgelako saioan partekatuko dute.

Irakur dezatela testua, eta egin dezatela 
lana. Eska iezaiezu zuri bidaltzeko ariketa; 
ikusten duzunaren arabera, baloratu 
ulermen aldetik lanketa berezirik egin 
beharko duzun ala ez.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
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B

C

A

Zuzendu erantzunak taldean. Gero, alderatu zuen 
usteak herri horiei buruz.

Aukeratu munduko hiru herri, zure ustez 
bizitzeko onenak, eta eman bi arrazoi 
horretarako.

Irakurri testua, eta eman bi erantzun galdera 
bakoitzari. 

BIZITZEKO LEKURIK ONENA
Aurrekoan, lagun batzuekin aritu ginen ea zein izan 
daitekeen bizitzeko herririk onena. Halakoetan, este-
reotipoetara jotzen dugulako ustea dut, baina, ba-
tzuetan, bete egiten dira aurreiritzi horiek. Hona niri 
burura etorri zaizkidanak; lagundu osatzen zerrenda, 
zure bizitzeko lekurik onenari buruz hitz eginez.
ISLANDIA
Islandiari buruz datorkigun lehen ideia kontrastea da: 
batetik, erabat zuri dagoen herrialdea; bestetik, ordea, 
hango sumendiek eragindako ur termaletan hirita-
rrak bainua hartzen lasai asko. 
Europako iparraldeko beste herrietan gertatzen den 
antzera, estatuaren babesari esker, bizi-kalitate maila 
oso altua dute, eta, jakina den legez, ekimena susta-
tzen dute lan-esparruan eta sormenean. Soldatak oso 
altuak dira eta gizarte-segurantza bikaina dute. Txan-
pon horren ifrentzuan, hala ere, prezioak daude: Is-
landian dena da oso garesti.
Oso leku lasaia da. Iparraldeko herriei buruz esaten 
den gisan, jendea ere nahiko hotza da hasieran; kosta 
egiten zaie irekitzea, baina behin izotza apurtu de-
nean (sekula baino hobeto esanda), lagunik onenak 
aurkituko dituzu bertan.
Islandiera hitz egiten da: oso hizkuntza zail eta kon-
plexua, baina bertako kulturaren ardatza dena. Hala 
ere, ondo molda zaitezke ingelesarekin, elebidunak 
dira-eta. Islandian, amonatxo zaharrenak ere egiten 
du ingelesez.
ZEELANDA BERRIA
Zeelanda Berriko bizitza oso lasaia da. Munduko edo-
zein lekutan gertatzen den gisan, bakoitzak bere ara-
zoak ditu, eta haiei aurre egin behar zaie. Baina hain 
jende gutxi bizi izateak, naturak… bizitza lasaia izate-

—Nik ez dut uste Suitza hain neutrala 
izan denik. Neutraltasun hori interes 
ekonomikoen mesedetan erabili du.

—Bai, nik ere irakurri dut halakorik 
nonbait. Eta Islandia lasaia dela? 
Nik dakidala, Reykjaviken kristoren 
parrandak egin daitezke.

Erreparatu testuan nabarmendutakoei, 
eta erantzun galderei, adibidean bezala.

1. Zein uste du idazleak? Estereotipoetara jotzen dugula.

2. Zein irudipen izango dugu zeelandaberritarrei buruz? 
…………

3. Zein ideia dugu Suitzari buruz? …………

4. Zein atzizki-forma erabili du lotzeko? …………

E

F

D Bilatu testuan zein esalditan jar dezakezun 
bezala, eta berridatzi.

Egin kasu idazleari, eta adostu beste herrialde bat, 
zuen ustez oso egokia dena bizitzeko.

Idatzi hari buruzko deskripzio laburra; erabili behin, 
gutxienez, saioan landu dituzuen baliabideak.

Argitaratu testua foroan.

ko aukera ematen dute.
Nabari da berdintasuna Zeelanda Berriko gizartean. 
Han ez dago inolako bazterketarik erlijio, arraza, joe-
ra sexual edo ideia politikoengatik. 
Zeelandaberritarrak oso abegikorrak dira, eta besoak 
zabal hartuko zaituzte. Gainera, jatorrak direlako 
irudipen hori ez da aldatuko denborak aurrera egin 
ahala.
Zeelanda Berrian bizi-kalitate handia dago. In-
gurugiroa oso ondo zainduta dago. Gizarte- 
-segurantza sistema bikaina dute. Australian gerta-
tzen den antzera, krimen-kopurua oso urria da. Zee-
landa Berriko poliziak ez darama su-armarik.
SUITZA
Norbaitek esan zuen eran, Suitzak bukatutako herri 
bat ematen du; hau da, han ez dago lanik kalean, ez 
dago erretako argirik: dena dago ondo. Era berean, 
Europako paisaiarik politenetakoa du. Horri guztiari 
esker, postal baterako herria da.
Hizkuntzen arteko elkarbizitza sustatzen da Europako 
erdialdeko herri honetan. Lau hizkuntza dira ofizia-
lak, eta hizkuntzen arteko bizikidetza bermatuta dago.
Suitza neutrala delako ideia dugu denok. Denok da-
kigun moduan, ez zuen parte hartu Europako XX. 
mendeko gerra handietan; gerora, mundu mailako 
potentzien bilgunea izan da. Era berean, ezagunak 
dira hango banketxeak. Dirudunek han gordetzen di-
tuzte beren ondasunak.
Suitzan dena da hain perfektua, ezen leku asperga-
rria delako iritzia baitugu. Baina naturak, kirol- 
-zaletasunak eta beste hainbat aukerak bizitzeko leku 
zoragarria egiten dute.
Arestian esan dudan eran, orain zure txanda da.

• Zein iritzi du idazleak Islandiari buruz?
• Zein iritzi du idazleak Zeelanda Berriari buruz?
• Zein iritzi du idazleak Suitzari buruz?
• Eta zein iritzi duzu zuk?

Hitz egin kideekin aukeratu dituzuen 
herrialdeen inguruan.

...-(E)LAKO/ ...-(E)N + IZENA
 Egitura hau kategoria semantiko jakin batzueta-

ko izenekin erabiltzen dugu.

 - Euskaldunok apustuzaleak garelako fama 
gehiegizkoa da.

 - Suitza neutrala den kontua ez dago hain argi.
KH 9-12

• Europako iparraldeko beste herrietan gertatzen den 
antzera. → Europako iparraldeko beste herrietan gertatzen 
den bezala.

Bilatu esaldiek dituzten aldeak formari dagokionez.

MODUZKO ESALDIAK

Egizue denon artean argazki-collage bat, bizi- 
-kalitaterik hoberena bermatuko lukeen munduko 
lurraldea irudikatuko duena.

Bilatu, binaka, dagokizuen zatiaren irudia, eta azaldu 
kideei zergatik aukeratu duzuen.

ospea

fama
irudia

iritzia

ustea
susmoa

komunikazioa

berria
kontua

balizkoa

hipotesia
iragarpena

arreta

kezka
beldurra

NOLA?
bezala

- Zuk esan duzun 
bezala egin dut 
ariketa.

gisan
- Zuk esan duzun 

gisan egin dut 
ariketa.

NOLAKOA?
bezalakoa

- Zuk esan duzun 
bezalakoa da 
ariketa.

gisakoa
- Zuk esan duzun 

gisakoa da ari-
keta.
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B  HERRIALDEEI BURUZ 
HITZ EGIN

Talde txikitan, zuzen dezatela etxean egindako 
ariketa. Zalantzarik badago, argitu talde handian.

Gero, hitz egin dezatela bakoitzak aukeratu dituen 
herriei buruz, eta balora dezatela estereotipo hutsak 
aipatu dituzten.

Errepararazi saioaren izenburuak egiten duen 
jokoari. Galdetu ea izenburuak esaera zaharren bat 
iradokitzen ote dien. Ezaguna ez badute, azaldu 
zeuk: Han ere txakurrak oinutsik. Horren ildotik, 
aurkeztu pareko esanahia daukan besteren bat: 
Urrutiko intxaurrak hamalau, bertara joan eta lau; 
Urruneko eltzea urrez, gerturatu orduko lurrez. 
Aztertu esanahia, eta parekatu gaztelaniazkoren 
batekin. Hitz egin zein esamolde egokitzen zaion 
hobeto kanpora joaten garenean aurkitzen dugunari.

C HAUSNARTU
Ariketa egin ondoren, zuzendu talde handian eta 

argitu zalantzak. Helburua da konturatzea era batera 
zein bestera idatz daitekeela. Idatzi arbelean:

Idazleak uste du estereotipoetara jotzen dugula = 
Idazleak estereotipoetara jotzen dugulako ustea du

D FORMAN ARRETA JARRI
Aurreko bikoteetan, egin dezatela esaldi-bilduma. 

Talde handian osa ditzakezue zerrenda horiek.
Talde handian hitz egin ondoren, azpimarratu 

testuinguru honetan ez dagoela inolako alderik, ez 
esanahiari ez formari dagokionez. Ohartarazi, hala 
ere, antzera formak antzekotasuna adierazten duela; 
besteek, ordea, berdintasuna.

E PRAKTIKATU
Ados dezatela A jardueran pentsatu 

dituzten herrialdeetako bat, eta idatz 
dezatela hari buruzko deskripzioa.

Zuzentzeko, irakur ditzatela deskripziook 
ahots gora.

F EKINTZA
Egin dezatela Herrialde utopikoa izeneko argazki-collagea. 
Ados dezatela talde handian zein multzo egingo dituzten herrialde 

hori deskribatzeko: klima, estatuaren gizarte-babesa, hezkuntza, 
janaria… Arlo bakoitzerako, hainbat proposamen egingo dituzte.

Egin bikoteak, eta banatu multzo horiek. Bila ditzatela herri horren 
argazkiak, eta deskriba ditzatela.

Egin collagea eta itsatsi horman. Animatu ikasleak ingurukoren bat 
ikasgelara gonbidatzera, egindako lana ezagut dezan. 

ERANTZUNAK
jakina den legez; Iparraldeko herriei 

buruz esaten den gisan; Munduko 
edozein lekutan gertatzen den gisan; 
Australian gertatzen den antzera; 
Norbaitek esan zuen eran; Denok dakigun 
moduan; Arestian esan dudan eran

ERANTZUNAK
2. Oso jatorrak direla;  

3. Neutrala dela; 4. …-(e)lako
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
KONTUAN HARTU

ESTEREOTIPOEZ HITZ EGITEKO

1

KONTUAN HARTU

2

3

4

Estereotipoak errotutako aurreiritziak dira, uste sendoak. Beraz, ziurtasun osoz egiten dira adierazpenak. 

EZAGUN DU
Esaten ari garena nabaria edo argia dela adierazteko, honako aditz hauek erabiltzen ditugu: ezagun izan, 
nabari izan, seinale izan.
Baloratzen ari garen pertsonaren arabera jokatuko ditugu aditzok:

 - (zuk) Ezagun duzu ez zarela hirikoa: edonon galtzen zara.
 - (hark) Seinale du diruduna dela.
 - (haiek) Nabari dute dantzarako jaioak direla.

Subjektua, gehienetan, ez da esaten, elipsia egiten da, aurretik argitu ohi baita nori buruz ari garen.

SENTIMENDUAK DESKRIBATZEKO
Estereotipoei buruz ari garela, sentimenduak deskribatzeko lexikoa ere baliatzen dugu: bai estereotipoak 
deskribatzeko bai aurreiritzien bidez estereotipatzen ditugun pertsonen sentimenduak azaltzeko.
Sentimendua izendatzeko, adberbioak edo -ta atzizkidun partizipio adberbialak erabil daitezke:

 • bakarrik, eroso, errudun, harro, gaizki, zuzen, gustura, arrotz…
 • minduta, gutxietsita, baztertuta, identifikatuta, nazkatuta…

 - Gustura aritzen naiz musika-ikastaroan.
 - Baztertuta sentitu ohi dira arrazoirik gabe.

Bestalde, maiz jarreraren berri emanez adierazi ohi dugu pertsona nola sentitzen den. Horretarako, aditz 
hauek balia ditzakegu: ibili, jokatu… adberbioekin konbinatuta.

 - Gehienetan, zuzen jokatu ohi dute.

bakardadea, dohaina, sormena, egokitu

Umetan, marrazten eta asmakizunetan 
ibiltzen nintzen beti. Sormen handia nuela 
jakitun, dohain berezi bat nuelako gustura 
sentitzen nintzen, baina, aldi berean, oso 
bakarrik nengoen. Ez nintzen gainerako 
haurrekin identifikatuta sentitzen, eta, ustez 
normal jokatzeko, egokitu egin behar nuen.

Santurtzin, emakume futbolarien taldea osatu zuten 1969an. Orduko bizipenak eta 
oroitzapenak gogora ekarri dituzte mende erdi iragan denean.

Irakurri pasarte hau, eta osatu testua aditz egokiak aukeratu eta jokatuta. Aditz batzuk 
errepikatuta daude, eta hutsune batzuetan aukera bat baino gehiago dago ondo.

Estereotipoez ari garela, ebidentzia gisa aurkezten ditugu aurreiritziak. Solasaldi hauetan 
nabarmendutako pasarteetan hainbat ebidentzia eta aurreiritzi duzu. 

Markatu zein diren ebidentzia, zein aurreiritzi, eta osatu falta diren solasaldiak, adibideetan 
bezala. 
• Bikote heldu batek, bizilagun nerabea agurtu ondoren:

—Jatorra da, gero, mutiko hau! Beti dago kasu egiten eta laguntzeko prest.
—Ezagun du ondo hezia dela.

• Bikote heldu batek, bizilagun nerabea eta haren gurasoak agurtu ondoren:
—Nork ote zeramatzan belarritako gehiago, aitak ala semeak?
—Ezagun dute parranda besterik ez dutela buruan.

• Bi lagun astebururako plana egiten:
—Urteroko erromeria antolatu du dantza-taldeak. Joango al gara? Giro ona izango da!
—Seinale duzu euskalduna zarela.

• Bizilagunek arropak eskegita dauzkate:
—Arropa koloretsuak janzten dituzte, gero, etxe horretan!
—Nabari dute artistak direla.

• Nerabe-talde bat lokaletik irten eta bizilagun edadetu batekin gurutzatu da:
—Hori da lehengoan musika baxuago jartzeko esan zidana.
—………………

• Herri-baratzean, lursail batean ez da ia ezer hazi, eta dagoen apurra oso kaskarra da; ondokoan, berriz, barazki 
ugari eta mardul-mardulak ikusten dira. Zer diote lursail bakoitzekoek aldamenekoez?

—Baratze ederraren jabeek: ………………
—Baratze eskasa dutenek: ………………

 ESTEREOTIPOEZ HITZ EGITEKO LEXIKOA
bizi
egon
hartu
jokatu
sentiarazi
sentitu

AITZINDARI IZAN ZIREN
Emakumeen kirolean, aitzindari izan ziren San-
turtziko emakume futbolari hauek. Dirua biltzeko 
lagunarteko partida bat antolatu, eta, oharkabean, 
futbol-talde bihurtu ziren. Futbolari izan zireneko 
garaiei buruz hitz egiteko elkartu ditugu hamabost 
emakume haietako batzuk.
«Garai hartan, oso arraroa zen emakumeak futbo-
lean ikustea. Oraindik ez zen Athleticeko emaku-
meen taldea ere existitzen. Zalantzarik gabe, au-
sart ………… genuen» jarraitu dute.
Ibilbide profesional laburra izan bazuten ere, oso 
berezia izan zela azpimarratu nahi dute: «Espe-
rientzia berri hura harro ………… izan genuen, 
nahiz eta inguratzen gintuen gizartearen gehien-
goaren babesik ez izan». Izan ere, publikoak ez 
zituen aintzat hartzen. «Guk entzungor egiten ge-

nien. Senitartekoak eta lagunak deseroso ………… 
ziren partidetan, konturatzen baitziren ikusleak 
ez zirela joaten futbola ikustera, emakumeak ko-
rrika ikustera baizik» diote. Hala ere, oso ondo 
pasatzen zuten elkarrekin, eta motibatuta ………… 
aurrera egiteko. Beste arrazoi batzuek ………… 
zituzten gutxietsita: «Esate baterako, inoiz ez 
genuen izaten dutxatzeko ur berorik, gizonezko 
guztiek bukatu ondoren izaten baitzen gure txan-
da». Entrenatzailea ongi gogoan dute: «Beti izan 
genuen bere sostengua, serio ………… zuen gure 
lana, ez gintuen inoiz baztertuta …………, eta be-
netan harro ………… gutaz».

Ianire Renobales, berria.eus (moldatua)

Adimen handiko pertsona hauei beren egoera hiruzpalau hitzetan definitzeko eskatu diete.

Deskribatu bakoitzaren barne-sentimenduak, adibidean bezala. Erabili ikasitako lexikoa, 
eta asmatu behar duzun guztia testua osatzeko. 

Aurreiritzi eta estereotiporik hedatuenen zerrenda osatuko duzue foroan. Horretarako, egin 
hiruko taldeak, aukeratu zuen ustez hedatuen dauden estereotipoetako bat, eta idatzi iruzkina: 
deskribatu estereotipoa edota aurreiritziak, azaldu zer sentiarazten dizueten eta eman 
aurreiritzi horiek errefusatzeko argudioak.

Egin iruzkinak kideen azalpenei.

baztertuta, sentiberatasuna, 
arrunta, motibazioa
………………

ezberdina, azkarra, ezkutatuta, 
arazoa
………………

ANE: JOKIN: IHINTZA:
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Estereotipoak errotutako aurreiritziak dira, uste sendoak. Beraz, ziurtasun osoz egiten dira adierazpenak. 

EZAGUN DU
Esaten ari garena nabaria edo argia dela adierazteko, honako aditz hauek erabiltzen ditugu: ezagun izan, 
nabari izan, seinale izan.
Baloratzen ari garen pertsonaren arabera jokatuko ditugu aditzok:

 - (zuk) Ezagun duzu ez zarela hirikoa: edonon galtzen zara.
 - (hark) Seinale du diruduna dela.
 - (haiek) Nabari dute dantzarako jaioak direla.

Subjektua, gehienetan, ez da esaten, elipsia egiten da, aurretik argitu ohi baita nori buruz ari garen.

SENTIMENDUAK DESKRIBATZEKO
Estereotipoei buruz ari garela, sentimenduak deskribatzeko lexikoa ere baliatzen dugu: bai estereotipoak 
deskribatzeko bai aurreiritzien bidez estereotipatzen ditugun pertsonen sentimenduak azaltzeko.
Sentimendua izendatzeko, adberbioak edo -ta atzizkidun partizipio adberbialak erabil daitezke:

 • bakarrik, eroso, errudun, harro, gaizki, zuzen, gustura, arrotz…
 • minduta, gutxietsita, baztertuta, identifikatuta, nazkatuta…

 - Gustura aritzen naiz musika-ikastaroan.
 - Baztertuta sentitu ohi dira arrazoirik gabe.

Bestalde, maiz jarreraren berri emanez adierazi ohi dugu pertsona nola sentitzen den. Horretarako, aditz 
hauek balia ditzakegu: ibili, jokatu… adberbioekin konbinatuta.

 - Gehienetan, zuzen jokatu ohi dute.

bakardadea, dohaina, sormena, egokitu

Umetan, marrazten eta asmakizunetan 
ibiltzen nintzen beti. Sormen handia nuela 
jakitun, dohain berezi bat nuelako gustura 
sentitzen nintzen, baina, aldi berean, oso 
bakarrik nengoen. Ez nintzen gainerako 
haurrekin identifikatuta sentitzen, eta, ustez 
normal jokatzeko, egokitu egin behar nuen.

Santurtzin, emakume futbolarien taldea osatu zuten 1969an. Orduko bizipenak eta 
oroitzapenak gogora ekarri dituzte mende erdi iragan denean.

Irakurri pasarte hau, eta osatu testua aditz egokiak aukeratu eta jokatuta. Aditz batzuk 
errepikatuta daude, eta hutsune batzuetan aukera bat baino gehiago dago ondo.

Estereotipoez ari garela, ebidentzia gisa aurkezten ditugu aurreiritziak. Solasaldi hauetan 
nabarmendutako pasarteetan hainbat ebidentzia eta aurreiritzi duzu. 

Markatu zein diren ebidentzia, zein aurreiritzi, eta osatu falta diren solasaldiak, adibideetan 
bezala. 
• Bikote heldu batek, bizilagun nerabea agurtu ondoren:

—Jatorra da, gero, mutiko hau! Beti dago kasu egiten eta laguntzeko prest.
—Ezagun du ondo hezia dela.

• Bikote heldu batek, bizilagun nerabea eta haren gurasoak agurtu ondoren:
—Nork ote zeramatzan belarritako gehiago, aitak ala semeak?
—Ezagun dute parranda besterik ez dutela buruan.

• Bi lagun astebururako plana egiten:
—Urteroko erromeria antolatu du dantza-taldeak. Joango al gara? Giro ona izango da!
—Seinale duzu euskalduna zarela.

• Bizilagunek arropak eskegita dauzkate:
—Arropa koloretsuak janzten dituzte, gero, etxe horretan!
—Nabari dute artistak direla.

• Nerabe-talde bat lokaletik irten eta bizilagun edadetu batekin gurutzatu da:
—Hori da lehengoan musika baxuago jartzeko esan zidana.
—………………

• Herri-baratzean, lursail batean ez da ia ezer hazi, eta dagoen apurra oso kaskarra da; ondokoan, berriz, barazki 
ugari eta mardul-mardulak ikusten dira. Zer diote lursail bakoitzekoek aldamenekoez?

—Baratze ederraren jabeek: ………………
—Baratze eskasa dutenek: ………………

 ESTEREOTIPOEZ HITZ EGITEKO LEXIKOA
bizi
egon
hartu
jokatu
sentiarazi
sentitu

AITZINDARI IZAN ZIREN
Emakumeen kirolean, aitzindari izan ziren San-
turtziko emakume futbolari hauek. Dirua biltzeko 
lagunarteko partida bat antolatu, eta, oharkabean, 
futbol-talde bihurtu ziren. Futbolari izan zireneko 
garaiei buruz hitz egiteko elkartu ditugu hamabost 
emakume haietako batzuk.
«Garai hartan, oso arraroa zen emakumeak futbo-
lean ikustea. Oraindik ez zen Athleticeko emaku-
meen taldea ere existitzen. Zalantzarik gabe, au-
sart ………… genuen» jarraitu dute.
Ibilbide profesional laburra izan bazuten ere, oso 
berezia izan zela azpimarratu nahi dute: «Espe-
rientzia berri hura harro ………… izan genuen, 
nahiz eta inguratzen gintuen gizartearen gehien-
goaren babesik ez izan». Izan ere, publikoak ez 
zituen aintzat hartzen. «Guk entzungor egiten ge-

nien. Senitartekoak eta lagunak deseroso ………… 
ziren partidetan, konturatzen baitziren ikusleak 
ez zirela joaten futbola ikustera, emakumeak ko-
rrika ikustera baizik» diote. Hala ere, oso ondo 
pasatzen zuten elkarrekin, eta motibatuta ………… 
aurrera egiteko. Beste arrazoi batzuek ………… 
zituzten gutxietsita: «Esate baterako, inoiz ez 
genuen izaten dutxatzeko ur berorik, gizonezko 
guztiek bukatu ondoren izaten baitzen gure txan-
da». Entrenatzailea ongi gogoan dute: «Beti izan 
genuen bere sostengua, serio ………… zuen gure 
lana, ez gintuen inoiz baztertuta …………, eta be-
netan harro ………… gutaz».

Ianire Renobales, berria.eus (moldatua)

Adimen handiko pertsona hauei beren egoera hiruzpalau hitzetan definitzeko eskatu diete.

Deskribatu bakoitzaren barne-sentimenduak, adibidean bezala. Erabili ikasitako lexikoa, 
eta asmatu behar duzun guztia testua osatzeko. 

Aurreiritzi eta estereotiporik hedatuenen zerrenda osatuko duzue foroan. Horretarako, egin 
hiruko taldeak, aukeratu zuen ustez hedatuen dauden estereotipoetako bat, eta idatzi iruzkina: 
deskribatu estereotipoa edota aurreiritziak, azaldu zer sentiarazten dizueten eta eman 
aurreiritzi horiek errefusatzeko argudioak.

Egin iruzkinak kideen azalpenei.

baztertuta, sentiberatasuna, 
arrunta, motibazioa
………………

ezberdina, azkarra, ezkutatuta, 
arazoa
………………

ANE: JOKIN: IHINTZA:

94PRIMERAN! 
B2.1

95 PRIMERAN! 
B2.1

1

KONTUAN HARTU

2

3

4

Estereotipoak errotutako aurreiritziak dira, uste sendoak. Beraz, ziurtasun osoz egiten dira adierazpenak. 

EZAGUN DU
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nabari izan, seinale izan.
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 - (haiek) Nabari dute dantzarako jaioak direla.

Subjektua, gehienetan, ez da esaten, elipsia egiten da, aurretik argitu ohi baita nori buruz ari garen.

SENTIMENDUAK DESKRIBATZEKO
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deskribatzeko bai aurreiritzien bidez estereotipatzen ditugun pertsonen sentimenduak azaltzeko.
Sentimendua izendatzeko, adberbioak edo -ta atzizkidun partizipio adberbialak erabil daitezke:
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Santurtzin, emakume futbolarien taldea osatu zuten 1969an. Orduko bizipenak eta 
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Har ezazu parte zeuk ere foroan; deskribatu 
zuenean ohikoa den estereotiporen bat, eta 
aipatu hari buruzkoak.

Gero, zirikatu ikasleak zure erantzunekin, 
elkarreragina sustatzeko.

Eman feedbacka foroan bertan.

ERANTZUNAK
Ebidentzia: 1; Aurreiritziak: 2, 3, 4

ERANTZUNAK
1. ausart jokatu genuen; 2. harro bizi 

izan genuen; 3. deseroso sentitzen/
egoten ziren; 4. motibatuta zeuden/
sentitzen ziren; 5. sentiarazten zituzten 
gutxietsita; 6. serio hartzen zuen; 7. ez 
gintuen inoiz baztertuta sentiarazi;  
8. harro zegoen/sentitzen zen

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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Irakurri egunkariko artikulua, eta aukeratu laburpen egokiena.

Euskadi Irratiak Mikel Lizarralderi elkarrizketa egin dio. Mikelek esklerosi anizkoitza du.

Irakurri transkripzio-zati hau, eta aukeratu agurtzean erabili zituen esapideak, elkarrizketaren 
testuingurua kontuan izanda.

Kazetaria —Bueno, bada, baliatu nahi dugu tarte hau, Mikeli, jakina, munduko (1) ………………-teko.

Mikel —Milesker.

K —Eta, bide batez, parte hartuko duten guzti-guztiei (2) ………………. (3)……………… eta dena ondo irtetea. Ea 
eguraldiak ere laguntzen dizuen. Ez dakit iragarpena begiratu duzun, Mikel?

M —Bai, bai. Sarri-sarri. Ia-ia ordu erdiro begiratzen dut ea aldatzen den. Beroa omen dator, eta horrek ez dit grazia 
gehiegirik egiten, baina, bueno, moldatu beharko gara.

K —Oso ondo, bada, Mikel Lizarralde, igandean Zegama-Aizkorri maratoian parte hartu behar duena. Mikel, (4) 
………………! (5) ……………… handi-handi bat, Mikel.

M —Eskerrik asko.

XIMIKO BERRI
Atzo hamar balio zuenak gaur bost balio du, eta bizi gaitzala merkealdien pozak, kontsumoa-
ren kontsumazioak, pagotxaren begitazioak. Arropak biluziak janzteko balio omen. Zenbat biluzi 
janzteko adina arropa ote daukagu gutariko bakoitzak armairuan? Edo zenbat biluzi dago nigan 
hainbeste arropa behar izateko?
Egungo arropak ez du gure pribilegiorik: ez da gastatzen, ez diogu zahartzarora iristeko betarik 
ematen. Aspertu orduko edo modatik pasatu dela pentsatu ahala, ez dugu berria erosi arteko onik 
izaten. Hala, arropa zaharrarekin batera, osasunarekin urratu espresioa baztertu dugu: arropa es-
treinatutakoan, jantzi berriaren iraupen (gutxienez) bera opatzen genuen/zitzaigun. Bitxia da: 
egun, esaldiak justu kontrakoa adierazi nahiko luke.
Ez ahal da, behintzat, Baztango ximiko berri ohitura zabalduko (arropa berria estreinatzen zuenari 
atximur egiten omen zioten): gorputz guztia ubeldura huts genuke.

Anjel Lertxundi, berria.eus

KORTESIAZKO ESALDIAK
Asko dira konplimenduzko esamoldeak, eta komenigarria da jendearekin konplitzen jakitea; bada, 
gutxi-asko, xede hori dute guztiek. Izan ere, begirunez hitz egitea, zerbait eskatu behar denean, edota, 
besteak beste, atsegina izatea agurtzean, askoz ere eraginkorragoa da eguneroko komunikazioan.

NOLA ERABILI
Dena den, kortesiazko formulak egokitasunez nola erabili egoerak eta harremanak eragingo dute. 
Betiere dagokion unean eta eran erabiltzeak duen garrantzia eta xedea aintzat hartuta, forma desber-
dinekin adieraziko dugu. 

FUNTZIOAK
Besteak beste honako funtzio hauek hornituko ditugu konplimenduzko esaldi batzuekin ala besteekin:

 • AGURRAK: Bizi direnak azaltzen direla!; Egun on, eta eskerrik asko hurbildu zareten guztioi…
 • ESKERRAK: Eskerrik asko. (Erantzunak) Ez da ezer asko; Ez horregatik…
 • URTEBETETZE-EGUNEAN: Urte askotarako!; Urte asko bete ditzazula, eta besteok ikus dezagula…
 • ZORIONTZEKO: Zorionak!; Bapo, gazteok!; Txalorik beroena…
 • DOLUMINAK EMATEKO: Lagun nauzu atsekabean; Animo…
 • MESEDEA ESKATZEKO: Emango, mese?; Mesedez eta faborez, lagunduko bazenit…
 • GAIXOA BISITATZEKO: Zerbait garelakoan ibiltzen gara, baina…; Ez diezazula txarrera jo…
 • TOPA EGITEKO: Osasuna!; Zuen osasunerako eta nire onerako!; Urte askoan honelaxe (izan gaitezela)…
 • BARKAMENA ESKATZEKO: Barkatu, ustekabean izan da; Barkazio eske nator…
 • EKINTZAK GORAIPATZEKO EDO GORESTEKO: Bejondeizula!; Hori da jokatzea, hori!

munduko zorterik onena
besarkada
desio diegu ondo-ondo pasatzea
zorterik onena opa izan
opako diegu
(…)

c  a. Esanahia eta zentzua galdu ditu Osasunarekin urratu kortesiazko esamoldeak 
 gaur egun arropa erosteko ohituragatik.

c  b. Osasunarekin urratu esamoldea Ximiko berrirekin ordezkatzea proposatu du, 
 egoera informaletarako.

1. Osasunarekin urratu. ……

2. Ximiko berri. ……

a. Baztanen, arropa berria erositakoren bati esaten zitzaion.

b. Gaurtik aurrera, ingurukoei arropa berria erositakoan esango die.

Irakurri testuak, eta zehaztu zenbakiarekin konplimenduzko hitzak zein egoeratan erabili diren.

Atsekabeturik gaude  
zuen aita hil delako.  

Gizon ona zen.  
Zuen saminarekin  
bat egiten dugu.

Doluminak eta besarkada handi bat.

ANTONIO ZABALETA SATRUSTEGI

Jaso ditugun atsekabezko 
adierazpenak eta haren alde eskaini 

dituzuen otoitzak eskertu nahi 
dizkizuegu.

Ataunen, 2003ko urtarrilaren 22an

Badira hilarrietan esaldi bitxi 
askoak! Bat, nahiko ona: «Barka 
iezadazu zure bisita jasota 
altxatzen ez banaiz».

c 1. Eskertzeko    c 2. Zoriontzeko    c 3. Doluminak emateko    c 4. Gonbitak egiteko    c 5. Barkamena eskatzeko    c 6. Besterik

Irakurri Iban Zalduaren literatura-pasartea, eta eman iritzia foroko literatura-tertulian.

Prestatu, aurrez, zer esango duzun galdera hauen inguruan, hizketa-gaiak izango dira-eta:
• Nola ezagutu zuten elkar Asunek eta narratzaileak (protagonistak)?
• Zein harreman-mota daukate gaur egun?
• Esan al diote elkarri konplimenduzko hitzik? Zein? Nolakoak (epelak, hotzak, zintzoak, zuriak…) izan dira?
• Bien arteko harreman-mota nabari al da hizkuntzaren erabileran? Zertan?
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Badira hilarrietan esaldi bitxi 
askoak! Bat, nahiko ona: «Barka 
iezadazu zure bisita jasota 
altxatzen ez banaiz».

c 1. Eskertzeko    c 2. Zoriontzeko    c 3. Doluminak emateko    c 4. Gonbitak egiteko    c 5. Barkamena eskatzeko    c 6. Besterik

Irakurri Iban Zalduaren literatura-pasartea, eta eman iritzia foroko literatura-tertulian.

Prestatu, aurrez, zer esango duzun galdera hauen inguruan, hizketa-gaiak izango dira-eta:
• Nola ezagutu zuten elkar Asunek eta narratzaileak (protagonistak)?
• Zein harreman-mota daukate gaur egun?
• Esan al diote elkarri konplimenduzko hitzik? Zein? Nolakoak (epelak, hotzak, zintzoak, zuriak…) izan dira?
• Bien arteko harreman-mota nabari al da hizkuntzaren erabileran? Zertan?
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ERANTZUNAK
1. Zorterik onena opa izan;  

2. (zortea) opako diegu; 3. Desio 
diegu ondo-ondo pasatzea; 4. zorterik 
onena; 5. besarkada.

ERANTZUNAK
Laburpen egokia: a
Egoerak: 1. b; 2. a

ERANTZUNAK
a. Doluminak emateko; b. Eskertzeko;  

c. Barkamena eskatzeko

Bi rol joka ditzakezu foroan: dinamizatzailea 
edo solaskide bat izan zaitezke; azken 
aukera hori lehenesten baduzu, izendatu 
dinamizatzaile bat ikasleen artean.

Sustatu ikasle guztien parte-hartzea; 
horretarako, interpelatu zuzenean gutxiago 
idatzi duten ikasleak, haiek ere animatzeko.

Emaiezu feedbacka foroan bertan.

6

7

8

KONTUAN HARTU

5

Irakurri egunkariko artikulua, eta aukeratu laburpen egokiena.

Euskadi Irratiak Mikel Lizarralderi elkarrizketa egin dio. Mikelek esklerosi anizkoitza du.

Irakurri transkripzio-zati hau, eta aukeratu agurtzean erabili zituen esapideak, elkarrizketaren 
testuingurua kontuan izanda.

Kazetaria —Bueno, bada, baliatu nahi dugu tarte hau, Mikeli, jakina, munduko (1) ………………-teko.

Mikel —Milesker.

K —Eta, bide batez, parte hartuko duten guzti-guztiei (2) ………………. (3)……………… eta dena ondo irtetea. Ea 
eguraldiak ere laguntzen dizuen. Ez dakit iragarpena begiratu duzun, Mikel?

M —Bai, bai. Sarri-sarri. Ia-ia ordu erdiro begiratzen dut ea aldatzen den. Beroa omen dator, eta horrek ez dit grazia 
gehiegirik egiten, baina, bueno, moldatu beharko gara.

K —Oso ondo, bada, Mikel Lizarralde, igandean Zegama-Aizkorri maratoian parte hartu behar duena. Mikel, (4) 
………………! (5) ……………… handi-handi bat, Mikel.

M —Eskerrik asko.

XIMIKO BERRI
Atzo hamar balio zuenak gaur bost balio du, eta bizi gaitzala merkealdien pozak, kontsumoa-
ren kontsumazioak, pagotxaren begitazioak. Arropak biluziak janzteko balio omen. Zenbat biluzi 
janzteko adina arropa ote daukagu gutariko bakoitzak armairuan? Edo zenbat biluzi dago nigan 
hainbeste arropa behar izateko?
Egungo arropak ez du gure pribilegiorik: ez da gastatzen, ez diogu zahartzarora iristeko betarik 
ematen. Aspertu orduko edo modatik pasatu dela pentsatu ahala, ez dugu berria erosi arteko onik 
izaten. Hala, arropa zaharrarekin batera, osasunarekin urratu espresioa baztertu dugu: arropa es-
treinatutakoan, jantzi berriaren iraupen (gutxienez) bera opatzen genuen/zitzaigun. Bitxia da: 
egun, esaldiak justu kontrakoa adierazi nahiko luke.
Ez ahal da, behintzat, Baztango ximiko berri ohitura zabalduko (arropa berria estreinatzen zuenari 
atximur egiten omen zioten): gorputz guztia ubeldura huts genuke.

Anjel Lertxundi, berria.eus

KORTESIAZKO ESALDIAK
Asko dira konplimenduzko esamoldeak, eta komenigarria da jendearekin konplitzen jakitea; bada, 
gutxi-asko, xede hori dute guztiek. Izan ere, begirunez hitz egitea, zerbait eskatu behar denean, edota, 
besteak beste, atsegina izatea agurtzean, askoz ere eraginkorragoa da eguneroko komunikazioan.

NOLA ERABILI
Dena den, kortesiazko formulak egokitasunez nola erabili egoerak eta harremanak eragingo dute. 
Betiere dagokion unean eta eran erabiltzeak duen garrantzia eta xedea aintzat hartuta, forma desber-
dinekin adieraziko dugu. 

FUNTZIOAK
Besteak beste honako funtzio hauek hornituko ditugu konplimenduzko esaldi batzuekin ala besteekin:

 • AGURRAK: Bizi direnak azaltzen direla!; Egun on, eta eskerrik asko hurbildu zareten guztioi…
 • ESKERRAK: Eskerrik asko. (Erantzunak) Ez da ezer asko; Ez horregatik…
 • URTEBETETZE-EGUNEAN: Urte askotarako!; Urte asko bete ditzazula, eta besteok ikus dezagula…
 • ZORIONTZEKO: Zorionak!; Bapo, gazteok!; Txalorik beroena…
 • DOLUMINAK EMATEKO: Lagun nauzu atsekabean; Animo…
 • MESEDEA ESKATZEKO: Emango, mese?; Mesedez eta faborez, lagunduko bazenit…
 • GAIXOA BISITATZEKO: Zerbait garelakoan ibiltzen gara, baina…; Ez diezazula txarrera jo…
 • TOPA EGITEKO: Osasuna!; Zuen osasunerako eta nire onerako!; Urte askoan honelaxe (izan gaitezela)…
 • BARKAMENA ESKATZEKO: Barkatu, ustekabean izan da; Barkazio eske nator…
 • EKINTZAK GORAIPATZEKO EDO GORESTEKO: Bejondeizula!; Hori da jokatzea, hori!

munduko zorterik onena
besarkada
desio diegu ondo-ondo pasatzea
zorterik onena opa izan
opako diegu
(…)

c  a. Esanahia eta zentzua galdu ditu Osasunarekin urratu kortesiazko esamoldeak 
 gaur egun arropa erosteko ohituragatik.

c  b. Osasunarekin urratu esamoldea Ximiko berrirekin ordezkatzea proposatu du, 
 egoera informaletarako.

1. Osasunarekin urratu. ……

2. Ximiko berri. ……

a. Baztanen, arropa berria erositakoren bati esaten zitzaion.

b. Gaurtik aurrera, ingurukoei arropa berria erositakoan esango die.

Irakurri testuak, eta zehaztu zenbakiarekin konplimenduzko hitzak zein egoeratan erabili diren.

Atsekabeturik gaude  
zuen aita hil delako.  

Gizon ona zen.  
Zuen saminarekin  
bat egiten dugu.

Doluminak eta besarkada handi bat.

ANTONIO ZABALETA SATRUSTEGI

Jaso ditugun atsekabezko 
adierazpenak eta haren alde eskaini 

dituzuen otoitzak eskertu nahi 
dizkizuegu.

Ataunen, 2003ko urtarrilaren 22an

Badira hilarrietan esaldi bitxi 
askoak! Bat, nahiko ona: «Barka 
iezadazu zure bisita jasota 
altxatzen ez banaiz».

c 1. Eskertzeko    c 2. Zoriontzeko    c 3. Doluminak emateko    c 4. Gonbitak egiteko    c 5. Barkamena eskatzeko    c 6. Besterik

Irakurri Iban Zalduaren literatura-pasartea, eta eman iritzia foroko literatura-tertulian.

Prestatu, aurrez, zer esango duzun galdera hauen inguruan, hizketa-gaiak izango dira-eta:
• Nola ezagutu zuten elkar Asunek eta narratzaileak (protagonistak)?
• Zein harreman-mota daukate gaur egun?
• Esan al diote elkarri konplimenduzko hitzik? Zein? Nolakoak (epelak, hotzak, zintzoak, zuriak…) izan dira?
• Bien arteko harreman-mota nabari al da hizkuntzaren erabileran? Zertan?
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opako diegu
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c  a. Esanahia eta zentzua galdu ditu Osasunarekin urratu kortesiazko esamoldeak 
 gaur egun arropa erosteko ohituragatik.

c  b. Osasunarekin urratu esamoldea Ximiko berrirekin ordezkatzea proposatu du, 
 egoera informaletarako.

1. Osasunarekin urratu. ……

2. Ximiko berri. ……

a. Baztanen, arropa berria erositakoren bati esaten zitzaion.

b. Gaurtik aurrera, ingurukoei arropa berria erositakoan esango die.

Irakurri testuak, eta zehaztu zenbakiarekin konplimenduzko hitzak zein egoeratan erabili diren.

Atsekabeturik gaude  
zuen aita hil delako.  

Gizon ona zen.  
Zuen saminarekin  
bat egiten dugu.

Doluminak eta besarkada handi bat.

ANTONIO ZABALETA SATRUSTEGI

Jaso ditugun atsekabezko 
adierazpenak eta haren alde eskaini 

dituzuen otoitzak eskertu nahi 
dizkizuegu.

Ataunen, 2003ko urtarrilaren 22an
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c 1. Eskertzeko    c 2. Zoriontzeko    c 3. Doluminak emateko    c 4. Gonbitak egiteko    c 5. Barkamena eskatzeko    c 6. Besterik

Irakurri Iban Zalduaren literatura-pasartea, eta eman iritzia foroko literatura-tertulian.

Prestatu, aurrez, zer esango duzun galdera hauen inguruan, hizketa-gaiak izango dira-eta:
• Nola ezagutu zuten elkar Asunek eta narratzaileak (protagonistak)?
• Zein harreman-mota daukate gaur egun?
• Esan al diote elkarri konplimenduzko hitzik? Zein? Nolakoak (epelak, hotzak, zintzoak, zuriak…) izan dira?
• Bien arteko harreman-mota nabari al da hizkuntzaren erabileran? Zertan?
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...-(E)LAKO USTEA /...-(E)N BELDURRA
Maryam Myrzakhani matematikaria Irani buruz ditugun hainbat estereotipo eta aurreiritzi 
hausteko gai izan zen. 2017an hil zen, eta irratian hari buruzko profil bat egin zuten.

Entzun irratsaio-pasartea, eta osatu esaldi hauek bertan entzun duzunaren arabera.

1. ……………… sentsazioak bultzatuta aukeratu du kazetariak pertsonaia hori.

2. Ikasketetarako dohain ……………… zantzuek gaitasun handiko haurrentzako eskola batera eraman zuten.

3. ……………… ametsa ezin izan zuen bete.

4. Matematikan ere ……………… egiaztapenak bere ibilbide profesionala zientzia horretara bideratu zuen.

5. Iranen emakumeentzat ……………… itxaropena zuen.

6. ……………… albistea zapirik gabeko argazki batekin argitaratu zuten egunkari gehienek Iranen.

7. Haurrek aitaren ……………… derrigortasuna apurtzen lagundu zuen.

Hona hainbat lekuri buruzko estereotipo sorta bat.

Osatu esaldiak aukeretako izenen bat erabilita.

Dakigunez, esaldi konpletiboak aditz baten mende egoten dira, eta …-(e)la atzizkiarekin lotzen ditu-
gu. Esaldi hauek zer? galderari erantzuten diote.

 - Uste dut islandiarrak hotzak direla.
Aurreko esaldi horrek Zer uste duzu? galderari erantzuten dio.

KONPLETIBOZKO ESALDIAK IZEN BATEN MENPE
Batzuetan, esaldi hauek izen baten mende agertuko dira. Hori gertatuko da aurreko adibideko esaldi-
ko aditz nagusia izen kategoriakoa bihurtzen badugu. Halakoetan, mendeko esaldiak nolako? galde-
rari erantzungo dio.

 - Islandiarrak hotzak direlako ustea dut.
Esaldi osagarri hori izenaren ezkerrean (aurrean) kokatuko dugu, eta lotzeko bi modu ditugu:  
…-(e)lako eta …-(e)n.

 - Islandiarrak hotzak direlako ustea oso zabaldua dago. Islandiarrak hotzak diren ustea oso za-
baldua dago.

IZEN-MOTAK
Bost eremu semantikotako hitzak dira honela erabilgarri.

Egizue euskaldunaren robot-erretratua. Horretarako, bilatu 3 kide eta adostu txatean 
nolako profila duen euskaldun prototipikoak. Erantzun galdera hauei:

OSPEA
- ospea izan 
- itxura eduki 
- fama galdu 
- irudia hartu 
- …

KOMUNIKAZIOA
- berria izan 
- kontua entzun 
- zurrumurrua ibili 
- informazioa jaso 
- …

IRITZIA
- ustea izan 
- iritzia izan 
- irudipena izan 
- aitzakia jarri 
- …

BALIZKOA
- hipotesia izan 
- iragarpena egin 
- aurreikuspena egin 
- esperantza izan 
- …

ARRETA
- beldurra izan 
- kezka izan 
- ardura izan 
- susmoa izan 
- …

KONTUZ!
Hartu kontuan, azkenik, noizbait entzun eta irakurtzen diren modu batzuk ez direla egokiak egitura 
hau sortzeko:  …-(e)laren, …-(e)naren, …-(e)neko.

* Islandiarrak hotzak direnaren ustea oso zabaldua dago.
Izan ere, *…-(e)laren atzizkia ez da zuzena euskaraz; …-(e)naren eta …-(e)neko atzizkiak, ordea, zuze-
nak dira, baina beste esanahi bat dute.

baieztapena
beldurra
hipotesia
kezka
konfiantza
promesa
seinalea
sentimendua
zurrumurrua

1. Martetarrak berdeak direlako ………………-k ez dauka zentzurik.

2. Etorkinak guri lana kentzera datozen ……………… sarrarazi nahi digute.

3. Suedian inon baino hobeto bizi delako ……………… oso arriskutsua da.

4. Gazteek Alemaniara joan nahi izatea lan asko dagoelako ……………… da.

5. Norvegian hotz handia egingo duelako ……………… dugu.

6. Etxean gaudelako ……………… ezin da ordaindu.

7. Animalia exotikoak ezagutuko genituelako ………………-k eraman gintuen Zeelanda 
Berrira.

8. Euskaldunok inor baino gutxiago ez garelako ………………-k harrotu egiten gaitu.

9. Txinatarrak munduko ekonomiarik aurreratuena izango direlako ……………… dabil aspaldi.
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Aurreiritzien inguruko solasaldi baten ondoren, esaldi hauek entzun dira bertaratuen artean.

Irakurri esaldiak, eta zuzendu txarto daudenak.

1. Alemaniari buruz hitz egin duenaren poltsa da hori.

2. Andonik txinatarrek teknologia-munduan lortu dutenaren garrantzia azpimarratu du.

3. Apurka-apurka aurreiritziak gaindituko ditugularen itxaropena agertu dute denek.

4. Denok gero eta berdinagoak izango garenaren hipotesia ez da oso zentzugabea.

5. Estereotipoak beti izan direneko aitzakiak ez du balio, nire ustez.

6. Euskaldunok ere santuak ez gareneko ideia argi izan behar dugu.

7. Finlandiako hezkuntza munduko onena denaren topikoa ere ondo aztertu beharko litzateke.

8. Estereotipoak denok ditugularen kontua, baina, egia da.

9. Joan dira txinatarrak beren munduan bizi zireneko garaiak.

10. Ni egon naizeneko herrialdeetan, beti hartu dut ezustekoren bat.

• Zer itxaropen du?
• Zer ospe du?
• Zer itxura du?
• Zer uste du?
• Zer kezka du?
• …

Igo dezala ordezkari batek zuen erretratua forora. Irakurri beste taldeetakoek egindako 
erretratuak, eta egin iruzkinak.

98PRIMERAN! 
B2.1

99 PRIMERAN! 
B2.1

10

11

12

KONTUAN HARTU

9

...-(E)LAKO USTEA /...-(E)N BELDURRA
Maryam Myrzakhani matematikaria Irani buruz ditugun hainbat estereotipo eta aurreiritzi 
hausteko gai izan zen. 2017an hil zen, eta irratian hari buruzko profil bat egin zuten.

Entzun irratsaio-pasartea, eta osatu esaldi hauek bertan entzun duzunaren arabera.

1. ……………… sentsazioak bultzatuta aukeratu du kazetariak pertsonaia hori.

2. Ikasketetarako dohain ……………… zantzuek gaitasun handiko haurrentzako eskola batera eraman zuten.

3. ……………… ametsa ezin izan zuen bete.

4. Matematikan ere ……………… egiaztapenak bere ibilbide profesionala zientzia horretara bideratu zuen.

5. Iranen emakumeentzat ……………… itxaropena zuen.

6. ……………… albistea zapirik gabeko argazki batekin argitaratu zuten egunkari gehienek Iranen.

7. Haurrek aitaren ……………… derrigortasuna apurtzen lagundu zuen.

Hona hainbat lekuri buruzko estereotipo sorta bat.

Osatu esaldiak aukeretako izenen bat erabilita.

Dakigunez, esaldi konpletiboak aditz baten mende egoten dira, eta …-(e)la atzizkiarekin lotzen ditu-
gu. Esaldi hauek zer? galderari erantzuten diote.

 - Uste dut islandiarrak hotzak direla.
Aurreko esaldi horrek Zer uste duzu? galderari erantzuten dio.

KONPLETIBOZKO ESALDIAK IZEN BATEN MENPE
Batzuetan, esaldi hauek izen baten mende agertuko dira. Hori gertatuko da aurreko adibideko esaldi-
ko aditz nagusia izen kategoriakoa bihurtzen badugu. Halakoetan, mendeko esaldiak nolako? galde-
rari erantzungo dio.

 - Islandiarrak hotzak direlako ustea dut.
Esaldi osagarri hori izenaren ezkerrean (aurrean) kokatuko dugu, eta lotzeko bi modu ditugu:  
…-(e)lako eta …-(e)n.

 - Islandiarrak hotzak direlako ustea oso zabaldua dago. Islandiarrak hotzak diren ustea oso za-
baldua dago.

IZEN-MOTAK
Bost eremu semantikotako hitzak dira honela erabilgarri.

Egizue euskaldunaren robot-erretratua. Horretarako, bilatu 3 kide eta adostu txatean 
nolako profila duen euskaldun prototipikoak. Erantzun galdera hauei:

OSPEA
- ospea izan 
- itxura eduki 
- fama galdu 
- irudia hartu 
- …

KOMUNIKAZIOA
- berria izan 
- kontua entzun 
- zurrumurrua ibili 
- informazioa jaso 
- …

IRITZIA
- ustea izan 
- iritzia izan 
- irudipena izan 
- aitzakia jarri 
- …

BALIZKOA
- hipotesia izan 
- iragarpena egin 
- aurreikuspena egin 
- esperantza izan 
- …

ARRETA
- beldurra izan 
- kezka izan 
- ardura izan 
- susmoa izan 
- …

KONTUZ!
Hartu kontuan, azkenik, noizbait entzun eta irakurtzen diren modu batzuk ez direla egokiak egitura 
hau sortzeko:  …-(e)laren, …-(e)naren, …-(e)neko.

* Islandiarrak hotzak direnaren ustea oso zabaldua dago.
Izan ere, *…-(e)laren atzizkia ez da zuzena euskaraz; …-(e)naren eta …-(e)neko atzizkiak, ordea, zuze-
nak dira, baina beste esanahi bat dute.

baieztapena
beldurra
hipotesia
kezka
konfiantza
promesa
seinalea
sentimendua
zurrumurrua

1. Martetarrak berdeak direlako ………………-k ez dauka zentzurik.

2. Etorkinak guri lana kentzera datozen ……………… sarrarazi nahi digute.

3. Suedian inon baino hobeto bizi delako ……………… oso arriskutsua da.

4. Gazteek Alemaniara joan nahi izatea lan asko dagoelako ……………… da.

5. Norvegian hotz handia egingo duelako ……………… dugu.

6. Etxean gaudelako ……………… ezin da ordaindu.

7. Animalia exotikoak ezagutuko genituelako ………………-k eraman gintuen Zeelanda 
Berrira.

8. Euskaldunok inor baino gutxiago ez garelako ………………-k harrotu egiten gaitu.

9. Txinatarrak munduko ekonomiarik aurreratuena izango direlako ……………… dabil aspaldi.
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Aurreiritzien inguruko solasaldi baten ondoren, esaldi hauek entzun dira bertaratuen artean.

Irakurri esaldiak, eta zuzendu txarto daudenak.

1. Alemaniari buruz hitz egin duenaren poltsa da hori.

2. Andonik txinatarrek teknologia-munduan lortu dutenaren garrantzia azpimarratu du.

3. Apurka-apurka aurreiritziak gaindituko ditugularen itxaropena agertu dute denek.

4. Denok gero eta berdinagoak izango garenaren hipotesia ez da oso zentzugabea.

5. Estereotipoak beti izan direneko aitzakiak ez du balio, nire ustez.

6. Euskaldunok ere santuak ez gareneko ideia argi izan behar dugu.

7. Finlandiako hezkuntza munduko onena denaren topikoa ere ondo aztertu beharko litzateke.

8. Estereotipoak denok ditugularen kontua, baina, egia da.

9. Joan dira txinatarrak beren munduan bizi zireneko garaiak.

10. Ni egon naizeneko herrialdeetan, beti hartu dut ezustekoren bat.

• Zer itxaropen du?
• Zer ospe du?
• Zer itxura du?
• Zer uste du?
• Zer kezka du?
• …

Igo dezala ordezkari batek zuen erretratua forora. Irakurri beste taldeetakoek egindako 
erretratuak, eta egin iruzkinak.
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ERANTZUNAK
1. hipotesia; 2. beldurra; 3. baieztapena; 

4. seinalea; 5. kezka; 6. sentimendua;  
7. promesa; 8. konfiantza; 9. zurrumurrua

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. Jarrera islamofoboak alde batera 

uztea kosta egiten zaigulako sentsazioak;  
2. dohain bereziak zituelako zantzuek; 3. Idazle 
izan nahi zuelako ametsa; 4. abila zelako 
egiaztapenak; 5. gauzak aldatuko zirelako 
itxaropena; 6. Hil zelako albistea; 7. nazionalitatea 
baino hartzen ez dutelako derrigortasuna

ERANTZUNAK
Txarto daudenak: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Sar zaitez ikasleen txatetan, eta har 
ezazu parte: jarri zalantzan ikasleek 
planteatutako ideia batzuk, proposatu 
aztergai gehiago…

Aztertu foroan egindako erretratuak, eta 
eman feedbacka bertan.
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...-(E)LAKO USTEA /...-(E)N BELDURRA
Maryam Myrzakhani matematikaria Irani buruz ditugun hainbat estereotipo eta aurreiritzi 
hausteko gai izan zen. 2017an hil zen, eta irratian hari buruzko profil bat egin zuten.

Entzun irratsaio-pasartea, eta osatu esaldi hauek bertan entzun duzunaren arabera.

1. ……………… sentsazioak bultzatuta aukeratu du kazetariak pertsonaia hori.

2. Ikasketetarako dohain ……………… zantzuek gaitasun handiko haurrentzako eskola batera eraman zuten.

3. ……………… ametsa ezin izan zuen bete.

4. Matematikan ere ……………… egiaztapenak bere ibilbide profesionala zientzia horretara bideratu zuen.

5. Iranen emakumeentzat ……………… itxaropena zuen.

6. ……………… albistea zapirik gabeko argazki batekin argitaratu zuten egunkari gehienek Iranen.

7. Haurrek aitaren ……………… derrigortasuna apurtzen lagundu zuen.

Hona hainbat lekuri buruzko estereotipo sorta bat.

Osatu esaldiak aukeretako izenen bat erabilita.

Dakigunez, esaldi konpletiboak aditz baten mende egoten dira, eta …-(e)la atzizkiarekin lotzen ditu-
gu. Esaldi hauek zer? galderari erantzuten diote.

 - Uste dut islandiarrak hotzak direla.
Aurreko esaldi horrek Zer uste duzu? galderari erantzuten dio.

KONPLETIBOZKO ESALDIAK IZEN BATEN MENPE
Batzuetan, esaldi hauek izen baten mende agertuko dira. Hori gertatuko da aurreko adibideko esaldi-
ko aditz nagusia izen kategoriakoa bihurtzen badugu. Halakoetan, mendeko esaldiak nolako? galde-
rari erantzungo dio.

 - Islandiarrak hotzak direlako ustea dut.
Esaldi osagarri hori izenaren ezkerrean (aurrean) kokatuko dugu, eta lotzeko bi modu ditugu:  
…-(e)lako eta …-(e)n.

 - Islandiarrak hotzak direlako ustea oso zabaldua dago. Islandiarrak hotzak diren ustea oso za-
baldua dago.

IZEN-MOTAK
Bost eremu semantikotako hitzak dira honela erabilgarri.

Egizue euskaldunaren robot-erretratua. Horretarako, bilatu 3 kide eta adostu txatean 
nolako profila duen euskaldun prototipikoak. Erantzun galdera hauei:

OSPEA
- ospea izan 
- itxura eduki 
- fama galdu 
- irudia hartu 
- …

KOMUNIKAZIOA
- berria izan 
- kontua entzun 
- zurrumurrua ibili 
- informazioa jaso 
- …

IRITZIA
- ustea izan 
- iritzia izan 
- irudipena izan 
- aitzakia jarri 
- …

BALIZKOA
- hipotesia izan 
- iragarpena egin 
- aurreikuspena egin 
- esperantza izan 
- …

ARRETA
- beldurra izan 
- kezka izan 
- ardura izan 
- susmoa izan 
- …

KONTUZ!
Hartu kontuan, azkenik, noizbait entzun eta irakurtzen diren modu batzuk ez direla egokiak egitura 
hau sortzeko:  …-(e)laren, …-(e)naren, …-(e)neko.

* Islandiarrak hotzak direnaren ustea oso zabaldua dago.
Izan ere, *…-(e)laren atzizkia ez da zuzena euskaraz; …-(e)naren eta …-(e)neko atzizkiak, ordea, zuze-
nak dira, baina beste esanahi bat dute.

baieztapena
beldurra
hipotesia
kezka
konfiantza
promesa
seinalea
sentimendua
zurrumurrua

1. Martetarrak berdeak direlako ………………-k ez dauka zentzurik.

2. Etorkinak guri lana kentzera datozen ……………… sarrarazi nahi digute.

3. Suedian inon baino hobeto bizi delako ……………… oso arriskutsua da.

4. Gazteek Alemaniara joan nahi izatea lan asko dagoelako ……………… da.

5. Norvegian hotz handia egingo duelako ……………… dugu.

6. Etxean gaudelako ……………… ezin da ordaindu.

7. Animalia exotikoak ezagutuko genituelako ………………-k eraman gintuen Zeelanda 
Berrira.

8. Euskaldunok inor baino gutxiago ez garelako ………………-k harrotu egiten gaitu.

9. Txinatarrak munduko ekonomiarik aurreratuena izango direlako ……………… dabil aspaldi.
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Aurreiritzien inguruko solasaldi baten ondoren, esaldi hauek entzun dira bertaratuen artean.

Irakurri esaldiak, eta zuzendu txarto daudenak.

1. Alemaniari buruz hitz egin duenaren poltsa da hori.

2. Andonik txinatarrek teknologia-munduan lortu dutenaren garrantzia azpimarratu du.

3. Apurka-apurka aurreiritziak gaindituko ditugularen itxaropena agertu dute denek.

4. Denok gero eta berdinagoak izango garenaren hipotesia ez da oso zentzugabea.

5. Estereotipoak beti izan direneko aitzakiak ez du balio, nire ustez.

6. Euskaldunok ere santuak ez gareneko ideia argi izan behar dugu.

7. Finlandiako hezkuntza munduko onena denaren topikoa ere ondo aztertu beharko litzateke.

8. Estereotipoak denok ditugularen kontua, baina, egia da.

9. Joan dira txinatarrak beren munduan bizi zireneko garaiak.

10. Ni egon naizeneko herrialdeetan, beti hartu dut ezustekoren bat.

• Zer itxaropen du?
• Zer ospe du?
• Zer itxura du?
• Zer uste du?
• Zer kezka du?
• …

Igo dezala ordezkari batek zuen erretratua forora. Irakurri beste taldeetakoek egindako 
erretratuak, eta egin iruzkinak.
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ko aditz nagusia izen kategoriakoa bihurtzen badugu. Halakoetan, mendeko esaldiak nolako? galde-
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 - Islandiarrak hotzak direlako ustea dut.
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Atzerriko kazetari batek zure herriaren berri jakin nahi du, eta galdera batzuk egin dizkizu.

Erantzun kazetariaren galderei, moduzko esaldien bidez, beste leku batzuekin konparatuta. 

1. Nolakoak dira herritarrak? Herri txikietakoak izaten diren bezalakoak: lasaiak, laguntzeko prest egoten direnak…

2. Nola ospatzen dituzue jaiak?

3. Nola ematen duzue egun arrunt bat?

4. Nolakoa da bizitza herrian?

5. Nola egiten duzue herriaren alde batetik bestera joateko?

6. Nolakoa da hezkuntza-sistema?

7. Nolakoak dira herritarren arteko harremanak?

8. Nola antolatzen dira lagunen arteko afariak?

MODUZKO ESALDIAK

Esaldi hauek modua adierazten dute, alegia, esaldi nagusiak esaten duena nola gauzatu den. 

NOLA? NOLAKOA?
Esaldi hauek bi galderari erantzun diezaiokete: nola? eta nolakoa?. Lehenengo kasuan, esaldi horren 
ordez, adberbio bat eman dezakegu; bigarrenean, adjektibo bat. Ikus dezagun nola gauzatzen den 
egitura, dagoeneko ezaguna dugun baliabide batekin: …-(e)n bezala / bezalakoa.

 - Islandian zuk esan duzun bezala bizi ahal gara. Islandian lasai (ondo…) bizi ahal gara.
 - Islandia zuk esan duzun bezalakoa da. Islandia polita (hotza…) da.

PAREKO BALIABIDEAK
Baliabide horren oso parekoak dira beste hainbat ere, formaren aldetik, eta berdin-berdin erabiltzen 
ditugu: …-(e)n legez, …-(e)n eran, …-(e)n gisan, …-(e)n antzera. Hala ere, lehenengo hirurek esanahi 
bera dute: berdintasuna adierazten dute. …-(e)n antzerak, ostera, antzekotasuna.

 - Nik ere zuk egiten duzun gisan prestatzen dut patata-tortilla.
 - Nik zuk egiten duzun antzera prestatzen dut patata-tortilla, baina ez diot berakatzik jartzen.

Aurkeztutako forma horiek nola? galderari erantzuten diote. Nolakoa? galderari erantzuteko, forma 
eratorriak erabiliko ditugu: …-(e)n legezko, …-(e)n erako, …-(e)n gisako, …-(e)n antzeko.

TOKIAN TOKIKO ALDAERAK
Azkenik, tokian tokiko aldaerak aurki ditzakegu forma hauetan; lez aurki dezakegu legezen ordez 
(laburketa baino ez da), edo gisara eta gisaz. Forma horiek ez dute alderik esanahi eta egitura aldetik.

Herriko gazte bat Alemanian bizi da, ikasketak han egiten ari delako. Herriko aldizkarian, 
elkarrizketa egin diote.

Irakurri elkarrizketa, eta egin aukera egokia.
Kazetaria —Europa lurralde aberatsenetako batean bizi zara. Zertan antzematen da hori?

Gaztea —Kaleko giroan. Hemen izaten ditugun (1) eran/erako solasaldiak ez ditu jendeak. Han, ez 
dute lanaren gaineko kezkarik.

K —Nolako lan-baldintzak dituzu?

G —Onak. Ez dago beste leku batzuetan izaten den (2) gisan/gisako lehiakortasunik; ez dago, hemen 
gertatzen den (3) gisan/gisako, enpresetako hierarkia hori.

K —Hala ere, badira gustuko lana aurkitu ez dutenak, prestakuntza handiarekin joan badira ere. 
Zergatik?

G —Zaila da dena bakoitzak nahi duen (4) eran/erako irtetea, baina gauzak ondo planifikatzea oso 
lagungarria da.

K —Alemaniarrak nolakoak dira atzerritarrekin?

G —Leku guztietan gertatzen den (5) legez/legezko, denetarik topa daiteke. Ni oso eskuzabal hartu 
ninduten. Etorkin asko jaso dituzte, eta ohituta daude.

K —Hizkuntzarekin moldatzen zara?

G —Alemanak euskarak duen (6) eran/erako deklinabidea dauka, baina asko kostatu zait; orain, hitz 
egiteko moldatzen naiz. Zorionez, Europako iparraldean ohikoa den (7) moduan/moduko, 
jendeak badaki ingelesez, eta horrek asko lagundu dit.

Irratiko kazetari batek hainbat galdera egin dizkie, aireportuan, etxera doazen atzerritarrei.

Irakurri solasaldia, eta azpimarratu estereotipoak izan daitezkeenak. Idatzi foroan, eta 
eztabaidatu ikaskideekin.

—Gustatu al zaizue Euskal Herria?

—Bai, asko. Aurretik espero genuen erakoa izan da. Ikusitako leku guztiak postaletan agertzen diren 
modukoak dira. Dena da berdea, dena da txukuna hemen: kaleak, parkeak, dendak… Taberna eta 
jatetxeak ere zeharo txukun zeuden. Eta, zer esanik ez, komunak, kar-kar. Hori xehetasun garrantzitsua 
da niretzat nolakoak zareten ezagutzeko. Italian, ez dugu zuek duzuen gisako txukuntasunik.

—Asko jan eta edan al duzue?

—Baaai. Jan, batez ere. Hemen dena da merkea, Italiaren aldean. Hori bai, hango pizzek duten moduko 
kalitaterik ez dago. Eta pasta ere… bueno. Baduzue oraindik zer ikasi.

—Eguraldia portatu al zaizue?

—Bada, bai. Hemen beti euria ari duela esan zigun lagun batek. Horregatik, irlandarrak ibiltzen diren 
gisara etorri gara prestatuta: aterkiak, gomazko oinetakoak, zirak… Baina gero guztia sobera izan 
dugu.

—Euskararik entzun duzue?

—Bai, eta oso arraroa da. Hitz batzuk japoniarrek ahoskatzen dituzten eran esaten dituzue!

Lagun berria egin duzu, kanpotarra, eta posta elektronikoz egiten duzue hartu-emana. Azken 
mezuan, euskaldunok nolakoak garen galdetu dizu; izan ere, guri buruzko estereotipoak 
baino ez ditu ezagutzen.

Bidali mezua lagunari gure benetako izaera azaltzeko. Horretarako, beste herrialde batzuetako 
jendearekin konparatuko gaituzu, lagunak hobeto uler dezan nolakoak garen benetan.

Kaixo, Jennifer:

Ikusten dut Euskal Herria munduko paradisurik ederrena delako irudia egin duzula, baina, ez pentsa, hemen ere 
txakurrak oinutsik.

Izan ere, leku guztietan gertatzen den gisara, …

100PRIMERAN! 
B2.1

101 PRIMERAN! 
B2.1
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KONTUAN HARTU
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Atzerriko kazetari batek zure herriaren berri jakin nahi du, eta galdera batzuk egin dizkizu.

Erantzun kazetariaren galderei, moduzko esaldien bidez, beste leku batzuekin konparatuta. 

1. Nolakoak dira herritarrak? Herri txikietakoak izaten diren bezalakoak: lasaiak, laguntzeko prest egoten direnak…

2. Nola ospatzen dituzue jaiak?

3. Nola ematen duzue egun arrunt bat?

4. Nolakoa da bizitza herrian?

5. Nola egiten duzue herriaren alde batetik bestera joateko?

6. Nolakoa da hezkuntza-sistema?

7. Nolakoak dira herritarren arteko harremanak?

8. Nola antolatzen dira lagunen arteko afariak?

MODUZKO ESALDIAK

Esaldi hauek modua adierazten dute, alegia, esaldi nagusiak esaten duena nola gauzatu den. 

NOLA? NOLAKOA?
Esaldi hauek bi galderari erantzun diezaiokete: nola? eta nolakoa?. Lehenengo kasuan, esaldi horren 
ordez, adberbio bat eman dezakegu; bigarrenean, adjektibo bat. Ikus dezagun nola gauzatzen den 
egitura, dagoeneko ezaguna dugun baliabide batekin: …-(e)n bezala / bezalakoa.

 - Islandian zuk esan duzun bezala bizi ahal gara. Islandian lasai (ondo…) bizi ahal gara.
 - Islandia zuk esan duzun bezalakoa da. Islandia polita (hotza…) da.

PAREKO BALIABIDEAK
Baliabide horren oso parekoak dira beste hainbat ere, formaren aldetik, eta berdin-berdin erabiltzen 
ditugu: …-(e)n legez, …-(e)n eran, …-(e)n gisan, …-(e)n antzera. Hala ere, lehenengo hirurek esanahi 
bera dute: berdintasuna adierazten dute. …-(e)n antzerak, ostera, antzekotasuna.

 - Nik ere zuk egiten duzun gisan prestatzen dut patata-tortilla.
 - Nik zuk egiten duzun antzera prestatzen dut patata-tortilla, baina ez diot berakatzik jartzen.

Aurkeztutako forma horiek nola? galderari erantzuten diote. Nolakoa? galderari erantzuteko, forma 
eratorriak erabiliko ditugu: …-(e)n legezko, …-(e)n erako, …-(e)n gisako, …-(e)n antzeko.

TOKIAN TOKIKO ALDAERAK
Azkenik, tokian tokiko aldaerak aurki ditzakegu forma hauetan; lez aurki dezakegu legezen ordez 
(laburketa baino ez da), edo gisara eta gisaz. Forma horiek ez dute alderik esanahi eta egitura aldetik.

Herriko gazte bat Alemanian bizi da, ikasketak han egiten ari delako. Herriko aldizkarian, 
elkarrizketa egin diote.

Irakurri elkarrizketa, eta egin aukera egokia.
Kazetaria —Europa lurralde aberatsenetako batean bizi zara. Zertan antzematen da hori?

Gaztea —Kaleko giroan. Hemen izaten ditugun (1) eran/erako solasaldiak ez ditu jendeak. Han, ez 
dute lanaren gaineko kezkarik.

K —Nolako lan-baldintzak dituzu?

G —Onak. Ez dago beste leku batzuetan izaten den (2) gisan/gisako lehiakortasunik; ez dago, hemen 
gertatzen den (3) gisan/gisako, enpresetako hierarkia hori.

K —Hala ere, badira gustuko lana aurkitu ez dutenak, prestakuntza handiarekin joan badira ere. 
Zergatik?

G —Zaila da dena bakoitzak nahi duen (4) eran/erako irtetea, baina gauzak ondo planifikatzea oso 
lagungarria da.

K —Alemaniarrak nolakoak dira atzerritarrekin?

G —Leku guztietan gertatzen den (5) legez/legezko, denetarik topa daiteke. Ni oso eskuzabal hartu 
ninduten. Etorkin asko jaso dituzte, eta ohituta daude.

K —Hizkuntzarekin moldatzen zara?

G —Alemanak euskarak duen (6) eran/erako deklinabidea dauka, baina asko kostatu zait; orain, hitz 
egiteko moldatzen naiz. Zorionez, Europako iparraldean ohikoa den (7) moduan/moduko, 
jendeak badaki ingelesez, eta horrek asko lagundu dit.

Irratiko kazetari batek hainbat galdera egin dizkie, aireportuan, etxera doazen atzerritarrei.

Irakurri solasaldia, eta azpimarratu estereotipoak izan daitezkeenak. Idatzi foroan, eta 
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modukoak dira. Dena da berdea, dena da txukuna hemen: kaleak, parkeak, dendak… Taberna eta 
jatetxeak ere zeharo txukun zeuden. Eta, zer esanik ez, komunak, kar-kar. Hori xehetasun garrantzitsua 
da niretzat nolakoak zareten ezagutzeko. Italian, ez dugu zuek duzuen gisako txukuntasunik.

—Asko jan eta edan al duzue?

—Baaai. Jan, batez ere. Hemen dena da merkea, Italiaren aldean. Hori bai, hango pizzek duten moduko 
kalitaterik ez dago. Eta pasta ere… bueno. Baduzue oraindik zer ikasi.

—Eguraldia portatu al zaizue?

—Bada, bai. Hemen beti euria ari duela esan zigun lagun batek. Horregatik, irlandarrak ibiltzen diren 
gisara etorri gara prestatuta: aterkiak, gomazko oinetakoak, zirak… Baina gero guztia sobera izan 
dugu.

—Euskararik entzun duzue?

—Bai, eta oso arraroa da. Hitz batzuk japoniarrek ahoskatzen dituzten eran esaten dituzue!

Lagun berria egin duzu, kanpotarra, eta posta elektronikoz egiten duzue hartu-emana. Azken 
mezuan, euskaldunok nolakoak garen galdetu dizu; izan ere, guri buruzko estereotipoak 
baino ez ditu ezagutzen.

Bidali mezua lagunari gure benetako izaera azaltzeko. Horretarako, beste herrialde batzuetako 
jendearekin konparatuko gaituzu, lagunak hobeto uler dezan nolakoak garen benetan.

Kaixo, Jennifer:

Ikusten dut Euskal Herria munduko paradisurik ederrena delako irudia egin duzula, baina, ez pentsa, hemen ere 
txakurrak oinutsik.

Izan ere, leku guztietan gertatzen den gisara, …
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Has ezazu zeuk trukea foroan, mezu 
zirikatzaileren bat botata; ahalegindu zaitez 
moduzko perpausaren bat, saioan landutakoa, 
txertatzen, ikasleak kontura daitezen halakoak 
erabil ditzaketela.

Eman feedbacka foroan.

ERANTZUNAK
1. erako; 2. gisako; 3. gisan; 4. eran; 

5. legez; 6. erako; 7. moduan

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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05. ikastunitatea DIOTENA DIOTELA
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin GURE EGUTEGIAHARIA IREKIKO DUT

A

B

A

B

D

C

C

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

Aurkeztu ikaskideei zuen irudia. Grabatu.

Egin intereseko galderak beste taldeko 
ikaskideren baten aurkezpenean.

Aztertu eta zerrendatu Euskal Herriarekin 
lotzen diren irudi estereotipatuak.

Entzun zure aurkezpena eta ebaluatu: baloratu atal bakoitza, 
eta idatzi oharretan zehaztapenak.

Euskal Herriari buruzko topikoak saihesteko, irudi bidezko souvenir-egutegia egingo duzue.

Zabaldu zeuk ere mezu-hari bat, beste estereotiporen 
bati buruzko iritzia argudiatzeko.

Prestatu testua.
• Zein estereotipotatik abiatuko zara harian?
• Zein da zure tesia? 

 – Ez dugu aurreiritzien arabera jokatu behar.
 – Estereotipoek lagundu egiten digute.
 – Apurtu egin behar dira…

• Zenbat mezutan emango duzu iritzia?
• …

Ikusi erreportaje-zatia. Irakurri mezu- 
-haria, eta idatzi azken mezua. Bidali 
forora, ikaskideenekin alderatzeko.

EBALUAZIOA

Mezu-hari bat idatziko duzu sare sozialetan, estereotipoei buruzko iritzia emateko.

Telebistan ikusitako erreportaje batek 
hausnarketa hau egitera bultzatu nau: zer- 
-nolako eragina duten estereotipoek eta 
nola ikusten ditugun pertsonak aurreiritzien 
arabera. Haria zabalduko dut (6/1).

Idatzi mezuen zirriborroa. Hartu kontuan:
• Ideia bakoitza mezu batean idatzi behar duzu.
• Mezu bakoitzak 280 karaktere baino gutxiago izan behar ditu.
• Mezuen arteko lotura bermatu behar duzu.

Argitaratu zure mezu-haria.

Adostu zuen egutegi-zatirako irudiak, topikoak 
saihesteko; hainbat arlo azter ditzakezue: kultura- 
-ezaugarriak, gizartearen ezaugarriak…

—Niri harri-jasotzaileena iruditzen zait 
topikorik handiena.

—Bai, eta lauburuaren irudia eta 
ikurrinaren koloreak ere hor daude 
bazter guztietan.
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Irakurri ikaskideen mezuak, eta egin iruzkinen bat 
adostasuna edo desadostasuna agertzeko.

Erantzun, halaber, zure mezuei egindako iruzkinei.

A TALDEA B TALDEA  

Urtarrila: Inauterietako 
mozorroak, …

Abuztua: …………

Otsaila: ………… Iraila: …………

 = egindakoarekin pozik

= gaizki ez, baina…

= hobeto egin behar dut

Ikaskideen azalpenetatik zer jasoko zenuke zure jarduna 
hobetzeko eta aurrerantzean kontuan izateko?

BALORAZIOA OHARRAK

Azalpena, oro har ………

Sentimenduak azaltzeko lexikoaren erabilera ………

Moduzko esaldiak ………

…-(e)lako ustea / …-(e)n beldurra ………

Erabaki zuetako nork aurkeztuko duen atal bakoitza.

Eta gogora ekarri dit orain dela urte batzuk 
gure lagun bati gertatu zitzaiona: irratitik deitu 
zieten elkarteko batekin elkarrizketa egiteko; 
haren izena eman, eta irratikoek ohartarazi 
zieten elkarrizketak euskaraz izan behar zuela. 
(6/2)

Jakina, gure lagunak, andaluziarren semea 
bera, ez zituen “zortzi abizen euskaldun”; ez 
zuen, nonbait, profila betetzen. (6/3)

Zenbat bider ez ote dugun jokatu 
aurrejuzguek gidatuta; adibidez, euskara 
erabiltzeko orduan: buruan txapela edo 
koadrodun zapia ez badarama aurrean dugun 
ezezagunak, gaztelaniaz egin beharko diogu 
lehenengo hitza. (6/4)

Are gehiago haren itxura fisikoak gurearen 
antzik ez badu. (Hala ere, jakin nahi nuke zein 
den euskaldunon itxura, halako bazterketa 
egiteko). Bide batez, halako kasuetan, argi 
izaten dugu ez duela euskaraz jakingo. Baina 
nondik dator gaztelaniaz jakingo duelako 
ziurtasuna? (6/5)

 
………………………………………… (6/6)
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PROZEDURA
Aurkeztu bideo-pasartea: 2018an 

egin zen lehen Euskaraldia. Horren 
ingurumarian, hainbat erreportaje egin 
zituen Berria egunkariak; horietako 
baten zati bat da hau. Ikus dezatela 
bideo-pasartea, idatzizko testua 
testuinguruan jartzeko.

Idatz dezatela hariaren azken mezua, 
ondorioa-edo izango litzatekeena, eta 
parteka dezatela taldekideekin foroan. 
Irakur itzazu mezuok, eta emaiezu 
feedbacka.

Irakurri berri duten haria eredu 
hartuta, beste mezu-hari bat idatziko 
dute. Animatu ikasleak sare sozialen 
batean argitaratzera.

Nahiko ez balute, erabili taldeko foroa 
horren simulazioa egiteko.

Sustatu elkarreragina erantzunak 
emanez eta ikaskideak xaxatuz.

76PRIMERAN! 
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DIOTENA DIOTELA05. ikastunitatea

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin GURE EGUTEGIAHARIA IREKIKO DUT

A

B

A

B

D

C

C

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

Aurkeztu ikaskideei zuen irudia. Grabatu.

Egin intereseko galderak beste taldeko 
ikaskideren baten aurkezpenean.

Aztertu eta zerrendatu Euskal Herriarekin 
lotzen diren irudi estereotipatuak.

Entzun zure aurkezpena eta ebaluatu: baloratu atal bakoitza, 
eta idatzi oharretan zehaztapenak.

Euskal Herriari buruzko topikoak saihesteko, irudi bidezko souvenir-egutegia egingo duzue.

Zabaldu zeuk ere mezu-hari bat, beste estereotiporen 
bati buruzko iritzia argudiatzeko.

Prestatu testua.
• Zein estereotipotatik abiatuko zara harian?
• Zein da zure tesia? 

 – Ez dugu aurreiritzien arabera jokatu behar.
 – Estereotipoek lagundu egiten digute.
 – Apurtu egin behar dira…

• Zenbat mezutan emango duzu iritzia?
• …

Ikusi erreportaje-zatia. Irakurri mezu- 
-haria, eta idatzi azken mezua. Bidali 
forora, ikaskideenekin alderatzeko.

EBALUAZIOA

Mezu-hari bat idatziko duzu sare sozialetan, estereotipoei buruzko iritzia emateko.

Telebistan ikusitako erreportaje batek 
hausnarketa hau egitera bultzatu nau: zer- 
-nolako eragina duten estereotipoek eta 
nola ikusten ditugun pertsonak aurreiritzien 
arabera. Haria zabalduko dut (6/1).

Idatzi mezuen zirriborroa. Hartu kontuan:
• Ideia bakoitza mezu batean idatzi behar duzu.
• Mezu bakoitzak 280 karaktere baino gutxiago izan behar ditu.
• Mezuen arteko lotura bermatu behar duzu.

Argitaratu zure mezu-haria.

Adostu zuen egutegi-zatirako irudiak, topikoak 
saihesteko; hainbat arlo azter ditzakezue: kultura- 
-ezaugarriak, gizartearen ezaugarriak…

—Niri harri-jasotzaileena iruditzen zait 
topikorik handiena.

—Bai, eta lauburuaren irudia eta 
ikurrinaren koloreak ere hor daude 
bazter guztietan.
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Irakurri ikaskideen mezuak, eta egin iruzkinen bat 
adostasuna edo desadostasuna agertzeko.

Erantzun, halaber, zure mezuei egindako iruzkinei.

A TALDEA B TALDEA  

Urtarrila: Inauterietako 
mozorroak, …

Abuztua: …………

Otsaila: ………… Iraila: …………

 = egindakoarekin pozik

= gaizki ez, baina…

= hobeto egin behar dut

Ikaskideen azalpenetatik zer jasoko zenuke zure jarduna 
hobetzeko eta aurrerantzean kontuan izateko?

BALORAZIOA OHARRAK

Azalpena, oro har ………

Sentimenduak azaltzeko lexikoaren erabilera ………

Moduzko esaldiak ………

…-(e)lako ustea / …-(e)n beldurra ………

Erabaki zuetako nork aurkeztuko duen atal bakoitza.

Eta gogora ekarri dit orain dela urte batzuk 
gure lagun bati gertatu zitzaiona: irratitik deitu 
zieten elkarteko batekin elkarrizketa egiteko; 
haren izena eman, eta irratikoek ohartarazi 
zieten elkarrizketak euskaraz izan behar zuela. 
(6/2)

Jakina, gure lagunak, andaluziarren semea 
bera, ez zituen “zortzi abizen euskaldun”; ez 
zuen, nonbait, profila betetzen. (6/3)

Zenbat bider ez ote dugun jokatu 
aurrejuzguek gidatuta; adibidez, euskara 
erabiltzeko orduan: buruan txapela edo 
koadrodun zapia ez badarama aurrean dugun 
ezezagunak, gaztelaniaz egin beharko diogu 
lehenengo hitza. (6/4)

Are gehiago haren itxura fisikoak gurearen 
antzik ez badu. (Hala ere, jakin nahi nuke zein 
den euskaldunon itxura, halako bazterketa 
egiteko). Bide batez, halako kasuetan, argi 
izaten dugu ez duela euskaraz jakingo. Baina 
nondik dator gaztelaniaz jakingo duelako 
ziurtasuna? (6/5)

 
………………………………………… (6/6)
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PROZEDURA
Aurkeztu egoera: Euskal Herriaren 

benetako irudia zabaldu nahi dugula-eta, 
egutegi bat egitea pentsatu dugu.

Bila ditzatela Interneten Euskal 
Herriarekin lotzen diren irudi ohikoenak. 
Komenta itzazue talde handian.

Egin bi talde irudi hori berriztatzeko. 
Banatu urteko hilak taldeotan: talde batek 
hil bakoitiak hartuko ditu, eta besteak 
bikoitiak.

Ados dezatela egutegiaren hil 
bakoitzean jarriko duten argazkia, eta 
arrazoitu dezatela erabakia. Nabarmendu 
estereotipoetatik irteteko asmoa dugula 
egutegiarekin; beraz, liburuan proposatzen 
zaien bezala, azter ditzatela beste kontu 
batzuk: kulturaren “benetako” ezaugarriak, 
gizartearenak, hezkuntzarenak…

Behin egutegia adostuta, erabaki 
dezatela nola banatuko duten azalpena, 
denok parte hartuko dutela bermatzeko.

Azal ditzatela euren aukerak. Irudiren bat 
behin baino gehiagotan agertuko balitz, 
erabaki talde handian zein jarriko duzuen 
haren ordez.

Grabatu azalpenak.
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06. ikastunitatea ITSASOAREN GAZI-GOZOAK

B

C

A

Zubieta

Ituren

Elgorriaga

Zugarramurdi

Aldude

Urepele

Zizur-

Anoeta

Alegia

Asteasu

Astigarra-

Getaria

Ibarra

Legorreta

Orio

Zestoa

Berrobi

Berastegi

Lizartza

Errezil

Beizama

Aizarnazabal

Irura

Adun

Albiztur

Alkiza

Altzo

Belauntza

Gaztelu

Hernialde

Ikaztegieta

Larraul

Elduain

Leaburu

Orendain

Orexa

Leitza

Lesaka Etxalar

Doneztebe/
Santesteban

Beintza
Labaien

Arant-

Igantzi

Arano

Areso

Eratsun

Sunbilla

Bertizarana

DonamariaOitz

Urrotz

Goizueta

Saldias
Ezkurra

Aia

BidaniaGoiatz

Andoain

Azkoitia Azpeitia

Errenteria

Herna-Lasarte-Oria

Lez

Oiartzun

Pasaia

Tolosa

Urnie-

Usur-

Villabo-

Zumaia

Zumarraga

DONOSTIA

Zarautz

BAIONA

HENDAIA

Baztan

SAN

Capbreton

ITSASOAREN 
GAZI-GOZOAK06. ikastunitatea

Lexikoa:
• Itsasoaz hitz egiteko.

Diskurtsoa:
• Informazioa baieztatzea

eta ezeztatzea.

Gramatika:
• Informazioa osatzeko:

ez ezik … ere.
• Iritzi aditz trinkoa.

OPOR-HAIZEA

Ikusi solasaldia, eta zehaztu aipatutako informazioa, datuak eta 
ideiak dagokien arloan.
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HISTORIA

•……………………

ZER IKUSI / ZER EGIN

•……………………

BESTERIK

•……………………

Bildu informazioa Lapurdiko kostaldean interesa piztu dizun arloren 
baten inguruan ikaskideekin partekatzeko. 

Azaldu elkarri bildu duzuen informazioa, eta, guztion artean, osatu 
taulan Lapurdiko kostaldearen gaineko informazioa.

—Wikilocen itsasertzean oinez egiteko 
ibilbide oso polita topatu dut: 
Getaria-Donibane Lohizune-Zokoa. 
13 km eskas ditu.

—13 km bakarrik? Hori ondo al dago?

Irakurri bisitarien gidako informazioa, eta 
kokatu mapan testuan aipatzen diren herriak.

LAPURDIKO KOSTALDEA:
HENDAIA-BAIONA
KORTSARIO LAPURTARREN HABIA
Betiere ezkerraldean itsasoa dugula, Zokoa herri arrantzalera iritsi eta segituan 
Ziburun sartuko gara, betidanik Donibane Lohizunerekin lehian ibili izan den 
herrira, Maurice Ravel konpositorearen jaioterri ere izan zenera.
De Gaulle zubia igaro, eta Donibane Lohizunen sartuko gara. Kostalde hone-
tako herririk polit eta girotuenetako bat da, erdi-arrantzale, erdi-turistikoa. Er-
dialdean, Louis XIV.a plazatik abiatuta ibilera oso atseginak egin daitezke Repu-
blique eta Gambetta kale tipikoetan barrena nahiz itsasoari begira hondartzan 
zehar, baita itsasargitik Santa Barbara natur guneraino ere.
N 10 errepideari jarraituz, Donibane Lohizunetik 6 km-ra Getaria topatuko
dugu, eta ezkerretara egingo dugu herri sakabanatu honen erdigunean sartzeko.
Herriko Etxearen Enparantza, pilotalekua eta eliza Lapurdiko tipikoak dira, eta, 
euskal txaletekin batera, multzo polita osatzen dute.
Hiru hondartza ditu segidan: Cenitz, Harotz Costa eta Parlementia. Lehen bien 
artean, portua dago. Hondartzen gainean, ikuspegi politak ditugu begiratoki ba-
tetik, baita farotik ere. 
2 km-ra Bidarteko sarrera dugu, ezkerreko aldean. Zuzen eta gorantz eginez, 
herri erdialderaino ailegatuko gara. Plazatik bertatik irteten den Rue de la Ma-
deleine kaletik joanda, St. Madalena kaperara iritsiko gara, labarren gainean. 
Ikuspegiak ederrak dira bertatik, eta ilunabarrak, berriz, zoragarriak.
Tokiko hondartzak Euskal Herriko basati eta garbienetakoak dira: Parlementia 
(surferako egokia), Ouhabia (zikinagoa eta erabiliagoa), Erdialdekoa, Erretegia 
(kala basatia), Pavillon Royal eta Ilbarritz, ia Biarritzen.

Ihesi, Euskal Herriko gida (moldatua)

01. saioan:
KRESALA AZALEAN
Itsasoa kiroldegi?

02. saioan:
BIZIMODUA
ITSASOAN
Itsasoa lanbide?

03. saioan:
UR ONA: ONURA
Itsasoa osasunbide?

104PRIMERAN! 
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105 PRIMERAN!
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GAIA
Euskal Herriko itsasertza 200 km 

baino luzeagoa da; beraz, ez da 
harritzekoa itsasoari begira hazi 
izana: aspaldiko baleazaleak eta 
gaur eguneko arrantzaleak; marinel 
ospetsuak; merkataritza-portuak; 
kostaldearen berezitasun geologikoa; 
gastronomia; turismoa… Horrek 
guztiak gure bizimodua baldintzatu 
du, aukera eman digulako beste 
herrialde batzuekin harremanak 
izateko.

Esan bezala, harreman ludikoa 
ere badugu itsasoarekin. Izan ere, 
gure eremua egokia da hainbat kirol 
praktikatzeko, izan lan-tradiziotik 
datozen traineru-estropadak edo 
beste leku batzuetatik ekarri ditugun 
kirol berriagoak, surfa, kasu.

Baina itsasoak, batez ere, lan- 
-aukera oparoak eskaini izan dizkigu 
itsasertzean bizi izan garenoi: 
arrantza-munduaren inguruan 
itsasoko eta lehorreko lanbideak, eta 
itsas merkataritza eta garraioarekin 
erlazioa izan dutenak. 

Horrez gain, betidanik ustiatu izan 
ditugu itsasoak osasunerako dituen 
onurak: aspaldiko bainuetxeak, gaur 
eguneko terapia berritzaileak...

Gure musikariek ere askotan erabili 
izan dute inspirazio-iturri: itsasoko 
lana, itsasoko kirolak… Edo kutsu 
poetikoagoarekin; izan ere, badu 
itsasoak xarma berezia; hain berezia, 
non zaila bailitzateke itsasoa zer den 
inoiz ikusi ez duenari azaltzea. 
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Zubieta

Ituren

Elgorriaga

Zugarramurdi

Aldude

Urepele

Zizur-

Anoeta

Alegia

Asteasu

Astigarra-

Getaria

Ibarra

Legorreta

Orio

Zestoa

Berrobi

Berastegi

Lizartza

Errezil

Beizama

Aizarnazabal

Irura

Adun

Albiztur

Alkiza

Altzo

Belauntza

Gaztelu

Hernialde

Ikaztegieta

Larraul

Elduain

Leaburu

Orendain

Orexa
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Lesaka Etxalar
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Beintza
Labaien

Arant-

Igantzi

Arano

Areso

Eratsun

Sunbilla

Bertizarana

DonamariaOitz

Urrotz

Goizueta

Saldias
Ezkurra

Aia

BidaniaGoiatz

Andoain

Azkoitia Azpeitia

Errenteria

Herna-Lasarte-Oria

Lez

Oiartzun

Pasaia

Tolosa

Urnie-

Usur-

Villabo-

Zumaia

Zumarraga

DONOSTIA

Zarautz

BAIONA

HENDAIA

Baztan

SAN 

Capbreton
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Lexikoa:
• Itsasoaz hitz egiteko.

Diskurtsoa:
• Informazioa baieztatzea 

eta ezeztatzea.

Gramatika:
• Informazioa osatzeko:  

ez ezik … ere.
• Iritzi aditz trinkoa.

OPOR-HAIZEA

Ikusi solasaldia, eta zehaztu aipatutako informazioa, datuak eta 
ideiak dagokien arloan.
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HISTORIA

•……………………

ZER IKUSI / ZER EGIN

•……………………

BESTERIK

•……………………

Bildu informazioa Lapurdiko kostaldean interesa piztu dizun arloren 
baten inguruan ikaskideekin partekatzeko. 

Azaldu elkarri bildu duzuen informazioa, eta, guztion artean, osatu 
taulan Lapurdiko kostaldearen gaineko informazioa.

—Wikilocen itsasertzean oinez egiteko 
ibilbide oso polita topatu dut: 
Getaria-Donibane Lohizune-Zokoa. 
13 km eskas ditu.

—13 km bakarrik? Hori ondo al dago?

Irakurri bisitarien gidako informazioa, eta 
kokatu mapan testuan aipatzen diren herriak.

LAPURDIKO KOSTALDEA: 
HENDAIA-BAIONA
KORTSARIO LAPURTARREN HABIA
Betiere ezkerraldean itsasoa dugula, Zokoa herri arrantzalera iritsi eta segituan 
Ziburun sartuko gara, betidanik Donibane Lohizunerekin lehian ibili izan den 
herrira, Maurice Ravel konpositorearen jaioterri ere izan zenera.
De Gaulle zubia igaro, eta Donibane Lohizunen sartuko gara. Kostalde hone-
tako herririk polit eta girotuenetako bat da, erdi-arrantzale, erdi-turistikoa. Er-
dialdean, Louis XIV.a plazatik abiatuta ibilera oso atseginak egin daitezke Repu-
blique eta Gambetta kale tipikoetan barrena nahiz itsasoari begira hondartzan 
zehar, baita itsasargitik Santa Barbara natur guneraino ere.
N 10 errepideari jarraituz, Donibane Lohizunetik 6 km-ra Getaria topatuko 
dugu, eta ezkerretara egingo dugu herri sakabanatu honen erdigunean sartzeko.
Herriko Etxearen Enparantza, pilotalekua eta eliza Lapurdiko tipikoak dira, eta, 
euskal txaletekin batera, multzo polita osatzen dute.
Hiru hondartza ditu segidan: Cenitz, Harotz Costa eta Parlementia. Lehen bien 
artean, portua dago. Hondartzen gainean, ikuspegi politak ditugu begiratoki ba-
tetik, baita farotik ere. 
2 km-ra Bidarteko sarrera dugu, ezkerreko aldean. Zuzen eta gorantz eginez, 
herri erdialderaino ailegatuko gara. Plazatik bertatik irteten den Rue de la Ma-
deleine kaletik joanda, St. Madalena kaperara iritsiko gara, labarren gainean. 
Ikuspegiak ederrak dira bertatik, eta ilunabarrak, berriz, zoragarriak.
Tokiko hondartzak Euskal Herriko basati eta garbienetakoak dira: Parlementia 
(surferako egokia), Ouhabia (zikinagoa eta erabiliagoa), Erdialdekoa, Erretegia 
(kala basatia), Pavillon Royal eta Ilbarritz, ia Biarritzen.

Ihesi, Euskal Herriko gida (moldatua)

01. saioan:
KRESALA AZALEAN
Itsasoa kiroldegi?

02. saioan:
BIZIMODUA 
ITSASOAN
Itsasoa lanbide?

03. saioan:
UR ONA: ONURA
Itsasoa osasunbide?
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Aurkeztu bideo-pasartea: bi lagun oporretarako 

plana egiten ari dira, eta, informazioa jasotzeko, 
Interneten kontsultatu dute.

Ikus dezatela bideo-pasartea, eta jaso dezatela 
informazioa. Hortik abiatuta, bil dezatela 
informazio gehiago Lapurdiko kostaldeari buruz. 
Animatu ikasleak beren gustuen araberako 
informazioa bilatzera Interneten, gero ikaskideekin 
partekatzeko.

B  INFORMAZIOA 
PARTEKATU

Egin 3-4ko taldeak. Hitz egin dezatela 
pasartean jasotako informazioari buruz. 
Zalantzarik edo desadostasunik badute, 
argitu talde handian edo ikusi berriz bideoa.

Era berean, parteka dezatela ekarri dutena, 
eta osa dezatela A jarduerako koadroa 
guztien informazioarekin.

C EKINTZA
Irakur dezatela gida, mapa osatzeko.
Talde handian zuzendu ondoren, galdetu 

ikasleei aipatutakoren bat ezagutzen duten. 
Hitz egin dezatela leku horiei buruz.

ERANTZUNAK
Historia:

 - XVI.-XVII. mendeetan, itsasgizon asko kortsario 
bihurtu ziren. Ingelesek “sugegorri-habia” deitu 
zioten. 

 - Kortsarioak ez ziren pirata arruntak: erregearen 
baimena zeukaten. Baimen horren truke, 
erregeari harrapakinen zati bat eman behar 
zioten.

Zer ikusi/zer egin:
 - Biarritzen: talasoterapia.
 - Donibane Lohizuneko itsas bela eskolan: 

belaontzian ibili, itsas zabalera joan, padela eta 
eski nautikoa probatu.

78PRIMERAN! 
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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KRESALA AZALEAN
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Zerrendatu egoera hauetako bakoitzean 
deskribatutako emozioak.
• Uretara sartu aurretik… erakarpena eta beldur pixka bat 
• Gainera zetorkion olatu-paretan gora zihoala…
• Bigarren olatuaren gandorra apartzen ikustean…

Entzun irratsaioa, eta esan zerrendako 
zein arrisku aipatzen dituzten eta zer 
aholkatzen duten haiei aurre egiteko.A

Irakurri transkripzioa, eta erreparatu 
mintzagai dituzten bi kirolei buruzko 
lexikoari. Osatu taula, adibidean bezala.

D

E

Ezin nien begirik kendu. Niretzat handiegiak izan 
arren, deika ari zitzaizkidan.
Barran eserita, sartu ez sartu baino gehiago, nondik 
eta nola sartu ari nintzen begiratzen, non jarri, nora 
jo olatualdia etorritakoan. Bi surflari helduagoren 
atzetik joan eta haien parean jarri nintzen, ez itsaser-
tzerago, ohi bezala. Olatu arrunteko eguna ematen 
zuen barealdietan, baina ikusiak nituen tarteka sar-
tzen ziren olatutzarrak.
Uhin-lerro handiak ikusi genituen hurbiltzen, eta 
arraunean hasi ziren biak bizkor. Baina ez al geun-
den olatu handienak hausten ziren tokian?!
Aurrenekoa altxatzen eta forma hartzen ikusita, jus-
tu gainean lehertuko zitzaidan tankera hartu nion. 
Denak emanda, uhinari begiratzeko ausardiarik 
gabe egin nuen arraunean. Gertu ikusten dira ola-
tuak barra gainetik, baina uretatik eta taulan etzanda 
hartzen die batek benetako neurria. Gainera zetorki-
dan olatu-paretan gorantz, beldurra, bertigoa sentitu 
nuen. Ezin imajinatu ere egin zer gertatuko zitzai-
dan, harrapatuz gero.
Ozta-ozta, baina pasatu nuen. Larri nengoen oso, 
banekielako handiagoak izaten direla aldi bereko 
hurrengo olatuak.
Bigarren olatuaren gandorra apartzen ikustean, ni-
reak egin zuela pentsatu nuen. Ez dut ezer larririk 
gertatu izanaren oroitzapenik; argi oroitzen naizena 
da salbu sentitzen nintzela atzean, olatuak hausten 
ziren puntutik harago, eta zirrara igotzen zitzaidala 
bizkarrean gora, surflari helduek olatu haiek hartze-
ko buelta ematen zuten bakoitzean.

Iñigo Urdinaga, Surflaria eta paradisua (Salbera) 
(moldatua)

        ARRISKUAK             AHOLKUAK
1.  Koralezko arrezifearekin ebaki 

sakonak egiteko arriskua.

2.  Ur-laster indartsu batek eraman 
eta itsaso zabalera ateratzekoa.

3.  Azkarregi murgildu edo ur- 
-azaleratu eta presio-aldaketen 
ondorioak jasatekoa.

4.  Itsaslabarrera gehiegi hurbildu 
eta harkaitzak jotzekoa.

5.  Marrazoek eraso egitekoa.

6.  Oholaren ertzekin norbera edo 
ingurukoak zauritzekoa.

7.  Ustekabeko arriskuak topatzekoa.

A.  Behar adina denbora hartu 
itsasoan hondorantz joateko eta 
handik irteteko.

B.  Norbaitek olatua hartu duenean, 
ez sartu bere bidean.

C.  Inguru ezezagunetan ez ibili inoiz 
bertakorik gabe.

D.  Itsas hondo arriskutsuetan, 
behar adinako sakonera badela 
ziurtatu.

Aztertu aipatu gabeko arriskuak zein kiroletan 
izaten diren eta zer egin litekeen ekiditeko.

KIROLA KIROLARIA EKINTZAK TRESNERIA

arrauna arraunlaria arraunean egin… trainerua, arraunak…

…………… …………… …………… ……………

ITSASOKO LEXIKOA

GEOGRAFIA ETA KOKAPENA
itsaslabar, itsasertz, itsas hondo, ur-azal, itsas 
handi…

- Itsaslabarretik uretara jauzi egitearen 
parekorik ez zegoen.

ITSASOAREN EGOERA
bare, haserre, zakar… itsasgora, itsasbehera

- Itsasbehera baliatzen genuen lapak eta 
karramarroak hartzeko.

ITSAS KIROLAK
arrauna, urpekaritza, surfa…

- Itsaso zabalean arraunean egitea zen nire 
ametsa.

KH 1-4

Irakurri narrazioa, eta deskribatu nerabe honek 
izandako emozioak: erakarpena, poza, tristura, 
beldurra, harrotasuna…

OLATU HANDIETAN, 
LEHENENGOZ

Partekatu egindakoa ikaskideekin, eta 
azpimarratu testuan non adierazten diren 
sentipen horiek. 

Egin solasaldia zuen sentimenduei buruz, 
galderei erantzunez.
• Gogoan duzue itsasoarekin lotutako umetako 

oroitzapenen bat? 
• Galdu zineten inoiz hondartzan? 
• Zer egiten zineten zoriontsu: karramarroak 

harrapatzen, adibidez? 
• Eta helduaroan, zer emozio eragin dizkizue itsasoak?

—Olatu barrura buruz jauzi egitean, 
bizi-bizirik nagoela sentitzen dut.

—Urertzetik gertu lasai egoten naiz, 
baina ur-lasterren bat sumatuz gero, 
asko larritzen naiz. 

Idatzi eskuorri batean ikaskideei 
proposatzeko itsas kirolei buruzko 
azalpenak, azaldu kirol horien onurak eta 
eman arriskuak ekiditeko aholkuak.
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ESKOLA AURRETIK

A ULERMENA LANDU
Aurkeztu irakurgaia eta egilea: Iñigo 

Urdinaga surflaria da, eta surfari buruzko 
blog bat dauka: surflariaetaparadisua.eus. 
Era berean, liburu bat idatzi zuen, Surflaria 
eta paradisua, bere hausnarketen eta 
emozioen berri emateko. Liburu horren 
pasarte bat dute ikasleek esku artean.

Irakur dezatela pasartea, eta jaso ditzatela 
bertan adierazten diren emozioak.

B  ESAMOLDEAK 
ATZEMAN

Jarri 3-4ko taldetan emozioak nola 
deskribatu dituzten partekatzeko. Taldean, 
azpimarra ditzatela A jarduerako testuko 
adierazpideak. Zuzendu talde handian 
egindakoa.

Hitz egin dezatela beren emozioei buruz, 
liburuko galderak gidoi hartuta.

ERANTZUNAK
Ezin nien begirik kendu. Niretzat handiegiak 

izan arren, deika ari zitzaizkidan; beldurra, 
bertigoa sentitu nuen. Ezin imajinatu ere 
egin zer gertatuko zitzaidan, harrapatuz gero; 
nireak egin zuela pentsatu nuen; sartu ez 
sartu baino gehiago, nondik eta nola sartu 
ari nintzen begiratzen; haien parean jarri 
nintzen, ez itsasertzerago, ohi bezala; Baina 
ez al geunden olatu handienak hausten ziren 
tokian?!; gainean lehertuko zitzaidan tankera 
hartu nion; uhinari begiratzeko ausardiarik 
gabe jarraitu nuen; uretatik eta taulan 
etzanda hartzen die batek benetako neurria; 
Larri nengoen oso, banekielako handiagoak 
izaten direla aldi bereko hurrengo olatuak; 
argi oroitzen naizena da salbu sentitzen 
nintzela atzean… eta zirrara igotzen zitzaidala 
bizkarrean gora.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 1, 2, 3, 4.
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Zerrendatu egoera hauetako bakoitzean 
deskribatutako emozioak.
• Uretara sartu aurretik… erakarpena eta beldur pixka bat 
• Gainera zetorkion olatu-paretan gora zihoala…
• Bigarren olatuaren gandorra apartzen ikustean…

Entzun irratsaioa, eta esan zerrendako 
zein arrisku aipatzen dituzten eta zer 
aholkatzen duten haiei aurre egiteko.A

Irakurri transkripzioa, eta erreparatu 
mintzagai dituzten bi kirolei buruzko 
lexikoari. Osatu taula, adibidean bezala.

D

E

Ezin nien begirik kendu. Niretzat handiegiak izan 
arren, deika ari zitzaizkidan.
Barran eserita, sartu ez sartu baino gehiago, nondik 
eta nola sartu ari nintzen begiratzen, non jarri, nora 
jo olatualdia etorritakoan. Bi surflari helduagoren 
atzetik joan eta haien parean jarri nintzen, ez itsaser-
tzerago, ohi bezala. Olatu arrunteko eguna ematen 
zuen barealdietan, baina ikusiak nituen tarteka sar-
tzen ziren olatutzarrak.
Uhin-lerro handiak ikusi genituen hurbiltzen, eta 
arraunean hasi ziren biak bizkor. Baina ez al geun-
den olatu handienak hausten ziren tokian?!
Aurrenekoa altxatzen eta forma hartzen ikusita, jus-
tu gainean lehertuko zitzaidan tankera hartu nion. 
Denak emanda, uhinari begiratzeko ausardiarik 
gabe egin nuen arraunean. Gertu ikusten dira ola-
tuak barra gainetik, baina uretatik eta taulan etzanda 
hartzen die batek benetako neurria. Gainera zetorki-
dan olatu-paretan gorantz, beldurra, bertigoa sentitu 
nuen. Ezin imajinatu ere egin zer gertatuko zitzai-
dan, harrapatuz gero.
Ozta-ozta, baina pasatu nuen. Larri nengoen oso, 
banekielako handiagoak izaten direla aldi bereko 
hurrengo olatuak.
Bigarren olatuaren gandorra apartzen ikustean, ni-
reak egin zuela pentsatu nuen. Ez dut ezer larririk 
gertatu izanaren oroitzapenik; argi oroitzen naizena 
da salbu sentitzen nintzela atzean, olatuak hausten 
ziren puntutik harago, eta zirrara igotzen zitzaidala 
bizkarrean gora, surflari helduek olatu haiek hartze-
ko buelta ematen zuten bakoitzean.

Iñigo Urdinaga, Surflaria eta paradisua (Salbera) 
(moldatua)

        ARRISKUAK             AHOLKUAK
1.  Koralezko arrezifearekin ebaki 

sakonak egiteko arriskua.

2.  Ur-laster indartsu batek eraman 
eta itsaso zabalera ateratzekoa.

3.  Azkarregi murgildu edo ur- 
-azaleratu eta presio-aldaketen 
ondorioak jasatekoa.

4.  Itsaslabarrera gehiegi hurbildu 
eta harkaitzak jotzekoa.

5.  Marrazoek eraso egitekoa.

6.  Oholaren ertzekin norbera edo 
ingurukoak zauritzekoa.

7.  Ustekabeko arriskuak topatzekoa.

A.  Behar adina denbora hartu 
itsasoan hondorantz joateko eta 
handik irteteko.

B.  Norbaitek olatua hartu duenean, 
ez sartu bere bidean.

C.  Inguru ezezagunetan ez ibili inoiz 
bertakorik gabe.

D.  Itsas hondo arriskutsuetan, 
behar adinako sakonera badela 
ziurtatu.

Aztertu aipatu gabeko arriskuak zein kiroletan 
izaten diren eta zer egin litekeen ekiditeko.

KIROLA KIROLARIA EKINTZAK TRESNERIA

arrauna arraunlaria arraunean egin… trainerua, arraunak…

…………… …………… …………… ……………

ITSASOKO LEXIKOA

GEOGRAFIA ETA KOKAPENA
itsaslabar, itsasertz, itsas hondo, ur-azal, itsas 
handi…

- Itsaslabarretik uretara jauzi egitearen 
parekorik ez zegoen.

ITSASOAREN EGOERA
bare, haserre, zakar… itsasgora, itsasbehera

- Itsasbehera baliatzen genuen lapak eta 
karramarroak hartzeko.

ITSAS KIROLAK
arrauna, urpekaritza, surfa…

- Itsaso zabalean arraunean egitea zen nire 
ametsa.

KH 1-4

Irakurri narrazioa, eta deskribatu nerabe honek 
izandako emozioak: erakarpena, poza, tristura, 
beldurra, harrotasuna…

OLATU HANDIETAN, 
LEHENENGOZ

Partekatu egindakoa ikaskideekin, eta 
azpimarratu testuan non adierazten diren 
sentipen horiek. 

Egin solasaldia zuen sentimenduei buruz, 
galderei erantzunez.
• Gogoan duzue itsasoarekin lotutako umetako 

oroitzapenen bat? 
• Galdu zineten inoiz hondartzan? 
• Zer egiten zineten zoriontsu: karramarroak 

harrapatzen, adibidez? 
• Eta helduaroan, zer emozio eragin dizkizue itsasoak?

—Olatu barrura buruz jauzi egitean, 
bizi-bizirik nagoela sentitzen dut.

—Urertzetik gertu lasai egoten naiz, 
baina ur-lasterren bat sumatuz gero, 
asko larritzen naiz. 

Idatzi eskuorri batean ikaskideei 
proposatzeko itsas kirolei buruzko 
azalpenak, azaldu kirol horien onurak eta 
eman arriskuak ekiditeko aholkuak.
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C ENTZUMENA LANDU
Eman sarrera entzungaiari itsasoko kirolei buruz talde 

handian hitz eginez. Galdetu hau: surfean ikasteko, 
monitoreak izaten dira; zein beste kiroletan izaten dira?

Aurkeztu entzungaia: itsas kiroletako monitore bati 
elkarrizketa egin diote irratian. Entzun dezatela, eta, 
informazioa jaso ondoren, aldera ditzatela erantzunak 
binaka.

Talde handian zuzendu ondoren, komentatu, halaber, 
zein kiroletan izaten diren aipatu gabe geraturiko arrisku 
horiek. Adibidez:

2. igeriketa, surfa. Ekiditeko: ur-lasterrak ezagutu eta 
ekidin; harrapatuz gero, ez egin igerian korrontearen 
aurka, baizik eta alboetarantz, atera arte.

4. edozein kiroletan. Aholkua: itsaslabarretatik eta 
itsasertzeko harkaitzetatik urrun ibili.

5. Ur epeletako kiroletan. Aholkua: toki ezezagunetan 
ez ibili informazio fidagarririk izan gabe.

Era berean, aipatu ez diren arrisku gehiago ere atera 
ditzakezue mahai gainera; aukerarik baduzu, erabili 
kirola ezagutzen duen ikasleren baten testigantza, 
beharrezko informazioa eman diezazuen.

D  LEXIKOARI 
ERREPARATU

Jarrai dezatela, binaka, lexikoa lantzen. Egin 
dezatela ariketa, transkripzioa eskuan dutela. 
Osa ezazue zerrenda talde handian, bestelakoren 
bat ere aipatuta.

Eskatu ikasleei itsasoko kirol gehiago 
aipatzeko; eman zeuk hainbat aukera, 
premiazkoa bada: traineru-estropadak, uretako 
motorrak… Ahalegin zaitezte kirol horiei 
buruzko lexikoa partekatzen, eta, ikasleek hitzok 
aurkitzen ez badituzte, kontsulta ditzatela 
hiztegian.

E EKINTZA
Egin 2-3 talde ikasgelan, aurreko atalean agertu den kirol-kopuruaren 

arabera, eta eman talde bakoitzari kirol horri buruz lan egiteko ardura.
Egin dezatela eskuorri bat, euskaltegian banatzeko, dagokien kirolaren 

onurak azaldu eta izan ditzakeen arriskuak ekiditeko. Nabarmendu ikasleei 
onura horiek beren usteen araberakoak izango direla; hau da, ez dute hitz 
egin behar soilik zientifikoki-edo frogatuta egon daitezkeen onurei buruz; 
esaterako, ondo pasatzea, lagunak egitea…

Aztertu, talde handian, eskuorri horietan erabilitako lexikoa, egin 
beharrezko zuzenketak, eta jar ditzatela begien bistan, jendeak har ditzan.

ERANTZUNAK
Aipatutako arriskuak: 1, 3, 6, 7
Arrisku horiek ekiditeko aholkuak: 1. D;  

3. A; 6. B; 7. C

ERANTZUNAK
- urpekaritza; urpekaria; murgildu, 

hondoratu; (ez du aipatzen entzungaian 
tresnarik: buzoa, neoprenozko jantzia, 
hegatsak, oxigeno-bonbonak…)

- surfa; surflaria; olatuak hartu; surf-taula, 
surf-ohola, txikota
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06. ikastunitatea ITSASOAREN GAZI-GOZOAK

02.saioa BIZIMODUA ITSASOAN

B

C

E

F

A

Ikusi bileraren pasarte-zatia, eta ordezkatu hitzekin 
Genaroren eta Itsasoren ez-hitzezko keinuak.

Irakurri web-orriko informazioa, eta kokatu 
lanbide bakoitza dagokion jarduera-arloan.

Aurkeztu deskribapenak ahalik eta 
zehaztasun gehien emanez, ikaskideek 
lanbidea asmatu arte. 

Ikusi Eskamak kentzen telesailaren 
pasartea, eta deskribatu lantokiko 
jarduera.

—Itsasoan aritzen dira, baina ez 
arrantzan; halere, haien helburu 
nagusia arraina saltzea da. 

—Hortaz, ez dira izango ez saregileak ez 
portuko zamaketariak.

LANBIDE-ARLOAK:  
ITSASOA ETA ARRANTZA
Hiru jarduera-arlo handi defini daitezke: Itsas arran-
tza eta garraioa, akuikultura eta urpekaritza.
Arrantza da garrantzi handieneko azpisektorea. 
Ontzidia bi kategoriatan zatitzen da, arrain-sarden 
hurbiltasunaren arabera: itsasbazterrekoa eta itsas 
zabalekoa. Bestalde, herrialdea itsasbideak gurutza-
tzen diren kokalekuan dagoenez, berebiziko garran-
tzia duen gune estrategikoa da itsas garraioarentzat, 
hots, nazioarteko merkataritzari hertsiki lotutako 
sektorearentzat.
Merkataritza edo kontsumoa helburu duten uretako 
organismoak baldintza gutxi-asko kontrolatuetan 
haztean datza akuikultura.
Urpekaritza, azkenik, industria-jarduera bati 
lotzen zaion zerbitzua da eskuarki. Arrantza- 
-jarduerarekin eta akuikulturarekin ez ezik, beste 
sektore batzuekin ere erlazionatuta dago, hala nola 
ontzien, kaien eta portuko instalazioen konponke-
tarekin eta eraikuntzarekin, material eta pertsonen 
erreskatearekin, ikerketarekin eta makina bat jar-
duerarekin.

ivac-eei.eu (moldatua)

D Azpimarratu transkripzioan solasaldian erabili 
diren elkarreragin-baliabideak. Aukeratu zein 
funtzio adierazten duten, betiere kontuan 
hartuta adierazpen bakoitzak funtzio bat 
baino gehiago bete dezakeela aldi berean.

1. Arrantza-ontziko marinela: Itsas arrantza eta garraioa

2. Saregilea: …………

3. Itsas kapitaina: …………

4. Arrain-haztegiko langilea: …………

5. Itsas makinista: …………

6. Portuko zamaketaria: …………

7. Manipulazio- eta kontserbazio-langilea: …………

8. Marinel urpekariak: …………

Aukeratu zerrendako lanbide bat. Bilatu 
informazioa, eta deskribatu ofizioa nolakoa den, 
ikaskideei aurkezteko. 
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Funtzioak: 
A: Solaskideari mezuaren (ulergarritasuna, adostasuna, 
interesa…) baieztapena edo ezeztapena eskatu. 
B: Solaskideari hark eskatutako baieztapena edo 
ezeztapena eman.

G —Chai? A
I —Um, um (keinua, buruarekin gora eta 

behera). B

G —Bueno, lehen esan duzu porrot egiten duten 
enpresen salerosketan egiten duzula lan, 
ezta? A

I —Bueno, enpresetako lan-baliabideak erosi eta 
aktiboak banatzen ditut, berez, bai. B

HITZEZKO  
ELKARRERAGIN-BALIABIDEAK

BAIEZTAPENA, EZEZTAPENA ESKATZEA
Bai, ezta?; Ez, ala?; Ez da izango! Ez da hala? 

- Itsaslabarra diozunean, itsasertza diozu? Ados?

BAIEZTAPENA, EZEZTAPENA EMATEA
Bai, hala(xe) da; Jakina baietz; Ezta inola ere!; 
Ezta pentsatu ere; Ados, bai; Eztaaaa…; Baita 
zera ere!

KH 5-8

Ikusi berriro telesailaren pasartea, eta aztertu 
gainerako keinuak. Aukeratu zati bat, eta 
antzeztu ikaskidearekin keinuen lekuan hitzak 
inprobisatuz.

Entzun pasartea, eta azaldu ikasleei 
nolakoak diren nautika eta itsas garraio 
graduko ikasketak banatuko diezuen 
informazio-fitxan.
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NAUTIKA ETA ITSAS GARRAIOA
Sarrera-profila
Itsasoa maite baduzu, abentura atsegin baduzu eta urtearen 
zati handiena itsasontzi batean igarotzeko ametsa baduzu, 
agintzeko dohaina badaukazu, bai eta bizikidetzarako eta 
arrazoibiderako gaitasuna ere, eta matematika, fisika, kimi-
ka, marrazketa tekniko eta ingeles ezagutzak badituzu, ba-
duzu lekua Nautika eta Itsas Garraio Graduan.
Aukera profesionalak
Arlo hauetan lan egin ahal izango duzu:
- Merkataritza Ontzidiko pilotua
- Estatuko eta Autonomia Erkidegoko Itsas Administrazioa
- Segurtasun- eta kutsadura-ikuskapena
- …

Adostu erabakiak taldean: 
1. Zein atal izango ditu informazio-fitxak?

2. Atal bakoitzeko informazioa non eta nork bilduko du?

3. Idazteko estiloa zein izango da? Ereduak bildu eta 
aztertuko dituzue?Osatu ikaskideekin, arbelean, itsasbazterreko 

herrietako ohiko ogibideen zerrenda.

• Zer-nolako lantokia ikusi da? Zein 
jarduera egiten dute bertan?

• Zein eta nolakoa da jantzi gorriz ageri 
den emakume-taldearen lanbidea? 

• Norekin eta zergatik bildu da Genaro, 
lantokiko nagusia? Zein nahi eta asmo 
ditu?

• Zer adostu dute bileran? 

G —Umm. 6.000 €. Zer deritzozu?
I   —Hamar egunengatik? (Irribarre-keinua)  

= ………………
G  —Hamar egun asko jota. Gainera, herriari 

mesede egingo diozu.
I   —(Bostekoa luzatzeko keinua) = ………………
G —  (Bostekoa emateko keinua) = ………………
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Irakur dezatela itsasoko lanbideen 

inguruko testua, eta koka ditzatela 
lanbideak dagokien arloan.

Deskriba dezatela zerrendako 
ofizioren bat. Horretarako, bila dezatela 
informazioa Interneten. Eskatu zuri 
bidaltzeko deskripzioak. 

Aztertu deskripzioak, eta, 
jasotakoaren arabera, eman pistak 
ikasleei informazio gehiago bil dezaten. 

B DESKRIPZIOAK EGIN
Egin 3-4ko taldeak ikasleek aukeratu 

dituzten lanbideen arabera: lanbide 
desberdinak aukeratu dituztenak elkar 
ditzakezu; berdinak aukeratu dituztenak, 
deskripzioak konparatzeko; tarteko bat…

Lanbideen asmakizun-jolasa 
proposatuko diezu: elkarri deskribatuko 
dizkiote, izena esan barik.

Lanbide-zerrenda osatzen laguntzeko, 
proposatu adibide gehiago, beharrezko 
irizten badiozu: arrantza-ontziko patroia, 
marinel arrantzalea, kontserbagileak, 
farozainak, itsas sorospen eta 
segurtasuneko langileak…

 ERANTZUNAK
Itsas arrantza eta garraioa: 

1, 2, 3, 5, 6, 7; Akuikultura: 4; 
Urpekaritza: 8

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.
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ITSASOAREN GAZI-GOZOAK06. ikastunitatea

02.saioa BIZIMODUA ITSASOAN

B

C

E

F

A

Ikusi bileraren pasarte-zatia, eta ordezkatu hitzekin 
Genaroren eta Itsasoren ez-hitzezko keinuak.

Irakurri web-orriko informazioa, eta kokatu 
lanbide bakoitza dagokion jarduera-arloan.

Aurkeztu deskribapenak ahalik eta 
zehaztasun gehien emanez, ikaskideek 
lanbidea asmatu arte. 

Ikusi Eskamak kentzen telesailaren 
pasartea, eta deskribatu lantokiko 
jarduera.

—Itsasoan aritzen dira, baina ez 
arrantzan; halere, haien helburu 
nagusia arraina saltzea da. 

—Hortaz, ez dira izango ez saregileak ez 
portuko zamaketariak.

LANBIDE-ARLOAK:  
ITSASOA ETA ARRANTZA
Hiru jarduera-arlo handi defini daitezke: Itsas arran-
tza eta garraioa, akuikultura eta urpekaritza.
Arrantza da garrantzi handieneko azpisektorea. 
Ontzidia bi kategoriatan zatitzen da, arrain-sarden 
hurbiltasunaren arabera: itsasbazterrekoa eta itsas 
zabalekoa. Bestalde, herrialdea itsasbideak gurutza-
tzen diren kokalekuan dagoenez, berebiziko garran-
tzia duen gune estrategikoa da itsas garraioarentzat, 
hots, nazioarteko merkataritzari hertsiki lotutako 
sektorearentzat.
Merkataritza edo kontsumoa helburu duten uretako 
organismoak baldintza gutxi-asko kontrolatuetan 
haztean datza akuikultura.
Urpekaritza, azkenik, industria-jarduera bati 
lotzen zaion zerbitzua da eskuarki. Arrantza- 
-jarduerarekin eta akuikulturarekin ez ezik, beste 
sektore batzuekin ere erlazionatuta dago, hala nola 
ontzien, kaien eta portuko instalazioen konponke-
tarekin eta eraikuntzarekin, material eta pertsonen 
erreskatearekin, ikerketarekin eta makina bat jar-
duerarekin.

ivac-eei.eu (moldatua)

D Azpimarratu transkripzioan solasaldian erabili 
diren elkarreragin-baliabideak. Aukeratu zein 
funtzio adierazten duten, betiere kontuan 
hartuta adierazpen bakoitzak funtzio bat 
baino gehiago bete dezakeela aldi berean.

1. Arrantza-ontziko marinela: Itsas arrantza eta garraioa

2. Saregilea: …………

3. Itsas kapitaina: …………

4. Arrain-haztegiko langilea: …………

5. Itsas makinista: …………

6. Portuko zamaketaria: …………

7. Manipulazio- eta kontserbazio-langilea: …………

8. Marinel urpekariak: …………

Aukeratu zerrendako lanbide bat. Bilatu 
informazioa, eta deskribatu ofizioa nolakoa den, 
ikaskideei aurkezteko. 
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Funtzioak: 
A: Solaskideari mezuaren (ulergarritasuna, adostasuna, 
interesa…) baieztapena edo ezeztapena eskatu. 
B: Solaskideari hark eskatutako baieztapena edo 
ezeztapena eman.

G —Chai? A
I —Um, um (keinua, buruarekin gora eta 

behera). B

G —Bueno, lehen esan duzu porrot egiten duten 
enpresen salerosketan egiten duzula lan, 
ezta? A

I —Bueno, enpresetako lan-baliabideak erosi eta 
aktiboak banatzen ditut, berez, bai. B

HITZEZKO  
ELKARRERAGIN-BALIABIDEAK

BAIEZTAPENA, EZEZTAPENA ESKATZEA
Bai, ezta?; Ez, ala?; Ez da izango! Ez da hala? 

- Itsaslabarra diozunean, itsasertza diozu? Ados?

BAIEZTAPENA, EZEZTAPENA EMATEA
Bai, hala(xe) da; Jakina baietz; Ezta inola ere!; 
Ezta pentsatu ere; Ados, bai; Eztaaaa…; Baita 
zera ere!

KH 5-8

Ikusi berriro telesailaren pasartea, eta aztertu 
gainerako keinuak. Aukeratu zati bat, eta 
antzeztu ikaskidearekin keinuen lekuan hitzak 
inprobisatuz.

Entzun pasartea, eta azaldu ikasleei 
nolakoak diren nautika eta itsas garraio 
graduko ikasketak banatuko diezuen 
informazio-fitxan.
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NAUTIKA ETA ITSAS GARRAIOA
Sarrera-profila
Itsasoa maite baduzu, abentura atsegin baduzu eta urtearen 
zati handiena itsasontzi batean igarotzeko ametsa baduzu, 
agintzeko dohaina badaukazu, bai eta bizikidetzarako eta 
arrazoibiderako gaitasuna ere, eta matematika, fisika, kimi-
ka, marrazketa tekniko eta ingeles ezagutzak badituzu, ba-
duzu lekua Nautika eta Itsas Garraio Graduan.
Aukera profesionalak
Arlo hauetan lan egin ahal izango duzu:
- Merkataritza Ontzidiko pilotua
- Estatuko eta Autonomia Erkidegoko Itsas Administrazioa
- Segurtasun- eta kutsadura-ikuskapena
- …

Adostu erabakiak taldean: 
1. Zein atal izango ditu informazio-fitxak?

2. Atal bakoitzeko informazioa non eta nork bilduko du?

3. Idazteko estiloa zein izango da? Ereduak bildu eta 
aztertuko dituzue?Osatu ikaskideekin, arbelean, itsasbazterreko 

herrietako ohiko ogibideen zerrenda.

• Zer-nolako lantokia ikusi da? Zein 
jarduera egiten dute bertan?

• Zein eta nolakoa da jantzi gorriz ageri 
den emakume-taldearen lanbidea? 

• Norekin eta zergatik bildu da Genaro, 
lantokiko nagusia? Zein nahi eta asmo 
ditu?

• Zer adostu dute bileran? 

G —Umm. 6.000 €. Zer deritzozu?
I   —Hamar egunengatik? (Irribarre-keinua)  

= ………………
G  —Hamar egun asko jota. Gainera, herriari 

mesede egingo diozu.
I   —(Bostekoa luzatzeko keinua) = ………………
G —  (Bostekoa emateko keinua) = ………………
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D  ELKARRERAGINARI 
ERREPARATU

Azaldu ikasleei solasaldi arruntak nola gauzatzen diren: 
erabili Kontuan Hartu atala.

Erreparatu, zehazki, bileraren pasarteko solaskideek 
erabili dituzten elkarreragineko baliabideei, hitzezkoei 
eta ez-hitzezkoei. Liburuko laginean, aukera dezatela 
bakoitzaren funtzioa. Zuzendu talde handian, eta argitu 
zalantzak.

Erabil dezatela transkripzioa beste halako baliabide 
batzuei ere erreparatzeko.

E  ELKARRERAGINA 
PRAKTIKATU

Liburuko lagina erabiliko duzue keinuak hitzen bidez 
adierazteko. Horretarako, ikusi berriz Itsasok eta Genarok 
tratua egiten duten bileraren zatia; errepara diezaiotela 
keinuak nola eta zein testuingurutan egin diren. Ondoren, 
antzeztu ahots gora keinuak hitzezko adierazpenekin, 
elkarreraginezko baliabideekin, ordezkatuta eta 
inprobisatuta emanez.

Transkripzioan, irakur dezatela ozenki pasarte osoa 
binaka, parentesi artean dituzten keinu-adierazleetan 
elkarreragin-baliabideak hitzez inprobisatuta emanez.

Esan entzuleei hobetzeko proposamenak egiteko.

F EKINTZA
Aurkeztu entzungaia: itsas kapitain izan nahi duten 

bi gazteri elkarrizketa egin diete irratian. Esan ikasleei 
helburua xede-taldea ezagutzea besterik ez dela. 

Aurkeztu, gero, egoera: unibertsitateko nautika eta 
itsas garraio graduko ikasketak egingo dituztela-eta, ate 
irekien orientabide-saiora etorri dira. Animatu gehiago 
bilatzera Interneten.

C TELESAILA IKUSI
Aurkeztu Eskamak kentzen telesaila: ETB1en eman 

zuten 2016an. Kontserba-lantegi batean lanean ari diren 
emakumeen istorioak kontatzen ditu, umorez. Azaldu 
bideo-pasartea telesailaren lehen atalari dagokiola.

Ikus dezatela pasartea, eta, 3-4ko taldetan, hitz egin 
dezatela horri buruz, liburuko galderak aintzat hartuta. 
Adostu talde handian.

 ERANTZUNAK
- (keinua, buruarekin…): solaskideari 

baieztapena emateko
-…, ezta?: baieztapena eskatzeko
-…, berez, bai: baieztapena emateko

ERANTZUNAK
Bada, primeran! (Keinuaren mezua: poza eta ilusioa adieraztea);  

Ni erabat ados. Eta zu? (Keinu-mezua: adostasuna adieraztea eta iritzia 
eskatzea); Baita ni ere. Ados. (Keinu-mezua: Adostasuna adieraztea)

Oh.: Mezu bera adierazteko aterako dira hitz eta esamolde gehiago. 
Hauek aukera bat besterik ez dira.

ZABALKUNDEA
Animatu ikasleak Eskamak kentzen telesaila ikustera. 

Egun jakin batzuk ados ditzakezue atal bakoitza 
komentatzeko.

Bestela, ikus dezatela atalen bat, behintzat, ikasgelan 
komentatzeko.
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06. ikastunitatea ITSASOAREN GAZI-GOZOAK

Proposa ezazue eztabaidagarri iruditzen zaizuen 
beste erremedioren bat.

Eztabaidatu erremedio horiei buruz.

UR ONA: ONURA03.saioa

B

C

A

Bilatu A jarduerako testuan esaldi hauen 
berridazketa.
• Aspalditik ezagutzen ditugun bainuetxeak, eta 

talasoterapia-zentroak eta spak han eta hemen aurki 
ditzakegu.

• Aspalditik ezagun ditugun bainuetxeak ez ezik, 
talasoterapia-zentroak eta spak ere han eta hemen aurki 
ditzakegu.

• Bainuetxeek mediku-zerbitzua eta sendagileak 
agindutako tratamenduak egiteko instalazio egokiak 
eduki behar dituzte.

• …………………
• Itsasoko ura, eta algak, gatzak eta lokatzak ere 

erabiltzen dira talasoterapia-tratamenduetan.
• …………………
• Bainuetxeek eta talasoterapia-zentroek, baina, 

hidroterapia eta hidrologia medikoa eskaintzen dute.
• …………………

Irakurri blog-sarrera, eta erabaki zein zerbitzutarako 
gonbidapena oparituko diozun zure ezagunen bati.
• Nori egingo diozu oparia?
• Zer egingo diozu opari?
• Zergatik?

Partekatu foroan taldekideekin zure erabakiak.

SPA, BAINUETXEA, TALASOTERAPIA: ALDEAK

E

D

Hartu berriro itsasoko uraren onuren zerrenda, eta 
berridatzi ez ezik … ere erabilita. 

EZ EZIK ... ERE
Ideia bati beste bat gehituko diogu: 

hidroterapia + hidrologia

Zerrendatu ikaskidearekin itsasoko uraren onurak.

—Ni beti erlaxatu izan nau itsasoko urak. Olatuen 
zarata entzuteak, kresalaren usainak, zaporeak.

—Bada, gure amona beti ibiltzen zen paseoan 
itsasertzean. Esaten zuen on egiten ziela hezurrei.

Entzun irratsaioa, eta jaso informazioa. 
• Zuek aipatutako zein onura entzun dituzu?
• Zein onura taldean bururatu ez zaizkizuenak? 

Alderatu eta osatu zerrenda ikaskidearekin.
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1. ideia
hidroterapia ez ezik

2. ideia
(baita) hidrologia ere 

(bai) 

-  Bainuetxeek eta talasoterapia-zentroek 
hidroterapia ez ezik, hidrologia medi-
koa ere eskaintzen dute.

KH 9-12

 Entzun entzulearekin izandako eztabaida, 
eta jaso itsasoko ura edateari buruzko 
aldeko eta kontrako argudioak.

ITSASOKO URA EDAN, BAI ITSASOKO URA EDAN, EZ

Osatu esaldiak, entzun duzunaren arabera, 
iritzi aditz trinkoa erabiliz, eta eman zuen 
iritzia, labur.
• Entzuleak oso arriskutsu deritzo irratian egiten ari 

direnari.
• Gonbidatuak ez …………… astakeria halako 

informazioa zabaltzeari.
• Entzuleak ez …………… frogatuak gonbidatuak 

eman dituen datuei.
• Guk ……………

IRITZI ADITZA
Aditz hau nor-nori-nork eran erabiliko 
dugu.
Nori beti izango da 3. pertsona, singula-
rrean edo pluralean.

- Oso arriskutsu deritzot itsasoko ura 
edateari.

-  Oso arriskutsu deritzet baieztapen 
horiei.

KH 13-16

Gaur egun, ugaldu egin dira hidroterapia-zerbi-
tzuak: igerileku termalak, saunak… uraren onurei 
etekina ateratzeko.
Neurri berean, ura oinarri duten zerbitzu-etxeak 
gero eta gehiago dira. Aspalditik ezagun ditugun 
bainuetxeak ez ezik, talasoterapia-zentroak eta spa 
deritzenak ere han eta hemen aurki ditzakegu.
Baina gauza bera ote dira bainuetxeak, talasote-
rapia-zentroak eta spak? Ba ote dakigu zein alde 
dituzten? Seguruenik, askotan galdetu diozu 
zeure buruari.
Hori dela-eta, egoki deritzot post hau idazteari, 
argiago izan dezazun zer aurkituko duzun hala-
koren batera joatea erabakitzen baduzu.

BAINUETXEAK
Bainuetxea edo estazio termala deritzo onura 
publikoko aitortutako ur mineral sendagarriak 
dituen zentroari. Urok mineral ugari dituzte, eta 
beren ezaugarri fisiko eta kimikoei esker, balio te-
rapeutikoa dute. Bainuetxeek mediku-zerbitzua ez 
ezik, sendagileak agindutako tratamenduak egite-
ko instalazio egokiak ere eduki behar dituzte.

TALASOTERAPIA
Talasoterapia-zentroek ere osasun-tratamen-
duak eskaintzen dituzte; horietan, ordea, itsaso-
ko ura izaten da lehengaia bainuetxeetakoen an-
tzeko tratamenduetan erabiltzeko. Itsasoko ura 
ez ezik, algak, gatzak eta lokatzak ere erabiltzen 
dira talasoterapia-tratamenduetan; hori dela eta, 
zentro hauek itsasertzetik hurbil izaten dira.

SPA
Spa (salus per aquam) batek ere hidroterapia-
-instalazioak ditu. Spa bateko urek, ordea, ez 
daukate ezaugarri terapeutiko berezirik; iturriko 
ur arrunta erabiltzen dute, gehigarriren batekin 
edo barik, eta artifizialki berotua. Oro har, spa-
-zentroak estetikaz, estresaz edota loditasunaz 
arduratzen dira.
Beraz, guztiak oinarritzen dira hidroterapian 
zerbitzua emateko. Bainuetxeek eta talasotera-
pia-zentroek, baina, hidroterapia (uraren bi-
dezko terapia) ez ezik, hidrologia medikoa (ur 
mineral sendagarrien eragin terapeutikoak) ere 
eskaintzen dute.
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Aurkeztu egoera: liburuan duten 

Interneteko blog-sarrera irakurri eta 
halako zentro baterako bono bat oparitzea 
pentsatu dute. 

Idatz dezatela mezua foroan liburuko 
galderei erantzuteko eta bestelako 
ekarpenen bat egiteko.

Har ezazu parte foroan, galderak eginez, 
ñabardurak eskatuz... Sustatu, era berean, 
ikasleen arteko elkarreragina.

B  ENTZUNGAIA 
AURREIKUSI ETA 
ALDERATU

Galdetu talde handian: zuen ustez, itsasoko 
ura ona da osasunerako? Erantzuteko, presta 
dezatela, binaka, itsasoko uraren onuren 
zerrenda, beren usteen arabera edo norbaiti 
entzun diotelako. 

Aurkeztu entzungaia: petrikilo edo sasimediku 
bat gonbidatu dute irratira, itsasoko ura oso 
ona dela esaten duela-eta. Entzun dezatela 
elkarrizketa, eta marka ditzatela eurek ere 
aipatu dituztenak. Entzun berriz, premiarik 
balego, aipatu ez dituzten bestelako onurak ere 
jasotzeko.

Zuzendu talde handian, eta komentatu, labur, 
ados zaudeten ala ez.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16.
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ITSASOAREN GAZI-GOZOAK06. ikastunitatea

Proposa ezazue eztabaidagarri iruditzen zaizuen 
beste erremedioren bat.

Eztabaidatu erremedio horiei buruz.

UR ONA: ONURA03.saioa

B

C

A

Bilatu A jarduerako testuan esaldi hauen 
berridazketa.
• Aspalditik ezagutzen ditugun bainuetxeak, eta 

talasoterapia-zentroak eta spak han eta hemen aurki 
ditzakegu.

• Aspalditik ezagun ditugun bainuetxeak ez ezik, 
talasoterapia-zentroak eta spak ere han eta hemen aurki 
ditzakegu.

• Bainuetxeek mediku-zerbitzua eta sendagileak 
agindutako tratamenduak egiteko instalazio egokiak 
eduki behar dituzte.

• …………………
• Itsasoko ura, eta algak, gatzak eta lokatzak ere 

erabiltzen dira talasoterapia-tratamenduetan.
• …………………
• Bainuetxeek eta talasoterapia-zentroek, baina, 

hidroterapia eta hidrologia medikoa eskaintzen dute.
• …………………

Irakurri blog-sarrera, eta erabaki zein zerbitzutarako 
gonbidapena oparituko diozun zure ezagunen bati.
• Nori egingo diozu oparia?
• Zer egingo diozu opari?
• Zergatik?

Partekatu foroan taldekideekin zure erabakiak.

SPA, BAINUETXEA, TALASOTERAPIA: ALDEAK

E

D

Hartu berriro itsasoko uraren onuren zerrenda, eta 
berridatzi ez ezik … ere erabilita. 

EZ EZIK ... ERE
Ideia bati beste bat gehituko diogu: 

hidroterapia + hidrologia

Zerrendatu ikaskidearekin itsasoko uraren onurak.

—Ni beti erlaxatu izan nau itsasoko urak. Olatuen 
zarata entzuteak, kresalaren usainak, zaporeak.

—Bada, gure amona beti ibiltzen zen paseoan 
itsasertzean. Esaten zuen on egiten ziela hezurrei.

Entzun irratsaioa, eta jaso informazioa. 
• Zuek aipatutako zein onura entzun dituzu?
• Zein onura taldean bururatu ez zaizkizuenak? 

Alderatu eta osatu zerrenda ikaskidearekin.

51

52

1. ideia
hidroterapia ez ezik

2. ideia
(baita) hidrologia ere 

(bai) 

-  Bainuetxeek eta talasoterapia-zentroek 
hidroterapia ez ezik, hidrologia medi-
koa ere eskaintzen dute.

KH 9-12

 Entzun entzulearekin izandako eztabaida, 
eta jaso itsasoko ura edateari buruzko 
aldeko eta kontrako argudioak.

ITSASOKO URA EDAN, BAI ITSASOKO URA EDAN, EZ

Osatu esaldiak, entzun duzunaren arabera, 
iritzi aditz trinkoa erabiliz, eta eman zuen 
iritzia, labur.
• Entzuleak oso arriskutsu deritzo irratian egiten ari 

direnari.
• Gonbidatuak ez …………… astakeria halako 

informazioa zabaltzeari.
• Entzuleak ez …………… frogatuak gonbidatuak 

eman dituen datuei.
• Guk ……………

IRITZI ADITZA
Aditz hau nor-nori-nork eran erabiliko 
dugu.
Nori beti izango da 3. pertsona, singula-
rrean edo pluralean.

- Oso arriskutsu deritzot itsasoko ura 
edateari.

-  Oso arriskutsu deritzet baieztapen 
horiei.

KH 13-16

Gaur egun, ugaldu egin dira hidroterapia-zerbi-
tzuak: igerileku termalak, saunak… uraren onurei 
etekina ateratzeko.
Neurri berean, ura oinarri duten zerbitzu-etxeak 
gero eta gehiago dira. Aspalditik ezagun ditugun 
bainuetxeak ez ezik, talasoterapia-zentroak eta spa 
deritzenak ere han eta hemen aurki ditzakegu.
Baina gauza bera ote dira bainuetxeak, talasote-
rapia-zentroak eta spak? Ba ote dakigu zein alde 
dituzten? Seguruenik, askotan galdetu diozu 
zeure buruari.
Hori dela-eta, egoki deritzot post hau idazteari, 
argiago izan dezazun zer aurkituko duzun hala-
koren batera joatea erabakitzen baduzu.

BAINUETXEAK
Bainuetxea edo estazio termala deritzo onura 
publikoko aitortutako ur mineral sendagarriak 
dituen zentroari. Urok mineral ugari dituzte, eta 
beren ezaugarri fisiko eta kimikoei esker, balio te-
rapeutikoa dute. Bainuetxeek mediku-zerbitzua ez 
ezik, sendagileak agindutako tratamenduak egite-
ko instalazio egokiak ere eduki behar dituzte.

TALASOTERAPIA
Talasoterapia-zentroek ere osasun-tratamen-
duak eskaintzen dituzte; horietan, ordea, itsaso-
ko ura izaten da lehengaia bainuetxeetakoen an-
tzeko tratamenduetan erabiltzeko. Itsasoko ura 
ez ezik, algak, gatzak eta lokatzak ere erabiltzen 
dira talasoterapia-tratamenduetan; hori dela eta, 
zentro hauek itsasertzetik hurbil izaten dira.

SPA
Spa (salus per aquam) batek ere hidroterapia-
-instalazioak ditu. Spa bateko urek, ordea, ez 
daukate ezaugarri terapeutiko berezirik; iturriko 
ur arrunta erabiltzen dute, gehigarriren batekin 
edo barik, eta artifizialki berotua. Oro har, spa-
-zentroak estetikaz, estresaz edota loditasunaz 
arduratzen dira.
Beraz, guztiak oinarritzen dira hidroterapian 
zerbitzua emateko. Bainuetxeek eta talasotera-
pia-zentroek, baina, hidroterapia (uraren bi-
dezko terapia) ez ezik, hidrologia medikoa (ur 
mineral sendagarrien eragin terapeutikoak) ere 
eskaintzen dute.
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C GRAMATIKA LANDU
Edukia aztertzeko, liburuko esaldien parekoak 

aurkitu beharko dituzte A jarduerako testuan. Ez dute 
arazo handiegirik izango, nabarmenduta baitituzte 
testuan.

Ohartarazi proposatutako esaldietan eta agertzen 
dela beti; beraz, forma hau informazioa gehitzeko 
erabiliko dugu. Zentzu horretan, nabarmendu ere ere 
erabili beharko dugula, eta hura erabiltzeko arauak 
zaindu egin beharko ditugula. Zalantzarik badago, 
aztertu Kontuan Hartu atala.

Edukia praktikatzeko, zerrenda ditzatela berriz 
itsasoko uraren onurak, eta errepika ditzatela han 
esandakoak, binaka, forma hau erabilita. Zalantzarik 
badago, argitu talde handian.

D GRAMATIKA LANDU
Aurkeztu entzungaia: elkarrizketa adituta, entzule 

batek irratira dei egitea erabaki du, bere iritzia 
emateko. Entzun dezatela eztabaida, eta jaso ditzatela 
itsasoko ura edatearen aldeko eta aurkako argudioak. 
Aldera ditzatela, binaka; gero, taldean egingo duzue 
zuzenketa, eta, zalantzarik badago, entzun berriz.

Iritzi aditz trinkoari erreparatuko diozue. Seguruena, 
ikasleek nor eta nor-nork formako aditz trinkoak baino 
ez dituzte ezagun izango. Azaldu iritzia emateko 
erabiltzen dugula; hala ere, ohartarazi batez ere 
idatziz edo ahozko maila formalean erabiltzen dela, 
gehienbat.

Kontsulta dezatela aditza nola jokatu Kontuan 
Hartu atalean, eta osa ditzatela esaldiak. Zuzendu 
talde handian, eta argitu zalantzak.

Azkenik, egiozu aipamena iritzi aditzaren beste 
adierari: izena izan. Erabili testuko adibideak:

- Bainuetxea edo estazio termala deritzo onura 
publikoko aitortutako ur mineral sendagarriak 
dituen zentroari.

- Bazegoen aurreko mendean frantziar fisiologo 
bat Rene Quinton zeritzona (lehenaldian).
Nabarmendu forma hau erabiltzen dugula, 

gehienbat gauza edo kontzeptu bati nola esaten 
zaion adierazteko.

E EKINTZA
Itsasoko ura edateari buruzkoa bezala, badaude beste hainbat kontu 

eztabaidagarri, sasizientziatik datozenak. Ezagutuko dute ikasleek ere 
halakoren bat, dela zuen inguruan ospetsua delako, dela hedabideetan 
irten delako.

Ikasleei ezer bururatzen ez zaiela ikusten baduzu, haurrekin erabiltzen 
diren erremedio hauek edota gehiago presta ditzakezu txarteltxo 
batzuetan, ikasleek aurkez ditzaten:

• Nolabaiteko oinarri zientifikoa dutenak: 1. Oliba-olioa purean, 
idorreriari aurre egiteko; 2. Izozkia, anginetako ebakuntza eta 
gero; 3. Esnea eztiarekin, eztula baretzeko.

• Oinarri zientifikorik gabeak: 1. Tipula, eztularen aurka;  
2. Eukaliptoa, birikak libratzeko; 3. Alkoholik gabeko garagardoa, 
bularra ematen ari diren amentzat.

Eztabaida dezatela horien balizko onurei buruz. Animatu ikasleak landu 
berri dituzten edukiak praktikan jartzera.

ERANTZUNAK
Bainuetxeek mediku-zerbitzua ez ezik, 

sendagileak agindutako tratamenduak 
egiteko instalazio egokiak ere eduki behar 
dituzte; Itsasoko ura ez ezik, algak, gatzak 
eta lokatzak ere erabiltzen dira talasoterapia-
-tratamenduetan; Bainuetxeek eta 
talasoterapia-zentroek, baina, hidroterapia ez 
ezik, hidrologia medikoa ere eskaintzen dute

ERANTZUNAK
ALDE: Rene Quinton fisiologoak oso 

emaitza onak izan zituen bere gaixoei emanda; 
itsasoko ura eta odol-plasma oso antzekoak 
dira; itsasoko urak taula periodikoko elementu 
guztiak ditu; hainbat aditu alde daude; berak 
egunero edaten du, eta mesede egiten dio; 
KONTRA: ez dago zientifikoki frogatuta; gernua 
antzekoagoa da, eta edatea kaltegarria da; 
ezin da ziurtatu itsasoko ura garbi egongo 
dela, eta kutsatuta ere egon liteke; ez dakigu 
uretan zein kontzentrazio duten elementuek; 
deshidratazioa eragin dezake

Esaldiak: ez deritzo astakeria; ez deritze 
frogatuak
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06. ikastunitatea ITSASOAREN GAZI-GOZOAKKONTUAN HARTU

ITSASOAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

1

KONTUAN HARTU

2

3

4

1

46

Mendeetan, itsasoa bizibide izan dute euskal arrantzaleek, baina, aldi berean, ez dira urriak 
izan itsasoak eragindako ezbeharrak. Horietako bat 1912ko galerna izan zen. 

Irakurri kronika, eta eman nabarmendutako hitzen sinonimoak.

ITSASOAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

1912KO GALERNA
1912ko galerna Bizkaiko kostaldean 1912an izandakoari deritzo. Bat-batean sorturiko 
ekaitz hartan 141 arrantzale hil ziren.
Gertakariak
1912ko abuztuaren 12an, Bizkaiko hainbat portutako arrantzaleak beren txalupetan 
itsasora irten ziren arratsaldero bezala, kostaldetik gertu arrantzan egiteko.
Gaua hurbiltzen ari zela, egun osoan zehar egondako hego-haizea bat-batean aldatu, 
eta fronte hotz bat sartu zen, Islandiatik gertu zegoen borraska bati lotua, hain zuzen. 
Haizearen aldaketarekin, tenperatura brastakoan jaitsi, eta itsasoa haserretu egin zen. 
Une hartan, Matxitxako lurmuturretik 50 bat miliara zeuden ontziak. 
Enbatak gau osoan iraun zuen, eta txalupa horietako asko urperatu egin ziren. Guztira 
144 hildako izan ziren, horietatik 119 bermeotarrak.

wikipedia.org

Gauero, egunkaria idazten du kirolzale honek, baina itsasoaren lexikoarekin laguntza behar du. 

Irakurri bi egun hauetako kontakizunak, eta proposatu nabarmendutakoak ordezkatzeko itsas 
hasiera duten hitzak. Ezer bururatzen ez bazaizu, erabili hiztegia.

Itsasoko kirolak eta jarduerak, eta eragiten dituzten zirrara zein beldurrak izan dituzue 
mintzagai.

Osa ezazu hirukotea bi ikaskiderekin, eta bidal itzazue forora itsasoaz gozatzeko hiru 
proposamen: zer egin, zer ekidin… 

Kideen aholkuak irakurri ondoren, guztion artean, bost aholkurik onenak aukeratuko dituzue. 
Idatz ezazue, denon artean, wikian Itsasoaz gozatzeko ezinbesteko aholkuak testua. 

2019-01-12
Gaur ez dut ateratzerik izan, denboralea dela 
eta. Pena! Izan ere, ezohiko bisitariak etorri zaiz-
kigu itsasotik. Telebistan esan dutenez, bi foka 
agertu dira euskal kostaldean, Donostian eta 
Bermeon, zehazki. Segur aski, azken egunetako 
marejada dela eta, orientazioa galdu, eta kos-
taldera heldu dira. Bihar ikusiko ote ditut? Batek 
daki!

2019-01-16
Egun ahaztezina izan da gaurkoa! Erreskatatu 
egin behar izan naute Pasaiako itsasoaren ir-
teera edo erriotik kilometro erdira. Goizean goiz 
kayakean ibilaldia egitera atera naizenean, itsa-
soa bare zegoen; denbora gutxira, ordea, itsasoa 
zakartu egin da, eta korronteen mende geratu 
zait ontzia. Korronte indartsuek harkaitzezko 
horma altuen kontra eramaten ninduten. Eske-
rrak mendizale batek ikusi nauen eta abisu eman 
duen!

Euskal Herriak itsasoarekin harreman estua izan duenez, horren inguruko lexiko aberatsa eta ugaria du 
euskarak. 

ITSASOA DESKRIBATU

Itsasoa deskribatzean, itsasertza zein itsas zabala izaten dira mintzagai:
Itsasertzean/Itsasbazterrean/Itsas hegian ditugu arrantzale-herriak eta hondartza amaigabeak. Horma 
bertikal malkartsuak ere badira, Sopelako itsaslabarrak, kasu. Eta ibaiek eta itsasoek bat egiten dute 
itsasadarretan. 

URETAN BARRURANTZ
Uretan barrurantz eginda, itsas handirantz egiten dugu, itsas zabalerantz. Uretan zenbateraino murgildu 
garen adierazteko, ur-azalean/gainazalean gabiltzala esango dugu, edo, bestela, itsas hondoan. 
Hitz hauetariko asko itsas erroarekin osatzen dira: kontuan izan osagaia ez dela hitz osoa. Idazkerari 
dagokionez, loturik idazten direnak euskal hitz zaharrak dira: itsasertz, itsasadar, itsasorratz, itsasgora, 
itsaslaster... Gainerakoak, ostera, bereiz eta marratxorik gabe idazten dira: itsas hegi, itsas hondo...

 - Itsaslabarretik uretara jauzi egin, eta itsas hondoraino murgiltzen ginen.

ITSASORATU
Itsasoratzeko, marea edo itsasaldia hartzen dugu kontuan: mareak gora egiten duenean, mareagora edo 
itsasgora dela esango dugu, eta, alderantziz, itsasbehera. Horrez gain, itsasoa bare/haserre/zakar… egon 
ohi da. Ekaitzaren nolakotasunari dagokionez, itsasotik maiz sartzen da enbata edo galerna, hau da, 
ekaitza eta haize gogorra. Itsas zabalean izaten direnez, espero dezagun traganarruak ez harrapatzea: 
itsasotik gora hedatzen den haize-zurrunbilo batek eraginiko ur-erauntsiak.

 - Arratsaldeko lauretan itsasbehera zen, eta ura bare-bare zegoenez, irlaraino joan ginen igerian.

ITSASOKO JARDUERAK
 • Surfean, olatua/uhina da nagusi: barealdietan, ez da olaturik sartzen, surflaria surf-oholean jarrita 

zain egoten da. Olatua hartzen duenean, kontuz ibili behar du olatua gainean hautsi/lehertu ez da-
kion. Txikotari esker, ohola ez da galtzen, oinari lotuta jarraitzen baitu.

 • Belaontzian, haizeak du zeresana: haize alde denean, azkar iristen da helmugara. Kontuan izan mu-
gagabean erabiltzen dela: haize alde izan, hots, aldeko haizea izan.

 • Arraunean eta arrantzan, hainbat ontzi mota erabiltzen dira: trainerua erabiltzen da arraunei eragi-
nez arraun(ean) egiteko; arrantza-ontziak, berriz, arrantzarako. 

 - Hasierako surf-oholek txikotik ez zutenez, hondartzaraino eramaten zituen urak aldi oro.

Euskal Herrian, surfarekiko zaletasuna hedatzen ari da, eta gero eta surflari gehiago dabil 
munduko zirkuiturik ospetsuenetan kirol hau egiten. Baina bertako zenbait olatu ere 
ezagunak dira nazioartean; tartean, Belharra olatua. 

Entzun bi lagun hauek olatuari buruz diotena, eta bilatu emandako definizioei dagozkien 
hitzak solasaldian. 

1. Kostaldetik aski urrun dagoen itsaso-zatia: …………

2. Itsasoaren erasoetatik babesteko eraikitako harrizko hesia. Malekoia: …………

3. Ur gainetik hurbil dagoen itsas azpiko harria edo harri-multzoa, bereziki itsasertzetik gertu dagoena eta 
itsasbeheran bistaratzen dena. Arrezifea: …………

4. Itsasoan hazten den alga: …………

5. Itsaskia, itsaso nahasia: …………

baretu
denborale
enbata
hondoratu
itsasbazter
itsasertz
itsaskirri
itsasoratu
kai
lehorreratu
ondoratu
zakartu

112PRIMERAN! 
B2.1

113 PRIMERAN! 
B2.1

1

KONTUAN HARTU

2

3

4

1

46

Mendeetan, itsasoa bizibide izan dute euskal arrantzaleek, baina, aldi berean, ez dira urriak 
izan itsasoak eragindako ezbeharrak. Horietako bat 1912ko galerna izan zen. 

Irakurri kronika, eta eman nabarmendutako hitzen sinonimoak.

ITSASOAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

1912KO GALERNA
1912ko galerna Bizkaiko kostaldean 1912an izandakoari deritzo. Bat-batean sorturiko 
ekaitz hartan 141 arrantzale hil ziren.
Gertakariak
1912ko abuztuaren 12an, Bizkaiko hainbat portutako arrantzaleak beren txalupetan 
itsasora irten ziren arratsaldero bezala, kostaldetik gertu arrantzan egiteko.
Gaua hurbiltzen ari zela, egun osoan zehar egondako hego-haizea bat-batean aldatu, 
eta fronte hotz bat sartu zen, Islandiatik gertu zegoen borraska bati lotua, hain zuzen. 
Haizearen aldaketarekin, tenperatura brastakoan jaitsi, eta itsasoa haserretu egin zen. 
Une hartan, Matxitxako lurmuturretik 50 bat miliara zeuden ontziak. 
Enbatak gau osoan iraun zuen, eta txalupa horietako asko urperatu egin ziren. Guztira 
144 hildako izan ziren, horietatik 119 bermeotarrak.

wikipedia.org

Gauero, egunkaria idazten du kirolzale honek, baina itsasoaren lexikoarekin laguntza behar du. 

Irakurri bi egun hauetako kontakizunak, eta proposatu nabarmendutakoak ordezkatzeko itsas 
hasiera duten hitzak. Ezer bururatzen ez bazaizu, erabili hiztegia.

Itsasoko kirolak eta jarduerak, eta eragiten dituzten zirrara zein beldurrak izan dituzue 
mintzagai.

Osa ezazu hirukotea bi ikaskiderekin, eta bidal itzazue forora itsasoaz gozatzeko hiru 
proposamen: zer egin, zer ekidin… 

Kideen aholkuak irakurri ondoren, guztion artean, bost aholkurik onenak aukeratuko dituzue. 
Idatz ezazue, denon artean, wikian Itsasoaz gozatzeko ezinbesteko aholkuak testua. 

2019-01-12
Gaur ez dut ateratzerik izan, denboralea dela 
eta. Pena! Izan ere, ezohiko bisitariak etorri zaiz-
kigu itsasotik. Telebistan esan dutenez, bi foka 
agertu dira euskal kostaldean, Donostian eta 
Bermeon, zehazki. Segur aski, azken egunetako 
marejada dela eta, orientazioa galdu, eta kos-
taldera heldu dira. Bihar ikusiko ote ditut? Batek 
daki!

2019-01-16
Egun ahaztezina izan da gaurkoa! Erreskatatu 
egin behar izan naute Pasaiako itsasoaren ir-
teera edo erriotik kilometro erdira. Goizean goiz 
kayakean ibilaldia egitera atera naizenean, itsa-
soa bare zegoen; denbora gutxira, ordea, itsasoa 
zakartu egin da, eta korronteen mende geratu 
zait ontzia. Korronte indartsuek harkaitzezko 
horma altuen kontra eramaten ninduten. Eske-
rrak mendizale batek ikusi nauen eta abisu eman 
duen!

Euskal Herriak itsasoarekin harreman estua izan duenez, horren inguruko lexiko aberatsa eta ugaria du 
euskarak. 

ITSASOA DESKRIBATU

Itsasoa deskribatzean, itsasertza zein itsas zabala izaten dira mintzagai:
Itsasertzean/Itsasbazterrean/Itsas hegian ditugu arrantzale-herriak eta hondartza amaigabeak. Horma 
bertikal malkartsuak ere badira, Sopelako itsaslabarrak, kasu. Eta ibaiek eta itsasoek bat egiten dute 
itsasadarretan. 

URETAN BARRURANTZ
Uretan barrurantz eginda, itsas handirantz egiten dugu, itsas zabalerantz. Uretan zenbateraino murgildu 
garen adierazteko, ur-azalean/gainazalean gabiltzala esango dugu, edo, bestela, itsas hondoan. 
Hitz hauetariko asko itsas erroarekin osatzen dira: kontuan izan osagaia ez dela hitz osoa. Idazkerari 
dagokionez, loturik idazten direnak euskal hitz zaharrak dira: itsasertz, itsasadar, itsasorratz, itsasgora, 
itsaslaster... Gainerakoak, ostera, bereiz eta marratxorik gabe idazten dira: itsas hegi, itsas hondo...

 - Itsaslabarretik uretara jauzi egin, eta itsas hondoraino murgiltzen ginen.

ITSASORATU
Itsasoratzeko, marea edo itsasaldia hartzen dugu kontuan: mareak gora egiten duenean, mareagora edo 
itsasgora dela esango dugu, eta, alderantziz, itsasbehera. Horrez gain, itsasoa bare/haserre/zakar… egon 
ohi da. Ekaitzaren nolakotasunari dagokionez, itsasotik maiz sartzen da enbata edo galerna, hau da, 
ekaitza eta haize gogorra. Itsas zabalean izaten direnez, espero dezagun traganarruak ez harrapatzea: 
itsasotik gora hedatzen den haize-zurrunbilo batek eraginiko ur-erauntsiak.

 - Arratsaldeko lauretan itsasbehera zen, eta ura bare-bare zegoenez, irlaraino joan ginen igerian.

ITSASOKO JARDUERAK
 • Surfean, olatua/uhina da nagusi: barealdietan, ez da olaturik sartzen, surflaria surf-oholean jarrita 

zain egoten da. Olatua hartzen duenean, kontuz ibili behar du olatua gainean hautsi/lehertu ez da-
kion. Txikotari esker, ohola ez da galtzen, oinari lotuta jarraitzen baitu.

 • Belaontzian, haizeak du zeresana: haize alde denean, azkar iristen da helmugara. Kontuan izan mu-
gagabean erabiltzen dela: haize alde izan, hots, aldeko haizea izan.

 • Arraunean eta arrantzan, hainbat ontzi mota erabiltzen dira: trainerua erabiltzen da arraunei eragi-
nez arraun(ean) egiteko; arrantza-ontziak, berriz, arrantzarako. 

 - Hasierako surf-oholek txikotik ez zutenez, hondartzaraino eramaten zituen urak aldi oro.

Euskal Herrian, surfarekiko zaletasuna hedatzen ari da, eta gero eta surflari gehiago dabil 
munduko zirkuiturik ospetsuenetan kirol hau egiten. Baina bertako zenbait olatu ere 
ezagunak dira nazioartean; tartean, Belharra olatua. 

Entzun bi lagun hauek olatuari buruz diotena, eta bilatu emandako definizioei dagozkien 
hitzak solasaldian. 

1. Kostaldetik aski urrun dagoen itsaso-zatia: …………

2. Itsasoaren erasoetatik babesteko eraikitako harrizko hesia. Malekoia: …………

3. Ur gainetik hurbil dagoen itsas azpiko harria edo harri-multzoa, bereziki itsasertzetik gertu dagoena eta 
itsasbeheran bistaratzen dena. Arrezifea: …………

4. Itsasoan hazten den alga: …………

5. Itsaskia, itsaso nahasia: …………
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Mendeetan, itsasoa bizibide izan dute euskal arrantzaleek, baina, aldi berean, ez dira urriak 
izan itsasoak eragindako ezbeharrak. Horietako bat 1912ko galerna izan zen. 

Irakurri kronika, eta eman nabarmendutako hitzen sinonimoak.

ITSASOAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

1912KO GALERNA
1912ko galerna Bizkaiko kostaldean 1912an izandakoari deritzo. Bat-batean sorturiko 
ekaitz hartan 141 arrantzale hil ziren.
Gertakariak
1912ko abuztuaren 12an, Bizkaiko hainbat portutako arrantzaleak beren txalupetan 
itsasora irten ziren arratsaldero bezala, kostaldetik gertu arrantzan egiteko.
Gaua hurbiltzen ari zela, egun osoan zehar egondako hego-haizea bat-batean aldatu, 
eta fronte hotz bat sartu zen, Islandiatik gertu zegoen borraska bati lotua, hain zuzen. 
Haizearen aldaketarekin, tenperatura brastakoan jaitsi, eta itsasoa haserretu egin zen. 
Une hartan, Matxitxako lurmuturretik 50 bat miliara zeuden ontziak. 
Enbatak gau osoan iraun zuen, eta txalupa horietako asko urperatu egin ziren. Guztira 
144 hildako izan ziren, horietatik 119 bermeotarrak.

wikipedia.org

Gauero, egunkaria idazten du kirolzale honek, baina itsasoaren lexikoarekin laguntza behar du. 

Irakurri bi egun hauetako kontakizunak, eta proposatu nabarmendutakoak ordezkatzeko itsas 
hasiera duten hitzak. Ezer bururatzen ez bazaizu, erabili hiztegia.

Itsasoko kirolak eta jarduerak, eta eragiten dituzten zirrara zein beldurrak izan dituzue 
mintzagai.

Osa ezazu hirukotea bi ikaskiderekin, eta bidal itzazue forora itsasoaz gozatzeko hiru 
proposamen: zer egin, zer ekidin… 

Kideen aholkuak irakurri ondoren, guztion artean, bost aholkurik onenak aukeratuko dituzue. 
Idatz ezazue, denon artean, wikian Itsasoaz gozatzeko ezinbesteko aholkuak testua. 

2019-01-12
Gaur ez dut ateratzerik izan, denboralea dela 
eta. Pena! Izan ere, ezohiko bisitariak etorri zaiz-
kigu itsasotik. Telebistan esan dutenez, bi foka 
agertu dira euskal kostaldean, Donostian eta 
Bermeon, zehazki. Segur aski, azken egunetako 
marejada dela eta, orientazioa galdu, eta kos-
taldera heldu dira. Bihar ikusiko ote ditut? Batek 
daki!

2019-01-16
Egun ahaztezina izan da gaurkoa! Erreskatatu 
egin behar izan naute Pasaiako itsasoaren ir-
teera edo erriotik kilometro erdira. Goizean goiz 
kayakean ibilaldia egitera atera naizenean, itsa-
soa bare zegoen; denbora gutxira, ordea, itsasoa 
zakartu egin da, eta korronteen mende geratu 
zait ontzia. Korronte indartsuek harkaitzezko 
horma altuen kontra eramaten ninduten. Eske-
rrak mendizale batek ikusi nauen eta abisu eman 
duen!

Euskal Herriak itsasoarekin harreman estua izan duenez, horren inguruko lexiko aberatsa eta ugaria du 
euskarak. 

ITSASOA DESKRIBATU

Itsasoa deskribatzean, itsasertza zein itsas zabala izaten dira mintzagai:
Itsasertzean/Itsasbazterrean/Itsas hegian ditugu arrantzale-herriak eta hondartza amaigabeak. Horma 
bertikal malkartsuak ere badira, Sopelako itsaslabarrak, kasu. Eta ibaiek eta itsasoek bat egiten dute 
itsasadarretan. 

URETAN BARRURANTZ
Uretan barrurantz eginda, itsas handirantz egiten dugu, itsas zabalerantz. Uretan zenbateraino murgildu 
garen adierazteko, ur-azalean/gainazalean gabiltzala esango dugu, edo, bestela, itsas hondoan. 
Hitz hauetariko asko itsas erroarekin osatzen dira: kontuan izan osagaia ez dela hitz osoa. Idazkerari 
dagokionez, loturik idazten direnak euskal hitz zaharrak dira: itsasertz, itsasadar, itsasorratz, itsasgora, 
itsaslaster... Gainerakoak, ostera, bereiz eta marratxorik gabe idazten dira: itsas hegi, itsas hondo...

 - Itsaslabarretik uretara jauzi egin, eta itsas hondoraino murgiltzen ginen.

ITSASORATU
Itsasoratzeko, marea edo itsasaldia hartzen dugu kontuan: mareak gora egiten duenean, mareagora edo 
itsasgora dela esango dugu, eta, alderantziz, itsasbehera. Horrez gain, itsasoa bare/haserre/zakar… egon 
ohi da. Ekaitzaren nolakotasunari dagokionez, itsasotik maiz sartzen da enbata edo galerna, hau da, 
ekaitza eta haize gogorra. Itsas zabalean izaten direnez, espero dezagun traganarruak ez harrapatzea: 
itsasotik gora hedatzen den haize-zurrunbilo batek eraginiko ur-erauntsiak.

 - Arratsaldeko lauretan itsasbehera zen, eta ura bare-bare zegoenez, irlaraino joan ginen igerian.

ITSASOKO JARDUERAK
 • Surfean, olatua/uhina da nagusi: barealdietan, ez da olaturik sartzen, surflaria surf-oholean jarrita 

zain egoten da. Olatua hartzen duenean, kontuz ibili behar du olatua gainean hautsi/lehertu ez da-
kion. Txikotari esker, ohola ez da galtzen, oinari lotuta jarraitzen baitu.

 • Belaontzian, haizeak du zeresana: haize alde denean, azkar iristen da helmugara. Kontuan izan mu-
gagabean erabiltzen dela: haize alde izan, hots, aldeko haizea izan.

 • Arraunean eta arrantzan, hainbat ontzi mota erabiltzen dira: trainerua erabiltzen da arraunei eragi-
nez arraun(ean) egiteko; arrantza-ontziak, berriz, arrantzarako. 

 - Hasierako surf-oholek txikotik ez zutenez, hondartzaraino eramaten zituen urak aldi oro.

Euskal Herrian, surfarekiko zaletasuna hedatzen ari da, eta gero eta surflari gehiago dabil 
munduko zirkuiturik ospetsuenetan kirol hau egiten. Baina bertako zenbait olatu ere 
ezagunak dira nazioartean; tartean, Belharra olatua. 

Entzun bi lagun hauek olatuari buruz diotena, eta bilatu emandako definizioei dagozkien 
hitzak solasaldian. 

1. Kostaldetik aski urrun dagoen itsaso-zatia: …………

2. Itsasoaren erasoetatik babesteko eraikitako harrizko hesia. Malekoia: …………

3. Ur gainetik hurbil dagoen itsas azpiko harria edo harri-multzoa, bereziki itsasertzetik gertu dagoena eta 
itsasbeheran bistaratzen dena. Arrezifea: …………

4. Itsasoan hazten den alga: …………

5. Itsaskia, itsaso nahasia: …………
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Mendeetan, itsasoa bizibide izan dute euskal arrantzaleek, baina, aldi berean, ez dira urriak 
izan itsasoak eragindako ezbeharrak. Horietako bat 1912ko galerna izan zen. 

Irakurri kronika, eta eman nabarmendutako hitzen sinonimoak.

ITSASOAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

1912KO GALERNA
1912ko galerna Bizkaiko kostaldean 1912an izandakoari deritzo. Bat-batean sorturiko 
ekaitz hartan 141 arrantzale hil ziren.
Gertakariak
1912ko abuztuaren 12an, Bizkaiko hainbat portutako arrantzaleak beren txalupetan 
itsasora irten ziren arratsaldero bezala, kostaldetik gertu arrantzan egiteko.
Gaua hurbiltzen ari zela, egun osoan zehar egondako hego-haizea bat-batean aldatu, 
eta fronte hotz bat sartu zen, Islandiatik gertu zegoen borraska bati lotua, hain zuzen. 
Haizearen aldaketarekin, tenperatura brastakoan jaitsi, eta itsasoa haserretu egin zen. 
Une hartan, Matxitxako lurmuturretik 50 bat miliara zeuden ontziak. 
Enbatak gau osoan iraun zuen, eta txalupa horietako asko urperatu egin ziren. Guztira 
144 hildako izan ziren, horietatik 119 bermeotarrak.

wikipedia.org

Gauero, egunkaria idazten du kirolzale honek, baina itsasoaren lexikoarekin laguntza behar du. 

Irakurri bi egun hauetako kontakizunak, eta proposatu nabarmendutakoak ordezkatzeko itsas 
hasiera duten hitzak. Ezer bururatzen ez bazaizu, erabili hiztegia.

Itsasoko kirolak eta jarduerak, eta eragiten dituzten zirrara zein beldurrak izan dituzue 
mintzagai.

Osa ezazu hirukotea bi ikaskiderekin, eta bidal itzazue forora itsasoaz gozatzeko hiru 
proposamen: zer egin, zer ekidin… 

Kideen aholkuak irakurri ondoren, guztion artean, bost aholkurik onenak aukeratuko dituzue. 
Idatz ezazue, denon artean, wikian Itsasoaz gozatzeko ezinbesteko aholkuak testua. 

2019-01-12
Gaur ez dut ateratzerik izan, denboralea dela 
eta. Pena! Izan ere, ezohiko bisitariak etorri zaiz-
kigu itsasotik. Telebistan esan dutenez, bi foka 
agertu dira euskal kostaldean, Donostian eta 
Bermeon, zehazki. Segur aski, azken egunetako 
marejada dela eta, orientazioa galdu, eta kos-
taldera heldu dira. Bihar ikusiko ote ditut? Batek 
daki!

2019-01-16
Egun ahaztezina izan da gaurkoa! Erreskatatu 
egin behar izan naute Pasaiako itsasoaren ir-
teera edo erriotik kilometro erdira. Goizean goiz 
kayakean ibilaldia egitera atera naizenean, itsa-
soa bare zegoen; denbora gutxira, ordea, itsasoa 
zakartu egin da, eta korronteen mende geratu 
zait ontzia. Korronte indartsuek harkaitzezko 
horma altuen kontra eramaten ninduten. Eske-
rrak mendizale batek ikusi nauen eta abisu eman 
duen!

Euskal Herriak itsasoarekin harreman estua izan duenez, horren inguruko lexiko aberatsa eta ugaria du 
euskarak. 

ITSASOA DESKRIBATU

Itsasoa deskribatzean, itsasertza zein itsas zabala izaten dira mintzagai:
Itsasertzean/Itsasbazterrean/Itsas hegian ditugu arrantzale-herriak eta hondartza amaigabeak. Horma 
bertikal malkartsuak ere badira, Sopelako itsaslabarrak, kasu. Eta ibaiek eta itsasoek bat egiten dute 
itsasadarretan. 

URETAN BARRURANTZ
Uretan barrurantz eginda, itsas handirantz egiten dugu, itsas zabalerantz. Uretan zenbateraino murgildu 
garen adierazteko, ur-azalean/gainazalean gabiltzala esango dugu, edo, bestela, itsas hondoan. 
Hitz hauetariko asko itsas erroarekin osatzen dira: kontuan izan osagaia ez dela hitz osoa. Idazkerari 
dagokionez, loturik idazten direnak euskal hitz zaharrak dira: itsasertz, itsasadar, itsasorratz, itsasgora, 
itsaslaster... Gainerakoak, ostera, bereiz eta marratxorik gabe idazten dira: itsas hegi, itsas hondo...

 - Itsaslabarretik uretara jauzi egin, eta itsas hondoraino murgiltzen ginen.

ITSASORATU
Itsasoratzeko, marea edo itsasaldia hartzen dugu kontuan: mareak gora egiten duenean, mareagora edo 
itsasgora dela esango dugu, eta, alderantziz, itsasbehera. Horrez gain, itsasoa bare/haserre/zakar… egon 
ohi da. Ekaitzaren nolakotasunari dagokionez, itsasotik maiz sartzen da enbata edo galerna, hau da, 
ekaitza eta haize gogorra. Itsas zabalean izaten direnez, espero dezagun traganarruak ez harrapatzea: 
itsasotik gora hedatzen den haize-zurrunbilo batek eraginiko ur-erauntsiak.

 - Arratsaldeko lauretan itsasbehera zen, eta ura bare-bare zegoenez, irlaraino joan ginen igerian.

ITSASOKO JARDUERAK
 • Surfean, olatua/uhina da nagusi: barealdietan, ez da olaturik sartzen, surflaria surf-oholean jarrita 

zain egoten da. Olatua hartzen duenean, kontuz ibili behar du olatua gainean hautsi/lehertu ez da-
kion. Txikotari esker, ohola ez da galtzen, oinari lotuta jarraitzen baitu.

 • Belaontzian, haizeak du zeresana: haize alde denean, azkar iristen da helmugara. Kontuan izan mu-
gagabean erabiltzen dela: haize alde izan, hots, aldeko haizea izan.

 • Arraunean eta arrantzan, hainbat ontzi mota erabiltzen dira: trainerua erabiltzen da arraunei eragi-
nez arraun(ean) egiteko; arrantza-ontziak, berriz, arrantzarako. 
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Dinamizatu foroa, ikasleen mezuak aintzat 
hartuta. Bidal ezazu mezuren bat zeuk ere, 
ikasleek aipatu gabeko arloak gogorarazteko, 
zer adostua izan dezaten aukerak zabaltzeko.

Idatzi wikiaren sarrera, testuaren idazketa 
abiarazteko.

Eman feedbacka foroan.

ERANTZUNAK
1. Itsas zabal, itsas handi; 2. Itsas 

harresi; 3. Uharri; 4. Itsas belar; 5. Sagailo 

ERANTZUNAK
1. Galerna: enbata; 2. Kostaldean: 

itsasbazterrean, itsasertzean; 3. Ekaitz: 
denborale; 4. Portutako: kaitako;  
5. Itsasora irten: itsasoratu; 6. Kostaldetik: 
itsasbazterretik, itsasertzetik;  
7. Haserretu: zakartu; 8. Urperatu: 
hondoratu

ERANTZUNAK
1. Itsas txakur; 2. Itsaskia; 3. Itsasadarretik; 

4. Itsaslasterren; 5. Itsaslabarren
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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 Aitona-bilobek bilobaren lanbide berriaz solasaldian dihardute. 

Aukeratu esamoldeen funtzioa.

Hau da Eskamak kentzen telesaileko solasaldi bat.

Sailka itzazu nabarmendutako adierazpenak, beren funtzioaren arabera. 

HITZEZKO ELKARRERAGINERAKO BALIABIDEAK
Elkarreraginaren ezaugarriak zer diren ulertzeko, kontuan hartu beharko da solaskidearen presentzia 
aldi oro. Solaskide artean ari garenean, normalean solaskide bakarrak ez du dena jarraian botatzen, 
etenik egin gabe; ondokoaren arreta bereganatu behar du hizketaldian, eta, gainera, gertakariek be-
rarentzat duten garrantzia ere azpimarratu ohi du, dela haren inplikazioa eragiteko, dela adierazitako 
mezua ulertu dela ziurtatzeko…

ENTZUTEA ERE PROZESU AKTIBOA
Era berean, entzulea bera ere ez da isilik geratzen, laguntza eskaintzen eta eskatzen dio solaskideari. 
Solasaldian, argi asko ikusten da ulertzea eta entzutea prozesu aktiboa dela: aurrez aurre gaudenean, 
gure balorazioa eta sentimenduak adierazten ditugu, eta, gainerakoetan (artikulu idatzia edo bideo-
-grabazio batean, esaterako), geure buruarekin aritzen gara hizketan, nolabait esateko. 

HAINBAT ADIERAZPIDE
Horretarako, hona hemen hainbat adierazpide funtzio desberdinen arabera erabiltzeko:

 • BAIEZTATZEKO EDO EZEZTATZEKO ESKATU: Bai, ezta?; Hala da, ezta? Ez da hala?; Bai, ala?; Ez, ala?
 • BAIEZTAPENAK EDO EZEZTAPENAK EMAN: Jakina; Bai, horixe; Halaxe da, bai; Ezta inola ere!; Ezta…; 

Ezta ordainduta ere!
 • ULERTU EZ DELA ARGITZEKO EDO AZALTZEKO ESKATU. ERREPIKATZEKO EDOTA AZALPEN GEHIAGO 

ESKATZEA. Barkatu, ez dut ulertu; Ea ulertu dudan...; Esango duzu berriro, mesedez?; Hau esan nahi 
izan duzu?; Ondo ulertu dut?

 • BALORAZIO LABURRAK, ADOSTASUNA/DESADOSTASUNA ESKATZEKO ETA EMATEKO: Zer deritzozu?; 
Ezezkoan nago; Esango nuke!

 • AMORE EMAN DUENAREN ADIERAZPENA: Ondo esan beharko; Beharko! 
 • ZALANTZA ADIERAZTEN DUTENAK: Baietz esango nuke; Ez ote?
 • HARRIDURA ADIERAZTEKOAK: A, bai?; Ez da izango!

ADIERAK ETA FUNTZIOAK
A. Amore emateko, etsipena 

adierazteko
B. Harridura adierazteko
C. Zalantza adierazteko
D. Baieztapen borobila
E. Ironia adierazteko

Itsas kapitain bati telebistan egindako elkarrizketa komentatzen ari dira bi lagun.

Ikusi bideo-pasartea, eta aukeratu adostasuna edo desadostasuna adierazteko baliabideak, 
balorazioen arabera, solasaldia osatzeko.

Irakurri museoko erakusketa berezi honen iragarpena, eta azpimarratu bitxia iruditzen zaizun 
pare bat zehaztapen. Bilatu horien inguruko informazioa sarean.

49

50

A.  Baieztapena/ezeztapena 
eskatzea

B.  Baieztapena/ezeztapena 
ematea

C.  Balorazioa (adostasuna/ 
desadostasuna) eskatzea

D.  Balorazio laburra egitea
E.  Argibideak eskatzea

1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. …… 6. …… 7. …… 8. …… 9. ……

L2 —Antxoa. Zer du, bada, honek?
L1 —Begiratu jatorria.
L2 —Peru?
L1 —Hala omen da, bai (1). Mediterraneokoa ere ez da. Peru.
L2 —Bueno, baina antxoa da. Ez da hala (2)? Eta guk antxoarekin egiten dugu lan.
L1—Et, et, et, et. Ez, horixe (3). Zer jartzen du gure latetan: Kantauriko antxoa. 

Kantaurikoa, eta ez Ozeano Pazifikokoa, e, entzun? (4)
L2 —Bai, halaxe da (5). Baina antxoa hauek ez dira gure latak egiteko, beste lata 

batzuk egiteko dira, ala? (6)
L1 —Hara, zer jartzen du hor? Gure eskabetxea 1915ekoa da, ezta? (7)
L1 —Bai, hala omen da. (8)
L2 —Jendeak gure antxoa erosten du eskuz eta modu tradizionalean egiten 

dugulako. Bertan arrantzatu eta bertan sartzen ditugulako kontserba-latetan.
L2 —Orain, zer? Orain, lanera, ikaragarrizko zor-piloa daukagu-eta.
L1 —Esango nuke! (9)

  

A —Hara nor datorren hemen. Joan al zara itsasora?
B —Beharko, bai (A).
A —Ene, bada, hori da hori ilusioa eta indarra. Zer, ez al dugu ondo gosaldu, edo?
B —Tira, (……) zerbait bai, baina zorabiatuta nago zeharo.
A —Ez da izango?! (……) Hara, hara, hara, gure printzipiantea, kar-kar. Itsasoan 

zorabiatu? Zer uste duzu, bada, beti zorabiatuta aterako zarela, ala?
B —Zuk hala badiozu, hala izango da (……).
A —Egin kasu aitona zahar honi, ez da-eta alferrik ibili 50 urtetan uretan. Hara, begira, 

entzun hau ondo aitonari: bi sardina zahar jan, bi tragoxka zahatoari, eta kito. 
Erraza, ezta? (……).

B —Ba ote? (……).
A —Bai, horixe! (……). Nork altxatu du San Telmo jaietako egun handiari hasiera 

emateko kofradiako bandera? E, nork?
B —Zeuk, aitona. Zeuk, ezta?
A —Baietz uste dut (……). Ohore hori ez du edonork izan, ezta? Zerbait badakigun 

seinale. Entzun? 
B —Bai, jauna (……). Horrelaxe egingo dugu, bada.

Bai horixe!
Bai, alajaina!
Ez horixe!
Ez, ziur asko.

A —Ikusi duzu programa?
B —Bai. Harrigarria da zenbat denbora egiten duten etxetik kanpo itsasoan lanean 

dabiltzanek. Baietz?
A —(1) …………, behin hain urrunera abiatuta normala iruditzen zait. Pentsa, esan 

duenez, Saudi Arabiatik Japoniara ibiltzen dira.
B —Zuk asmatuko al zenuke etxetik kanpora hainbeste denbora egiten?
A —(2) …………. Denera ohitzen da bat, baina horretara…. Zu iruditzen zait, ordea, 

erraz ohituko zinatekeela. Baietz?
B —Ni? (3) …………. Ezta pentsatu ere.
A —Nik ez nuen usteko kapitaina mareatuko zenik. Zu mareatuko zinateke?
B —(4) …………. Ez da izango mareatzen ez denik.
A —Berak esan duena: izatekotan ere, mareatuta egoten ohitu.

AMAK: URETAKO 
EMAKUMEAK
Erakusketa-epea: ekainak 18 - irailak 1
Korean eta Japonian urpean perlak biltzen ari-
tzen diren Ama emakume urpekarien inguruko 
argazki-erreportajea. Ikusgai dauden argaz-
ki eta irudien bidez, aukera duzue ofizioaren 
xehetasun eta bitxikeria guztiak ezagutzeko. 
Lanbidea berezia da, urpean oxigenoaren la-
guntzarik gabe aritzen direlako denbora luzez. 

Aukeratu pare bat ikaskiderekin solasaldia 
egiteko bidea eta grabatzeko modua.
Hitz egin zuen artean hauei buruz:
• Nork eta non egiten du lan hori?
• Zer iruditu zaizue bitxiena zuei?
• Topatu duzue gaiaren inguruko informaziorik?

Ikusi telebista-saioan biologoaren 
azalpenak, eta baloratu eta alderatu zuen 
hipotesiak. 
Bidali grabazioa irakasleari.

114PRIMERAN! 
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115 PRIMERAN! 
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Sailka itzazu nabarmendutako adierazpenak, beren funtzioaren arabera. 

HITZEZKO ELKARRERAGINERAKO BALIABIDEAK
Elkarreraginaren ezaugarriak zer diren ulertzeko, kontuan hartu beharko da solaskidearen presentzia 
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ENTZUTEA ERE PROZESU AKTIBOA
Era berean, entzulea bera ere ez da isilik geratzen, laguntza eskaintzen eta eskatzen dio solaskideari. 
Solasaldian, argi asko ikusten da ulertzea eta entzutea prozesu aktiboa dela: aurrez aurre gaudenean, 
gure balorazioa eta sentimenduak adierazten ditugu, eta, gainerakoetan (artikulu idatzia edo bideo-
-grabazio batean, esaterako), geure buruarekin aritzen gara hizketan, nolabait esateko. 

HAINBAT ADIERAZPIDE
Horretarako, hona hemen hainbat adierazpide funtzio desberdinen arabera erabiltzeko:

 • BAIEZTATZEKO EDO EZEZTATZEKO ESKATU: Bai, ezta?; Hala da, ezta? Ez da hala?; Bai, ala?; Ez, ala?
 • BAIEZTAPENAK EDO EZEZTAPENAK EMAN: Jakina; Bai, horixe; Halaxe da, bai; Ezta inola ere!; Ezta…; 
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 • ULERTU EZ DELA ARGITZEKO EDO AZALTZEKO ESKATU. ERREPIKATZEKO EDOTA AZALPEN GEHIAGO 
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Ezezkoan nago; Esango nuke!

 • AMORE EMAN DUENAREN ADIERAZPENA: Ondo esan beharko; Beharko! 
 • ZALANTZA ADIERAZTEN DUTENAK: Baietz esango nuke; Ez ote?
 • HARRIDURA ADIERAZTEKOAK: A, bai?; Ez da izango!

ADIERAK ETA FUNTZIOAK
A. Amore emateko, etsipena 

adierazteko
B. Harridura adierazteko
C. Zalantza adierazteko
D. Baieztapen borobila
E. Ironia adierazteko

Itsas kapitain bati telebistan egindako elkarrizketa komentatzen ari dira bi lagun.

Ikusi bideo-pasartea, eta aukeratu adostasuna edo desadostasuna adierazteko baliabideak, 
balorazioen arabera, solasaldia osatzeko.

Irakurri museoko erakusketa berezi honen iragarpena, eta azpimarratu bitxia iruditzen zaizun 
pare bat zehaztapen. Bilatu horien inguruko informazioa sarean.
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A —Hara nor datorren hemen. Joan al zara itsasora?
B —Beharko, bai (A).
A —Ene, bada, hori da hori ilusioa eta indarra. Zer, ez al dugu ondo gosaldu, edo?
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dabiltzanek. Baietz?
A —(1) …………, behin hain urrunera abiatuta normala iruditzen zait. Pentsa, esan 

duenez, Saudi Arabiatik Japoniara ibiltzen dira.
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A —Nik ez nuen usteko kapitaina mareatuko zenik. Zu mareatuko zinateke?
B —(4) …………. Ez da izango mareatzen ez denik.
A —Berak esan duena: izatekotan ere, mareatuta egoten ohitu.
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argazki-erreportajea. Ikusgai dauden argaz-
ki eta irudien bidez, aukera duzue ofizioaren 
xehetasun eta bitxikeria guztiak ezagutzeko. 
Lanbidea berezia da, urpean oxigenoaren la-
guntzarik gabe aritzen direlako denbora luzez. 

Aukeratu pare bat ikaskiderekin solasaldia 
egiteko bidea eta grabatzeko modua.
Hitz egin zuen artean hauei buruz:
• Nork eta non egiten du lan hori?
• Zer iruditu zaizue bitxiena zuei?
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ERANTZUNAK
1. B; 2. A; 3. B; 4. B; 5. B; 6. A; 7. C; 

8. B; 9. B

ERANTZUNAK
A; A; B; C; C; D; E; D

ERANTZUNAK
1. Bai, horixe!, Bai, alajaina!; 2. Ez, ziur 

asko / Ez, horixe!; 3. Ez, horixe!; 4. Bai, 
horixe!, Bai, alajaina!

Grabazioak entzunda, eman feedbacka talde 
bakoitzari, foroan.

Feedbacka emateko, hartu kontuan 
elkarreraginerako baliabideak erabili 
dituzten ala ez; oker daudenak zuzentzeaz 
gain, eman proposamen gehiago bakoitzari. 
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L1 —Begiratu jatorria.
L2 —Peru?
L1 —Hala omen da, bai (1). Mediterraneokoa ere ez da. Peru.
L2 —Bueno, baina antxoa da. Ez da hala (2)? Eta guk antxoarekin egiten dugu lan.
L1—Et, et, et, et. Ez, horixe (3). Zer jartzen du gure latetan: Kantauriko antxoa. 

Kantaurikoa, eta ez Ozeano Pazifikokoa, e, entzun? (4)
L2 —Bai, halaxe da (5). Baina antxoa hauek ez dira gure latak egiteko, beste lata 

batzuk egiteko dira, ala? (6)
L1 —Hara, zer jartzen du hor? Gure eskabetxea 1915ekoa da, ezta? (7)
L1 —Bai, hala omen da. (8)
L2 —Jendeak gure antxoa erosten du eskuz eta modu tradizionalean egiten 

dugulako. Bertan arrantzatu eta bertan sartzen ditugulako kontserba-latetan.
L2 —Orain, zer? Orain, lanera, ikaragarrizko zor-piloa daukagu-eta.
L1 —Esango nuke! (9)

  

A —Hara nor datorren hemen. Joan al zara itsasora?
B —Beharko, bai (A).
A —Ene, bada, hori da hori ilusioa eta indarra. Zer, ez al dugu ondo gosaldu, edo?
B —Tira, (……) zerbait bai, baina zorabiatuta nago zeharo.
A —Ez da izango?! (……) Hara, hara, hara, gure printzipiantea, kar-kar. Itsasoan 

zorabiatu? Zer uste duzu, bada, beti zorabiatuta aterako zarela, ala?
B —Zuk hala badiozu, hala izango da (……).
A —Egin kasu aitona zahar honi, ez da-eta alferrik ibili 50 urtetan uretan. Hara, begira, 

entzun hau ondo aitonari: bi sardina zahar jan, bi tragoxka zahatoari, eta kito. 
Erraza, ezta? (……).

B —Ba ote? (……).
A —Bai, horixe! (……). Nork altxatu du San Telmo jaietako egun handiari hasiera 

emateko kofradiako bandera? E, nork?
B —Zeuk, aitona. Zeuk, ezta?
A —Baietz uste dut (……). Ohore hori ez du edonork izan, ezta? Zerbait badakigun 

seinale. Entzun? 
B —Bai, jauna (……). Horrelaxe egingo dugu, bada.

Bai horixe!
Bai, alajaina!
Ez horixe!
Ez, ziur asko.

A —Ikusi duzu programa?
B —Bai. Harrigarria da zenbat denbora egiten duten etxetik kanpo itsasoan lanean 

dabiltzanek. Baietz?
A —(1) …………, behin hain urrunera abiatuta normala iruditzen zait. Pentsa, esan 

duenez, Saudi Arabiatik Japoniara ibiltzen dira.
B —Zuk asmatuko al zenuke etxetik kanpora hainbeste denbora egiten?
A —(2) …………. Denera ohitzen da bat, baina horretara…. Zu iruditzen zait, ordea, 

erraz ohituko zinatekeela. Baietz?
B —Ni? (3) …………. Ezta pentsatu ere.
A —Nik ez nuen usteko kapitaina mareatuko zenik. Zu mareatuko zinateke?
B —(4) …………. Ez da izango mareatzen ez denik.
A —Berak esan duena: izatekotan ere, mareatuta egoten ohitu.

AMAK: URETAKO 
EMAKUMEAK
Erakusketa-epea: ekainak 18 - irailak 1
Korean eta Japonian urpean perlak biltzen ari-
tzen diren Ama emakume urpekarien inguruko 
argazki-erreportajea. Ikusgai dauden argaz-
ki eta irudien bidez, aukera duzue ofizioaren 
xehetasun eta bitxikeria guztiak ezagutzeko. 
Lanbidea berezia da, urpean oxigenoaren la-
guntzarik gabe aritzen direlako denbora luzez. 

Aukeratu pare bat ikaskiderekin solasaldia 
egiteko bidea eta grabatzeko modua.
Hitz egin zuen artean hauei buruz:
• Nork eta non egiten du lan hori?
• Zer iruditu zaizue bitxiena zuei?
• Topatu duzue gaiaren inguruko informaziorik?

Ikusi telebista-saioan biologoaren 
azalpenak, eta baloratu eta alderatu zuen 
hipotesiak. 
Bidali grabazioa irakasleari.
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 Aitona-bilobek bilobaren lanbide berriaz solasaldian dihardute. 

Aukeratu esamoldeen funtzioa.

Hau da Eskamak kentzen telesaileko solasaldi bat.

Sailka itzazu nabarmendutako adierazpenak, beren funtzioaren arabera. 

HITZEZKO ELKARRERAGINERAKO BALIABIDEAK
Elkarreraginaren ezaugarriak zer diren ulertzeko, kontuan hartu beharko da solaskidearen presentzia 
aldi oro. Solaskide artean ari garenean, normalean solaskide bakarrak ez du dena jarraian botatzen, 
etenik egin gabe; ondokoaren arreta bereganatu behar du hizketaldian, eta, gainera, gertakariek be-
rarentzat duten garrantzia ere azpimarratu ohi du, dela haren inplikazioa eragiteko, dela adierazitako 
mezua ulertu dela ziurtatzeko…

ENTZUTEA ERE PROZESU AKTIBOA
Era berean, entzulea bera ere ez da isilik geratzen, laguntza eskaintzen eta eskatzen dio solaskideari. 
Solasaldian, argi asko ikusten da ulertzea eta entzutea prozesu aktiboa dela: aurrez aurre gaudenean, 
gure balorazioa eta sentimenduak adierazten ditugu, eta, gainerakoetan (artikulu idatzia edo bideo-
-grabazio batean, esaterako), geure buruarekin aritzen gara hizketan, nolabait esateko. 

HAINBAT ADIERAZPIDE
Horretarako, hona hemen hainbat adierazpide funtzio desberdinen arabera erabiltzeko:

 • BAIEZTATZEKO EDO EZEZTATZEKO ESKATU: Bai, ezta?; Hala da, ezta? Ez da hala?; Bai, ala?; Ez, ala?
 • BAIEZTAPENAK EDO EZEZTAPENAK EMAN: Jakina; Bai, horixe; Halaxe da, bai; Ezta inola ere!; Ezta…; 

Ezta ordainduta ere!
 • ULERTU EZ DELA ARGITZEKO EDO AZALTZEKO ESKATU. ERREPIKATZEKO EDOTA AZALPEN GEHIAGO 

ESKATZEA. Barkatu, ez dut ulertu; Ea ulertu dudan...; Esango duzu berriro, mesedez?; Hau esan nahi 
izan duzu?; Ondo ulertu dut?

 • BALORAZIO LABURRAK, ADOSTASUNA/DESADOSTASUNA ESKATZEKO ETA EMATEKO: Zer deritzozu?; 
Ezezkoan nago; Esango nuke!

 • AMORE EMAN DUENAREN ADIERAZPENA: Ondo esan beharko; Beharko! 
 • ZALANTZA ADIERAZTEN DUTENAK: Baietz esango nuke; Ez ote?
 • HARRIDURA ADIERAZTEKOAK: A, bai?; Ez da izango!

ADIERAK ETA FUNTZIOAK
A. Amore emateko, etsipena 

adierazteko
B. Harridura adierazteko
C. Zalantza adierazteko
D. Baieztapen borobila
E. Ironia adierazteko

Itsas kapitain bati telebistan egindako elkarrizketa komentatzen ari dira bi lagun.

Ikusi bideo-pasartea, eta aukeratu adostasuna edo desadostasuna adierazteko baliabideak, 
balorazioen arabera, solasaldia osatzeko.

Irakurri museoko erakusketa berezi honen iragarpena, eta azpimarratu bitxia iruditzen zaizun 
pare bat zehaztapen. Bilatu horien inguruko informazioa sarean.
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A.  Baieztapena/ezeztapena 
eskatzea

B.  Baieztapena/ezeztapena 
ematea

C.  Balorazioa (adostasuna/ 
desadostasuna) eskatzea

D.  Balorazio laburra egitea
E.  Argibideak eskatzea

1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. …… 6. …… 7. …… 8. …… 9. ……

L2 —Antxoa. Zer du, bada, honek?
L1 —Begiratu jatorria.
L2 —Peru?
L1 —Hala omen da, bai (1). Mediterraneokoa ere ez da. Peru.
L2 —Bueno, baina antxoa da. Ez da hala (2)? Eta guk antxoarekin egiten dugu lan.
L1—Et, et, et, et. Ez, horixe (3). Zer jartzen du gure latetan: Kantauriko antxoa. 

Kantaurikoa, eta ez Ozeano Pazifikokoa, e, entzun? (4)
L2 —Bai, halaxe da (5). Baina antxoa hauek ez dira gure latak egiteko, beste lata 

batzuk egiteko dira, ala? (6)
L1 —Hara, zer jartzen du hor? Gure eskabetxea 1915ekoa da, ezta? (7)
L1 —Bai, hala omen da. (8)
L2 —Jendeak gure antxoa erosten du eskuz eta modu tradizionalean egiten 

dugulako. Bertan arrantzatu eta bertan sartzen ditugulako kontserba-latetan.
L2 —Orain, zer? Orain, lanera, ikaragarrizko zor-piloa daukagu-eta.
L1 —Esango nuke! (9)

  

A —Hara nor datorren hemen. Joan al zara itsasora?
B —Beharko, bai (A).
A —Ene, bada, hori da hori ilusioa eta indarra. Zer, ez al dugu ondo gosaldu, edo?
B —Tira, (……) zerbait bai, baina zorabiatuta nago zeharo.
A —Ez da izango?! (……) Hara, hara, hara, gure printzipiantea, kar-kar. Itsasoan 

zorabiatu? Zer uste duzu, bada, beti zorabiatuta aterako zarela, ala?
B —Zuk hala badiozu, hala izango da (……).
A —Egin kasu aitona zahar honi, ez da-eta alferrik ibili 50 urtetan uretan. Hara, begira, 

entzun hau ondo aitonari: bi sardina zahar jan, bi tragoxka zahatoari, eta kito. 
Erraza, ezta? (……).

B —Ba ote? (……).
A —Bai, horixe! (……). Nork altxatu du San Telmo jaietako egun handiari hasiera 

emateko kofradiako bandera? E, nork?
B —Zeuk, aitona. Zeuk, ezta?
A —Baietz uste dut (……). Ohore hori ez du edonork izan, ezta? Zerbait badakigun 

seinale. Entzun? 
B —Bai, jauna (……). Horrelaxe egingo dugu, bada.

Bai horixe!
Bai, alajaina!
Ez horixe!
Ez, ziur asko.

A —Ikusi duzu programa?
B —Bai. Harrigarria da zenbat denbora egiten duten etxetik kanpo itsasoan lanean 

dabiltzanek. Baietz?
A —(1) …………, behin hain urrunera abiatuta normala iruditzen zait. Pentsa, esan 

duenez, Saudi Arabiatik Japoniara ibiltzen dira.
B —Zuk asmatuko al zenuke etxetik kanpora hainbeste denbora egiten?
A —(2) …………. Denera ohitzen da bat, baina horretara…. Zu iruditzen zait, ordea, 

erraz ohituko zinatekeela. Baietz?
B —Ni? (3) …………. Ezta pentsatu ere.
A —Nik ez nuen usteko kapitaina mareatuko zenik. Zu mareatuko zinateke?
B —(4) …………. Ez da izango mareatzen ez denik.
A —Berak esan duena: izatekotan ere, mareatuta egoten ohitu.

AMAK: URETAKO 
EMAKUMEAK
Erakusketa-epea: ekainak 18 - irailak 1
Korean eta Japonian urpean perlak biltzen ari-
tzen diren Ama emakume urpekarien inguruko 
argazki-erreportajea. Ikusgai dauden argaz-
ki eta irudien bidez, aukera duzue ofizioaren 
xehetasun eta bitxikeria guztiak ezagutzeko. 
Lanbidea berezia da, urpean oxigenoaren la-
guntzarik gabe aritzen direlako denbora luzez. 

Aukeratu pare bat ikaskiderekin solasaldia 
egiteko bidea eta grabatzeko modua.
Hitz egin zuen artean hauei buruz:
• Nork eta non egiten du lan hori?
• Zer iruditu zaizue bitxiena zuei?
• Topatu duzue gaiaren inguruko informaziorik?

Ikusi telebista-saioan biologoaren 
azalpenak, eta baloratu eta alderatu zuen 
hipotesiak. 
Bidali grabazioa irakasleari.
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INFORMAZIOA OSATZEKO: EZ EZIK . . . ERE
Bidaiariaren egunerokoa blogean, Quiberon (Bretainia) penintsulari buruz hitz egin dute. 
Diotenez, hor du sorlekua talasoterapiak.

Irakurri sarrera, eta berridatzi, ez ezik … ere erabiliz, egoki deritzezun pasarteak. 

Itsasoko ura osasun-iturri jardunaldien aurkezpenean egon zara. Eskematikoki jaso dituzu 
oharrak, gero gaiari buruzko lan bat egiteko.

Berridatzi zure oharrak ez ezik … ere forma erabiliz.

Ezagun ditugu ere lokailuaren esanahia eta erabilera: beste elementu bat gehitzen dugu, eta, kokape-
nari dagokionez, galdegaiaren aurrean jartzen dugu.

 - Talasoterapia-zentroetan ere ur osasungarria erabiltzen dute.
 - Talasoterapia-zentroetan, algak ere erabiltzen dituzte.

EZAGUNAZ GAIN, GEHIAGO
Ez ezik erabiltzen dugunean, nabarmendu egiten dugu, nolabait, ezaguna-edo dugun zerbait baino 
gehiago ere badagoela. Zentzu horretan, ez bakarriken esanahia hartzen du. Hurrengo adibidean, 
logikoa-edo deritzogu talasoterapia-zentroetan itsasoko ura erabiltzeari; horri informazio osagarria 
gehituko diogu.

 - Talasoterapia-zentroetan, ez itsasoko ura bakarrik, algak ere erabiltzen dituzte.
 - Talasoterapia-zentroetan, itsasoko ura ez ezik, algak ere erabiltzen dituzte.

KOKAPENA
Kokapenari dagokionez, bi elementuak (ez ezik eta ere) gehitu nahi ditugun informazio-zatien ostean 
kokatuko ditugu. Aurreko adibidearekin jarraituta, ura da lehen informazioa, eta algak bigarrena.

KONTUZ!
Ohikoa da ez ezik eta izan ezik baliabideak nahastea; izan ere, oso antzeko formak hartzen dituzte. 
Hartu kontuan izan ezik formak kontrako esanahia duela, nolabait, multzo batean zerbait kentzen 
duelako.

 - Talasoterapia-zentroetan, hidroterapia-instalazioak ez ezik, ur onuragarriak ere badituzte (hi-
droterapia-instalazioak + ur onuragarriak).

 - Spa-zentroetan, ur onuragarriak izan ezik, gainerako hidroterapia-instalazioak dituzte (hidrote-
rapia-instalazioak - ur onuragarriak).

Kuadrilla bateko lagun batzuk asteburuan talasoterapia-zentro baterako plana egiten ari dira.

Irakurri solasaldian esan diren hauek, eta markatu informazioa osatzeko egitura zuzen erabili 
dutenak.

Herrian ere, hidroterapian oinarritutako zerbitzua emango duen egoitza bat zabaltzea 
pentsatu duzue.

Aztertu Interneten nolako aukerak ematen dituzten halako etxeek, eta egin zure 
proposamenak txatean.
• Gertu dugu itsasoa? Ur berezirik? Horren arabera, zer eskain dezakegu?
• Zein zerbitzu eskainiko dugu?
• Zerbitzu osagarririk proposatuko dugu? Zer?

Biribildu zuen ideia txatean. Bidal dezala zuetariko batek proposamena taldeko forora.

1. Itsasoko ura freskagarria da. + Itsasoko ura osasungarria da.

2. Gaur egun, osasun-kontuetarako erabiltzen da. + Aspaldi, osasun-kontuetarako erabiltzen zen.

3. Ezaugarri nutritiboak ditu. + Ezaugarri terapeutikoak ditu.

4. Arlo terapeutikoan, erabilgarria da. + Kosmetikan, nekazaritzan eta sukaldaritzan erabilgarria da.

5. Jardunaldietan, Aquamaris Fundazioko kideak egongo dira. + Rioka markaren ordezkariak egongo dira.

6. Riokaren ura ostalaritzan erabiltzen da. + Edari energetiko gisa erabiltzen da.

7. Janaria itsasoko urarekin prestatuko dute. + Janaria produktu ekologikoekin prestatuko dute.

8. Parte hartzeko izen-ematea aurrez aurre egin daiteke. + Izen-ematea Internet bidez egin daiteke.

QUIBERON, TALASOTERAPIAREN SORLEKU
Bretainiako lekurik ikusgarrienetakoa da Quiberon penintsula. Leku harrigarria, ez soilik bere ederta-
sunagatik, baizik eta bertara joateko errepideagatik eta han izaten den haize zakartsuagatik.
XIX. mendean, Quiberoneko mediku batek talasoterapiaren onurak aurkitu zituen. Teknika honetan, 
itsasoko ura eta handik ateratako beste substantzia batzuk erabiltzen dira, eta bainuetxeetako trata-
menduen antzekoak egiten dira haiekin. Horiez gain, itsasoko klima erabiltzen da terapiarako.
Quiberonera heltzeko, zubi bat zeharkatu behar da. Zubi horrek Saint-Pierre de Quiberonera eraman-
go gaitu. Baina herri horretara heldu orduko, hamar hondartza handi, dunez beteak, eta Teignouse 
itsasargia ikusi ahal ditugu.
Leku honetan, oinez, bizikletaz, zaldiz edo kayakez ibil gaitezke. Doako aparkaleku ugari daude; ho-
rrela, autoa utzita, kostaldea oinez ezagutu ahal izango dugu, eta olatuen eta haizearen doinuaz gozatu.

1. Bainuak ez ezik, masajea ere har dezakegu.  c

2. Beraz, nik ez ezik, denok joan nahi duzue?  c

3. Bisitariak ez ezik, herriko jende asko ere egoten da halako lekuetan  c 
4. Gipuzkoan ez ezik, Bizkaian eta Lapurdin ere badaude halakoak.  c 
5. Ia tratamendu guztiak dira itsasoko urez. Bat ez ezik, beste guztiak. c 
6. Ni, itsasoko ura edatea izan ezik, prest nago beste guztia probatzeko.  c 
7. Orduan, Andoni ez ezik, beste guztiok joango gara.  c 
8. Taldean joatea, dibertigarriagoa izan ezik, merkeagoa ere bada.  c 

9. Txankletak izan ezik, txabusina eta txanoa ere bertan ematen dizkizute.  c

10. Zentroa bisitatzeko ez ezik, hondartzara joateko ere aprobetxa dezakegu.  c 

   ZUZEN
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INFORMAZIOA OSATZEKO: EZ EZIK . . . ERE
Bidaiariaren egunerokoa blogean, Quiberon (Bretainia) penintsulari buruz hitz egin dute. 
Diotenez, hor du sorlekua talasoterapiak.

Irakurri sarrera, eta berridatzi, ez ezik … ere erabiliz, egoki deritzezun pasarteak. 

Itsasoko ura osasun-iturri jardunaldien aurkezpenean egon zara. Eskematikoki jaso dituzu 
oharrak, gero gaiari buruzko lan bat egiteko.

Berridatzi zure oharrak ez ezik … ere forma erabiliz.

Ezagun ditugu ere lokailuaren esanahia eta erabilera: beste elementu bat gehitzen dugu, eta, kokape-
nari dagokionez, galdegaiaren aurrean jartzen dugu.

 - Talasoterapia-zentroetan ere ur osasungarria erabiltzen dute.
 - Talasoterapia-zentroetan, algak ere erabiltzen dituzte.

EZAGUNAZ GAIN, GEHIAGO
Ez ezik erabiltzen dugunean, nabarmendu egiten dugu, nolabait, ezaguna-edo dugun zerbait baino 
gehiago ere badagoela. Zentzu horretan, ez bakarriken esanahia hartzen du. Hurrengo adibidean, 
logikoa-edo deritzogu talasoterapia-zentroetan itsasoko ura erabiltzeari; horri informazio osagarria 
gehituko diogu.

 - Talasoterapia-zentroetan, ez itsasoko ura bakarrik, algak ere erabiltzen dituzte.
 - Talasoterapia-zentroetan, itsasoko ura ez ezik, algak ere erabiltzen dituzte.

KOKAPENA
Kokapenari dagokionez, bi elementuak (ez ezik eta ere) gehitu nahi ditugun informazio-zatien ostean 
kokatuko ditugu. Aurreko adibidearekin jarraituta, ura da lehen informazioa, eta algak bigarrena.

KONTUZ!
Ohikoa da ez ezik eta izan ezik baliabideak nahastea; izan ere, oso antzeko formak hartzen dituzte. 
Hartu kontuan izan ezik formak kontrako esanahia duela, nolabait, multzo batean zerbait kentzen 
duelako.

 - Talasoterapia-zentroetan, hidroterapia-instalazioak ez ezik, ur onuragarriak ere badituzte (hi-
droterapia-instalazioak + ur onuragarriak).

 - Spa-zentroetan, ur onuragarriak izan ezik, gainerako hidroterapia-instalazioak dituzte (hidrote-
rapia-instalazioak - ur onuragarriak).

Kuadrilla bateko lagun batzuk asteburuan talasoterapia-zentro baterako plana egiten ari dira.

Irakurri solasaldian esan diren hauek, eta markatu informazioa osatzeko egitura zuzen erabili 
dutenak.

Herrian ere, hidroterapian oinarritutako zerbitzua emango duen egoitza bat zabaltzea 
pentsatu duzue.

Aztertu Interneten nolako aukerak ematen dituzten halako etxeek, eta egin zure 
proposamenak txatean.
• Gertu dugu itsasoa? Ur berezirik? Horren arabera, zer eskain dezakegu?
• Zein zerbitzu eskainiko dugu?
• Zerbitzu osagarririk proposatuko dugu? Zer?

Biribildu zuen ideia txatean. Bidal dezala zuetariko batek proposamena taldeko forora.

1. Itsasoko ura freskagarria da. + Itsasoko ura osasungarria da.

2. Gaur egun, osasun-kontuetarako erabiltzen da. + Aspaldi, osasun-kontuetarako erabiltzen zen.

3. Ezaugarri nutritiboak ditu. + Ezaugarri terapeutikoak ditu.

4. Arlo terapeutikoan, erabilgarria da. + Kosmetikan, nekazaritzan eta sukaldaritzan erabilgarria da.

5. Jardunaldietan, Aquamaris Fundazioko kideak egongo dira. + Rioka markaren ordezkariak egongo dira.

6. Riokaren ura ostalaritzan erabiltzen da. + Edari energetiko gisa erabiltzen da.

7. Janaria itsasoko urarekin prestatuko dute. + Janaria produktu ekologikoekin prestatuko dute.

8. Parte hartzeko izen-ematea aurrez aurre egin daiteke. + Izen-ematea Internet bidez egin daiteke.

QUIBERON, TALASOTERAPIAREN SORLEKU
Bretainiako lekurik ikusgarrienetakoa da Quiberon penintsula. Leku harrigarria, ez soilik bere ederta-
sunagatik, baizik eta bertara joateko errepideagatik eta han izaten den haize zakartsuagatik.
XIX. mendean, Quiberoneko mediku batek talasoterapiaren onurak aurkitu zituen. Teknika honetan, 
itsasoko ura eta handik ateratako beste substantzia batzuk erabiltzen dira, eta bainuetxeetako trata-
menduen antzekoak egiten dira haiekin. Horiez gain, itsasoko klima erabiltzen da terapiarako.
Quiberonera heltzeko, zubi bat zeharkatu behar da. Zubi horrek Saint-Pierre de Quiberonera eraman-
go gaitu. Baina herri horretara heldu orduko, hamar hondartza handi, dunez beteak, eta Teignouse 
itsasargia ikusi ahal ditugu.
Leku honetan, oinez, bizikletaz, zaldiz edo kayakez ibil gaitezke. Doako aparkaleku ugari daude; ho-
rrela, autoa utzita, kostaldea oinez ezagutu ahal izango dugu, eta olatuen eta haizearen doinuaz gozatu.

1. Bainuak ez ezik, masajea ere har dezakegu.  c

2. Beraz, nik ez ezik, denok joan nahi duzue?  c

3. Bisitariak ez ezik, herriko jende asko ere egoten da halako lekuetan  c 
4. Gipuzkoan ez ezik, Bizkaian eta Lapurdin ere badaude halakoak.  c 
5. Ia tratamendu guztiak dira itsasoko urez. Bat ez ezik, beste guztiak. c 
6. Ni, itsasoko ura edatea izan ezik, prest nago beste guztia probatzeko.  c 
7. Orduan, Andoni ez ezik, beste guztiok joango gara.  c 
8. Taldean joatea, dibertigarriagoa izan ezik, merkeagoa ere bada.  c 

9. Txankletak izan ezik, txabusina eta txanoa ere bertan ematen dizkizute.  c

10. Zentroa bisitatzeko ez ezik, hondartzara joateko ere aprobetxa dezakegu.  c 
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osasungarria ere bada; 2. Gaur egun ez 
ezik, aspaldi ere osasun-kontuetarako 
erabiltzen zen; 3. Ezaugarri nutritiboak ez ezik, 
terapeutikoak ere baditu;  
4. Arlo terapeutikoan ez ezik, kosmetikan, 
nekazaritzan eta sukaldaritzan ere erabilgarria 
da; 5. Jardunaldietan, Aquamaris Fundazioko 
kideak ez ezik, Rioka markaren ordezkariak ere 
egongo dira; 6. Riokaren ura ostalaritzan ez 
ezik, edari energetiko gisa ere erabiltzen da; 
7. Janaria itsasoko urarekin ez ezik, produktu 
ekologikoekin ere prestatuko dute;  
8. Izen-ematea aurrez aurre ez ezik, Internet 
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Egitura zuzen erabili dutenak: 1, 3, 4, 

6, 10

Irakur itzazu ikasleek egindako 
proposamenak, eta eman feedbacka. 
Hartu parte txatean eta eragin, galderen 
bidez, proposamenak osatu gabe dauden 
kasuetan, gero biribildu ditzaten.

Har ezazu parte foroan, eta egin iruzkinak, 
denen proposamenak aintzat hartuta, 
proiektua bateragarria izan dadin. 
Iritzia eman diezaiekezu, proposamenei 
bateragarri ez baderitzezu.
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IRITZI ADITZ TRINKOA
Itsasoko ura edateari buruzko solasaldi batean, hainbat aditu elkartu dira. 

Osatu haietako bakoitzak esandakoa, eta gehitu zure iritzia.

1. Moderatzaileak galdetu du ea parte-hartzaileek zer ………… itsasoko ura edateari.

2. Sukaldariari ………… zapore berezia ematen diola janariari.

3. Medikuak arriskutsu ………… itsasoko ura edateari.

4. Arraldeko petrikiloa-…… oso-oso onuragarria iruditzen zaio uda edatea ………….

5. Botikaria-…… zalantzagarri deritze ur horren balizko onur-…….

6. Solasaldiaren entzule bati denok zoratuta gaude-…… irudi-…… ………….

7. Kazetaria-…… gero eta jende gehiagok edaten duela ………….

8. Nutrizionistak ondo ………… medikuaren azalpenei.

9. Itsasoko uraren saltzaileari negozio-aukera berria ………….

10. Eta ni-…… ……………………………….

Interneten, euskal itsasertza plastikoz betea erakusten duen bideoa zabaldu dute. Ikusi 
duzunak zeharo harritu zaitu, eta iruzkin bat idaztea pentsatu duzu.

Idatzi zure iruzkina bideoari buruz. Erabili iritzi aditza. 

Bi esanahitarako erabiltzen dugu:
 • IRITZIA EMATEKO: Itsasoko urari osasungarri deritzot 

(irizten diot).
 • NORBAITEN EDO ZERBAITEN IZENA ESATEKO: Halako 

egoitzei bainuetxe deritze (deitzen zaie). 

IRITZI (NOR-NORI-NORK) IRUDITU (NOR-NORI)

Zoragarri iritzi diot masajeari. (Nik) Zoragarria iruditu zait masajea. (Niri)

NORBAITEN EDO ZERBAITEN IZENA
Norbaiten edo zerbaiten izena adierazteko ere erabiltzen da aditz hau. Halako esanahiarekin ere, nor-
-nori-nork forman jokatzen dugu. Kasu honetan, subjektua ezkutuan dago, eta izendatzen ari garen 
objektua izango da NORI.

 - Bainuetxea deritzo ur mineral sendagarriak dituen zentroari.
Pertsonen izenekin erabiltzen dugunean, kontuz ibili behar dugu, NORI da-eta izendatzen ari garen 
hori.

 - Neska horri June deritzo. 
* Neska horrek June deritzo.

Gaur egun, hirugarren pertsonekin baino ez da erabiltzen baliabide hau; batez ere, azalpenak emateko. 
Oro har, erregistro jasoagoan. Berez pertsona guztiekin erabiltzeko moduko egitura bada ere, gaur 
egun zaharkitua dago izenari buruzko informazioa emateko.

NOR-NORI-NORK
Iritzi aditza nor-nori-nork erregimenekoa da.
Iritzia ematen dugunean, hauek adierazten ditugu:

NORK: iritzia ematen duen subjektua. Edozein pertsona izan daiteke.
NORI: iritziaren objektua, baloratzen ari garena. 3. pertsona singular edo plurala.

 - Itsasoko urari osasungarri deritzot. / Bainuetxeei osasungarri deritzet.
NOR: iritzia bera. Balioztapen bati dagokionez, NOLA? galderari erantzuten dio. Balioztapen hori 
esaldi konpletiboa denean (-(e)la amaiera), NORI desagertu egiten da.

 - Itsasoko urari osasungarri deritzot / Itsasoko ura osasungarria dela deritzot.
* Itsasoko urari osasungarria dela deritzot.

Pareko esanahia dute iritzi eta iruditu aditzek; hala ere, erregimen ezberdina darabilte.

HARI

deritzot 
deritzok/n 
deritzo 
deritzogu 
deritzozu 
deritzozue 
deritzote

HAIEI

deritzet 
deritzek/n 
deritze 
deritzegu 
deritzezu 
deritzezue 
deritzete

Bideoa ikusitakoan, sinetsi ezinik geratu naiz. Sare sozialetan, ehun mila ikustaldi inguru izan ditu 
bideoak hogeita lau orduan, eta, beraz, horrek erakusten du ni ez ezik, denok ere harritu gaituela egoerak.

15
Lagun batekin itsasoarekin loturiko hizkuntzari buruz ari zara; hark ez ditu hainbat hitz 
ulertzen, eta zeuk azalduko dizkiozu.

Lotu izenak eta azalpenak iritzi aditza adiera honekin erabiliz: izena izan.

Kaia deritzo itsasoko portuari.

Kaia Itsasoko uraren indarra

Popa eta branka Itsasontzia gidatzeko tresna

Aingura Itsasoko gatza

Arraunak Itsasoko portua

Itsasgora eta itsasbehera Itsasontzi bati geldi egotea ahalbidetzen dion tresna

Kresala Itsasontzi bat eskuz mugiarazteko tresnak

Tiraina Itsasontzi batean lanean dagoen pertsona-taldea

Eskifaia Itsasoaren muturreko mailak

Ababor eta istribor Itsasontzi baten atzeko eta aurreko aldeak

Lema Itsasontzi baten ezkerreko eta eskuineko aldeak

Waterworld filmak kontatzen du nolakoa den mundu-mailako berotzearen ondorioz mundu 
osoa ur azpian utzi duen uholdearen osteko lurreko biztanleen bizimodua.

Idatzi foroan gai honi buruzko iritzia, galderei erantzunez:
• Zer deritzozu itsasoan bizitzeari? Alde onak/txarrak.
• Zure ustez, posible ote da etorkizunean? 
• Nola irudikatzen duzu urpean bizitzea? 

Erantzun ikaskideen iruzkinei.
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Bi esanahitarako erabiltzen dugu:
 • IRITZIA EMATEKO: Itsasoko urari osasungarri deritzot 

(irizten diot).
 • NORBAITEN EDO ZERBAITEN IZENA ESATEKO: Halako 

egoitzei bainuetxe deritze (deitzen zaie). 

IRITZI (NOR-NORI-NORK) IRUDITU (NOR-NORI)

Zoragarri iritzi diot masajeari. (Nik) Zoragarria iruditu zait masajea. (Niri)

NORBAITEN EDO ZERBAITEN IZENA
Norbaiten edo zerbaiten izena adierazteko ere erabiltzen da aditz hau. Halako esanahiarekin ere, nor-
-nori-nork forman jokatzen dugu. Kasu honetan, subjektua ezkutuan dago, eta izendatzen ari garen 
objektua izango da NORI.

 - Bainuetxea deritzo ur mineral sendagarriak dituen zentroari.
Pertsonen izenekin erabiltzen dugunean, kontuz ibili behar dugu, NORI da-eta izendatzen ari garen 
hori.

 - Neska horri June deritzo. 
* Neska horrek June deritzo.

Gaur egun, hirugarren pertsonekin baino ez da erabiltzen baliabide hau; batez ere, azalpenak emateko. 
Oro har, erregistro jasoagoan. Berez pertsona guztiekin erabiltzeko moduko egitura bada ere, gaur 
egun zaharkitua dago izenari buruzko informazioa emateko.

NOR-NORI-NORK
Iritzi aditza nor-nori-nork erregimenekoa da.
Iritzia ematen dugunean, hauek adierazten ditugu:

NORK: iritzia ematen duen subjektua. Edozein pertsona izan daiteke.
NORI: iritziaren objektua, baloratzen ari garena. 3. pertsona singular edo plurala.

 - Itsasoko urari osasungarri deritzot. / Bainuetxeei osasungarri deritzet.
NOR: iritzia bera. Balioztapen bati dagokionez, NOLA? galderari erantzuten dio. Balioztapen hori 
esaldi konpletiboa denean (-(e)la amaiera), NORI desagertu egiten da.

 - Itsasoko urari osasungarri deritzot / Itsasoko ura osasungarria dela deritzot.
* Itsasoko urari osasungarria dela deritzot.

Pareko esanahia dute iritzi eta iruditu aditzek; hala ere, erregimen ezberdina darabilte.

HARI

deritzot 
deritzok/n 
deritzo 
deritzogu 
deritzozu 
deritzozue 
deritzote

HAIEI

deritzet 
deritzek/n 
deritze 
deritzegu 
deritzezu 
deritzezue 
deritzete

Bideoa ikusitakoan, sinetsi ezinik geratu naiz. Sare sozialetan, ehun mila ikustaldi inguru izan ditu 
bideoak hogeita lau orduan, eta, beraz, horrek erakusten du ni ez ezik, denok ere harritu gaituela egoerak.

15
Lagun batekin itsasoarekin loturiko hizkuntzari buruz ari zara; hark ez ditu hainbat hitz 
ulertzen, eta zeuk azalduko dizkiozu.

Lotu izenak eta azalpenak iritzi aditza adiera honekin erabiliz: izena izan.

Kaia deritzo itsasoko portuari.

Kaia Itsasoko uraren indarra

Popa eta branka Itsasontzia gidatzeko tresna

Aingura Itsasoko gatza

Arraunak Itsasoko portua

Itsasgora eta itsasbehera Itsasontzi bati geldi egotea ahalbidetzen dion tresna

Kresala Itsasontzi bat eskuz mugiarazteko tresnak

Tiraina Itsasontzi batean lanean dagoen pertsona-taldea

Eskifaia Itsasoaren muturreko mailak

Ababor eta istribor Itsasontzi baten atzeko eta aurreko aldeak

Lema Itsasontzi baten ezkerreko eta eskuineko aldeak

Waterworld filmak kontatzen du nolakoa den mundu-mailako berotzearen ondorioz mundu 
osoa ur azpian utzi duen uholdearen osteko lurreko biztanleen bizimodua.

Idatzi foroan gai honi buruzko iritzia, galderei erantzunez:
• Zer deritzozu itsasoan bizitzeari? Alde onak/txarrak.
• Zure ustez, posible ote da etorkizunean? 
• Nola irudikatzen duzu urpean bizitzea? 

Erantzun ikaskideen iruzkinei.
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Sar zaitez foroan, eta izenda iezaiezu ikasleei 
iruzkinei erantzuteko ikaskideren bat, gutxienez, 
guztienak aintzat hartuak izan daitezen.

Emaiezu feedbacka iruzkinei foroan bertan. 
Landutako edukia azaldu ez bada, eragin erabil 
dezaten.

ERANTZUNAK
1. Moderatzaileak galdetu du ea parte- 

-hartzaileek zer deritzoten itsasoko ura edateari;  
2. Sukaldariari iruditzen zaio zapore berezia ematen 
diola janariari; 3. Medikuak arriskutsu deritzo 
itsasoko ura edateari; 4. Arraldeko petrikiloari oso- 
-oso onuragarria iruditzen zaio ura edatea;  
5. Botikariak zalantzagarri deritze ur horren balizko 
onurei; 6. Solasaldiaren entzule bati denok zoratuta 
gaudela iruditzen zaio; 7. Kazetariak gero eta jende 
gehiagok edaten duela deritzo; 7. Kazetariari gero 
eta jende gehiagok edaten duela iruditzen zaio;  
8. Nutrizionistak ondo deritze medikuaren 
azalpenei; 9. Itsasoko uraren saltzaileari negozio-
aukera berria iruditzen zaio

ERANTZUNAK
Kaia deritzo itsasoko portuari; Popa eta branka 

deritze itsasontzi baten atzeko eta aurreko aldeei; 
Aingura deritzo itsasontzi bati geldi egotea 
ahalbidetzen dion tresnari; Arraunak deritze 
itsasontzi bat eskuz mugiarazteko tresnei; Itsasgora 
eta itsasbehera deritze itsasoaren muturreko mailei; 
Kresala deritzo itsasoko gatzari; Tiraina deritzo 
itsasoko uraren indarrari; Eskifaia deritzo itsasontzi 
batean lanean dagoen pertsona-taldeari; Ababor 
eta istribor deritze itsasontzi baten ezkerreko 
eta eskuineko aldeei; Lema deritzo itsasontzia 
gidatzeko tresnari

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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06. ikastunitatea ITSASOAREN GAZI-GOZOAK

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin ITSASOARI ABESTUIZANGO DUGU ZER EGIN!

A B A

B

C

C

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

Aukeratu egoera bat.Irakurri albistea, eta eman halako ekimenei buruz 
duzun iritzia foroan.

Prestatu zuen erreprodukzio-zerrenda(k). 
Partekatu ikaskideekin aplikazioren 
baten bitartez.

Bilatu abesti hauen hitzak, eta aztertu itsasoaren 
zein arlo jorratzen duten. Komentatu taldekideei.

Aukeratu ikaskide bat bere lana ebaluatzeko; horretarako, entzun haren saioa.

Eman ikaskideari zure iritzia, galdetegiari erantzun ondoren.
• Zer deritzozu, oro har, ikaskidearen parte-hartzeari?
• Proposamen egokiak eta ulergarriak egin ditu?
• Jarrera egokia erakutsi du?
• Ikastunitatean landutako baliabideak erabili ditu? Zein?

 – Lexikoa:
 – Informazioa baieztatzeko eta ezeztatzeko baliabideak: 
 – Ez ezik… ere juntagailua:
 – Iritzi aditz trinkoa:

• Besterik:

Itsasoaren gaineko abestien play-zerrenda bat osatuko duzue.

EBALUAZIOA

Itsasoa sekula sentitu ez duen haur bati nolakoa den deskribatuko diozu.

Idatzi gutuna haurrari. Izan 
gogoan zein den zure asmoa. 

Boga boga, Delirium Tremens

Bilatu itsasoari buruzko abestiak, eta aztertu hitzak.

Eztabaidatu abestien play-zerrenda erabakitzeko, eta 
grabatu saioa. Erabaki hauek, besteak beste:
• Zerrenda bat ala gehiago egingo duzue?
• Zein abesti sartuko duzue zerrendan?
• Zeren arabera multzokatuko dituzuen abestiak:

 – Tradizionalak eta modernoagoak
 – Iradokitzen duten emozioa: nostalgia, lasaitasuna, 

beldurra…
 – Jorratzen duten eremua: lana, aisialdia, kirola…
 – …

SAHARAKO UMEAK 
JASOTZEKO OPORRAK BAKEAN 
PROIEKTUARI BURUZKO BILERA 
INFORMATIBOA EGINGO DUTE
Oporrak Bakean proiektua Saharako haurrak bi hila-
betez euren kanpamentuetatik atera eta uda Euskal 
Herrian igarotzeko pasa dezaten sortu zen. Egitasmoa 
Euskadiko Fronte Polisarioaren ordezkaritzaren eska-
riz garatu zen, eta haurrak 32 urtez etorri dira uztaila 
eta abuztua hemen pasatzera. Datorren udarari begi-
ra, Oporrak Bakeanen sustatzaileek proiektua familiei 
azaltzeko bilera informatiboa egingo dute otsailaren 
20an, 18:00etan, udalbatzar aretoan.
Programa SEADen Lagunen Elkarteak, Fronte Poli-
sarioak eta Donostiako Udalak antolatzen dute. Tin-
doufeko (Aljeria) errefuxiatu kanpamentuetan bizi 
diren 10 eta 12 urte bitarteko saharar haurrei egiten 
zaie harrera, han dituzten bizi-baldintza gogorrak 
ahal den neurrian arintzeko asmoz. Hemen diren bi-
tartean, mediku-azterketak egiten dizkiete, denetarik 
jaten dute eta ingurune berriak ezagutzen dituzte. Iaz 
Donostiako familiek 23 haur jaso zituzten.

Irutxuloko Hitza

Zoragarri deritzet halako ekimenei; hala, haur horiek 
basamortuko baldintza gogorretatik ateratzen dira, 
denboraldi batez, behintzat. (...)

A

Etxean, Oporrak Bakean ekimenaren berri 
izan duzue, eta, etxekoen artean hitz egin 
ondoren, parte hartzea erabaki duzue.

Zuk gogo berezia erakutsi duzu ekimenaren 
alde. Ilusio handia egiten dizu haur saharar 
batek uda zuenean pasatzeak.

Elkartearen gutuna idazteko eskakizuna 
jaso duzuenean, zeure burua aurkeztu duzu 
haurrari gutuna idazteko: liluratu egingo 
duzu haurra, etortzera anima dadin.

B

Etxean, Oporrak Bakean ekimenaren berri 
izan duzue, eta, etxekoen artean hitz egin 
ondoren, parte hartzea erabaki duzue.

Zu ez zaude ados hartutako erabakiarekin, 
baina alde daudenak gehiago direnez, 
onartu beste erremediorik ez duzu. 

Elkartearen gutuna idazteko eskakizuna 
jaso duzuenean, zeure burua aurkeztu duzu 
haurrari gutuna idazteko, trikimailu bat 
gogoan: alde txarrak nabarmenduko dituzu, 
haurrari etortzeko asmoa zapuzteko.

Zerrendatu 10 bat urteko haur batentzat 
jarduera erakargarriak edo atzera eragiteko 
modukoak, kontuan hartuta aukeratu duzun 
egoera eta itsasotik gertu gaudela.

Horrelako, The Uski’s
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PROZEDURA
Irakur dezatela albistea, eta eman 

dezatela ekimen horiei buruzko iritzia 
foroan. Solasaldia dinamizatzeko, 
haurrak beste toki batzuetatik 
ere (esaterako, Txernobyletik, 
errefuxiatuak…) ekartzen ote diren 
galdetu ahal duzu.

Aurkeztu egoera: proiektu horretan 
parte hartzeko izena eman duzue, 
eta antolatzaileek haurrari gutun bat 
idazteko eskatu dizuete. Erabaki dezala 
ikasle bakoitzak zein egoeratatik nahi 
duen abiatu eginkizunari heltzeko.

Gutuna idazteko, pentsa dezatela 
haur horrek ez duela itsasoa sekula 
ikusi. Egin diezaiotela plan bat aukeratu 
duten egoeraren helburua betetzeko: 
haurra animatu ala uxatu.

Idatz dezatela gutuna, eta gorde 
dezatela portfolioan.
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Idatzi gutuna haurrari. Izan 
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Eztabaidatu abestien play-zerrenda erabakitzeko, eta 
grabatu saioa. Erabaki hauek, besteak beste:
• Zerrenda bat ala gehiago egingo duzue?
• Zein abesti sartuko duzue zerrendan?
• Zeren arabera multzokatuko dituzuen abestiak:

 – Tradizionalak eta modernoagoak
 – Iradokitzen duten emozioa: nostalgia, lasaitasuna, 

beldurra…
 – Jorratzen duten eremua: lana, aisialdia, kirola…
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SAHARAKO UMEAK 
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PROIEKTUARI BURUZKO BILERA 
INFORMATIBOA EGINGO DUTE
Oporrak Bakean proiektua Saharako haurrak bi hila-
betez euren kanpamentuetatik atera eta uda Euskal 
Herrian igarotzeko pasa dezaten sortu zen. Egitasmoa 
Euskadiko Fronte Polisarioaren ordezkaritzaren eska-
riz garatu zen, eta haurrak 32 urtez etorri dira uztaila 
eta abuztua hemen pasatzera. Datorren udarari begi-
ra, Oporrak Bakeanen sustatzaileek proiektua familiei 
azaltzeko bilera informatiboa egingo dute otsailaren 
20an, 18:00etan, udalbatzar aretoan.
Programa SEADen Lagunen Elkarteak, Fronte Poli-
sarioak eta Donostiako Udalak antolatzen dute. Tin-
doufeko (Aljeria) errefuxiatu kanpamentuetan bizi 
diren 10 eta 12 urte bitarteko saharar haurrei egiten 
zaie harrera, han dituzten bizi-baldintza gogorrak 
ahal den neurrian arintzeko asmoz. Hemen diren bi-
tartean, mediku-azterketak egiten dizkiete, denetarik 
jaten dute eta ingurune berriak ezagutzen dituzte. Iaz 
Donostiako familiek 23 haur jaso zituzten.

Irutxuloko Hitza

Zoragarri deritzet halako ekimenei; hala, haur horiek 
basamortuko baldintza gogorretatik ateratzen dira, 
denboraldi batez, behintzat. (...)

A

Etxean, Oporrak Bakean ekimenaren berri 
izan duzue, eta, etxekoen artean hitz egin 
ondoren, parte hartzea erabaki duzue.

Zuk gogo berezia erakutsi duzu ekimenaren 
alde. Ilusio handia egiten dizu haur saharar 
batek uda zuenean pasatzeak.

Elkartearen gutuna idazteko eskakizuna 
jaso duzuenean, zeure burua aurkeztu duzu 
haurrari gutuna idazteko: liluratu egingo 
duzu haurra, etortzera anima dadin.

B

Etxean, Oporrak Bakean ekimenaren berri 
izan duzue, eta, etxekoen artean hitz egin 
ondoren, parte hartzea erabaki duzue.

Zu ez zaude ados hartutako erabakiarekin, 
baina alde daudenak gehiago direnez, 
onartu beste erremediorik ez duzu. 

Elkartearen gutuna idazteko eskakizuna 
jaso duzuenean, zeure burua aurkeztu duzu 
haurrari gutuna idazteko, trikimailu bat 
gogoan: alde txarrak nabarmenduko dituzu, 
haurrari etortzeko asmoa zapuzteko.

Zerrendatu 10 bat urteko haur batentzat 
jarduera erakargarriak edo atzera eragiteko 
modukoak, kontuan hartuta aukeratu duzun 
egoera eta itsasotik gertu gaudela.

Horrelako, The Uski’s
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PROZEDURA
Galdetu ikasleei streaming-zerbitzuak 

erabiltzen dituzten musika entzuteko: 
Spotify, Soundcloud, YouTube Music, 
iTunes, online-irratiak (EITB Musika, jazz24, 
etab.)… Seguruena, izango duzu halakoak 
erabiltzen edo, behintzat, ezagutzen dituen 
ikasleren bat. Aipatu, gainera, ez dela zaila 
horrelako zerbitzuetan beste erabiltzaileren 
batek sortutako play-zerrendak topatzea. 
Zerrenda horiek modu praktikoa izan 
daitezke musika berria ezagutzeko. Galdetu 
ea erabili izan dituzten edo erabilgarriak 
iruditzen zaizkien.

Egin lauko taldeak. Entzun ditzatela 
proposatzen zaizkien abestiak, eta bila eta 
azter ditzatela hitzak, taldeko bik batarenak 
eta besteek bestearenak; hala ere, egin 
dezatela lan bakarka, geroko solasaldian 
elkarri ekarpenak egin ahal izateko. 
Komenta dezatela itsasoarekin lotutako 
zein arlori buruz ari diren eta zer kontatzen 
duten. Egoki irizten badiozu, beste abesti 
batzuk proposa ditzakezu lan hau egiteko.

Bila ditzatela itsasoa hizpide duten 
abestiak; adostu zenbat abesti ekarriko 
dituen talde bakoitzak. Emazkiezu pistak 
bilaketan laguntzeko.

Lauko taldeetan, aurkez diezaiotela 
elkarri abesti bakoitzak zer dioen. Hortik 
aurrera, eztabaida dezatela, liburuko 
puntuak gidoi hartuta, erreprodukzio- 
-zerrenda adosteko. Graba dezatela 
solasaldia.

Aukera ezazue aplikazioren edo 
Interneteko baliabideren bat, eta partekatu 
zerrenda. Animatu ikasleak lagunekin edo 
beste eremu batzuetan ere partekatzera.
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07. ikastunitatea JOAN ETA ETORRI
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

AJOAN ETA 
ETORRI07. ikastunitatea

Lexikoa:
• Biztanleriaren 

mugimenduak 
deskribatzeko.

Diskurtsoa:
• Aipamenak erabiltzea.

Gramatika:
• Zehar-galderak:  

galde-hitza + partizipioa.
• Nortzat/Zertzat 

deklinabide-kasua.

BADOAZ, BADATOZ

Hausnartu zein izan daitezkeen biztanleriaren joan-etorrien 
arrazoiak gaur egun, eta kokatu taulan adibide bana. 

Ikusi telebistako erreportajea, eta osatu taulan protagonisten 
egoerak, zalantzak ikaskideekin argitu ondoren.

—Ikerneren kasua ez dakit, zehazki, 
non kokatzekoa izango den.

—Bere familia Parisera ihesi joan zen, 
eta bera orduan jaio gabe baldin 
bazegoen ere...

Antolatu eta prestatu zuen inguruan egiteko galdetegi bat: 
hiruzpalau galdera.
• Norengana joango zarete? Aukeratu zuen inguruko 3 lagun, gutxienez: 

joan dena, etorri dena, joan-etorrian dabilena.
• Zer galdetuko diozue?

 – Noiz etorri zinen Euskal Herrira?
 – …

Azaldu taldekideei zuen galdetegiaren emaitzak.

01. saioan:
EZ DA BIDAIA
Zenbat desplazatu dago 
munduan?

02. saioan:
MALETA BETE 
BIZIPEN
Noren esanetan?

03. saioan:
KANPO-MUGIKORTASUNA
Zertara doaz gazteak atzerrira?

NOR JOATEN DA?

• Maitemindu eta familia 
kanpoan osatu duena.
•……………………

NOR ETORTZEN DA?
•……………………

•……………………

NOR IBILTZEN DA JOAN-ETORRIAN?
•……………………

•……………………
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GAIA
Gizakia betidanik ibili izan da joan 

eta etorri bizimodu hobearen bila. 
Gaur egun, ordea, globalizazioak 
eta garraiobideen demokratizazioak 
biderkatu egin dituzte joan eta 
etortzeko aukerak eta arrazoiak. Joan- 
-etorri horiek guztiek nabarmen eragin 
dute demografia-grafikoetan. 

Askotan, gizakia gogoz kontra 
mugitu da, jazarpenetik eta gerretatik 
ihes egiten duten desplazatuak, kasu. 
Nazio Batuen Goi Agintaritzaren 
txosten baten arabera, 2018an 70 
milioi pertsona ziren egoera horretan. 

Baina, gehienetan, lan-arrazoiek 
bultzatu gaituzte maletak egin eta 
bizitza hobearen bila irtetera; hala 
heldu ziren hainbat eta hainbat 
etorkin gurera. Seguruena, maleta 
haiek ez zuten pisu handirik izango, 
baina gauza ukigaitzez beteak etorriko 
ziren.

Gaur egun, gazteak dira, gurean, 
mundua ezagutzeko grina erakusten 
dutenak: ikasketak, lana, elkartasuna, 
abenturazaletasuna eta abar dira 

gehien aipatzen dituzten arrazoiak. 
Interesgarria da joan-etorriek 

demografian izan duten eragina 
aztertzea, baita enpatia-ariketa 
egitea ere, lekuz aldatu diren horien 
sentimenduak ulertzeko. 
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Lexikoa:
• Biztanleriaren 

mugimenduak 
deskribatzeko.

Diskurtsoa:
• Aipamenak erabiltzea.

Gramatika:
• Zehar-galderak:  

galde-hitza + partizipioa.
• Nortzat/Zertzat 

deklinabide-kasua.

BADOAZ, BADATOZ

Hausnartu zein izan daitezkeen biztanleriaren joan-etorrien 
arrazoiak gaur egun, eta kokatu taulan adibide bana. 

Ikusi telebistako erreportajea, eta osatu taulan protagonisten 
egoerak, zalantzak ikaskideekin argitu ondoren.

—Ikerneren kasua ez dakit, zehazki, 
non kokatzekoa izango den.

—Bere familia Parisera ihesi joan zen, 
eta bera orduan jaio gabe baldin 
bazegoen ere...

Antolatu eta prestatu zuen inguruan egiteko galdetegi bat: 
hiruzpalau galdera.
• Norengana joango zarete? Aukeratu zuen inguruko 3 lagun, gutxienez: 

joan dena, etorri dena, joan-etorrian dabilena.
• Zer galdetuko diozue?

 – Noiz etorri zinen Euskal Herrira?
 – …

Azaldu taldekideei zuen galdetegiaren emaitzak.

01. saioan:
EZ DA BIDAIA
Zenbat desplazatu dago 
munduan?

02. saioan:
MALETA BETE 
BIZIPEN
Noren esanetan?

03. saioan:
KANPO-MUGIKORTASUNA
Zertara doaz gazteak atzerrira?

NOR JOATEN DA?

• Maitemindu eta familia 
kanpoan osatu duena.
•……………………

NOR ETORTZEN DA?
•……………………

•……………………

NOR IBILTZEN DA JOAN-ETORRIAN?
•……………………

•……………………
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Bete dezatela koadroa, eta bidal 

diezazutela egindakoa. Antola itzazu 
taldeak ikasgelan, jasotako erantzunen 
arabera, erantzun ezberdinak eman 
dituzten ikasleak elkartuta.

B  INFORMAZIOA 
OSATU

Taldeka, komenta ditzatela labur galderei 
eman dizkieten erantzunak.

Aurkeztu bideo-pasartea: ETBko  
Ur handitan telesaioko Deserria atala. 
Izenburua aitzakia hartuta, hitz egizue 
hitz horren esanahiari buruz: saia zaitezte, 
talde handian, esanahia adosten; hitzaren 
sinonimoak ere eman diezazkiekezu: 
erbestea, atzerria, desterrua…

Ikus dezatela pasartea, eta osa dezatela 
koadroa, taldean ikusitakoari buruz hitz egin 
ondoren.

C EKINTZA
3-4ko taldetan, ikerketa-lan xumea 

egingo dute, bizilekuz aldatzeko arrazoien 
berri izateko. Horretarako, pentsa dezatela 
nori egin galdetegia, eta presta ditzatela 
galderak. Joan denarekin harremana egiteko, 
proposatu ikasleei posta elektronikoa, 
telefonoa edo sare sozialak erabiltzeko.

Azal ditzatela, talde handian, jasotako 
emaitzak, eta baloratu alde handirik dagoen 
aurreko ataletan jasotako informazioarekin.
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07. ikastunitatea JOAN ETA ETORRI
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

A

B

C

EZ DA BIDAIA
Entzun irratiko albistea, eta osatu koadroa.

A

Irakurri hitzaldiaren kronika, eta moldatu entzuleek 
egindako iruzkinak. Bilatu nabarmendutako 
pasarteen ordezko egokiak testuan.

D

E

1. Errefuxiatu-eremuetan bakartu egiten dira, baina pertsona diren heinean, ez da bidezkoa. (1, 2)

2. Egiten duten bidaia oso latza da, izen hori merezi ez duena. (…)

3. Egoerarik latzenetan ere, haurrak ez dio uzten haur izateari. (…)

4. Errefuxiatu-eremuetan ikusten diren egoerak onartezinak dira. (…)

5. Multzoaren baitan norbanakoak daude, nor bere sentipenekin. (…)

6. Haien sentipenak, gureak ez bezala, alanbre-sareek preso dituzte. (…)

Esan zeri dagozkion sobera geratu diren 
kopuruak.

LEXIKOA

TALDEAK IZENDATZEKO –(T)ERIA 
ATZIZKIA
biztanleria, gazteria, langileria…

- Siriako biztanleriaren erdia desplazatuak 
dira.

DESPLAZATUAK IZENDATZEKO 
etorkin, immigrante, errefuxiatu, barne-des-
plazatu…

- Etorkinentzako informazio-bulegoa ireki 
du udalak. 

KH 1-4

Irakurri Lesbos abestiaren hitzak, eta zehaztu zeri buruz ari den. 

Jaso esaldi bakoitza zein paragrafotan iradokitzen den.

Partekatu egindakoa ikaskideekin, eta esan abestian 
non islatzen diren esaldi horietan adieraziak. 

Egin solasaldia gaiari buruz, galderei erantzunez.
• Ezagutzen duzue abestian aipatzen den egoera edo 

antzekoren bat? 
• Gaur egun hobera egin du?

—Gerratik ihesi jende-andana etortzen 
da Mediterraneoan zehar.

—Ni ibili nintzen errefuxiatuentzako 
otorduak prestatzeko ekimen batean.

Aukeratu erakusteko argazkiak, eta idatzi 
albistea erakusketaren berri emanez. 

DEFINIZIOA IZENA KOPURUA

1. Errefuxiatu-izaera lortzeko bidean diren etorkinak. …… ……

2. Herrialde bereko beste herri batera alde egindakoak. …… ……

3. Herrialde hartzailean errefuxiatu-izaera eskuratu dutenak. …… ……

errefuxiatuak
babes-eskaleak
barne-desplazatuak

MEDITERRANEOA, EUROPAKO 
HARRESI
Europara iritsi nahian Mediterraneoa zeharkatzen saia-
tzen diren errefuxiatuei buruzko hitzaldia eman zuen 
Iraitz Agirre antropologoak atzo, Arrasateko kultur 
etxean, Udalak antolatuta. 
Munduko biztanleriaren desplazamenduei buruzko da-
tuak izan zituen abiapuntu hizlariak, eta, kontzeptuak 
banan-banan argituz, egungo egoeraren argazki gordi-
na deskribatu zuen. Agirrek zioenez, “hausnarketarako 
datuak dira, badakigulako milaka hauei gero eta gehiago 
batuko zaizkiela”. 
Immigrazioaren argazki adierazgarria egin ondoren, 
Mediterraneoan jarri zuen fokua, eta gaur egun mundu-
ko itsasorik hilgarriena dela frogatzeko datuak eskaini 
zituen.  Agirreren arabera, migrazio-fluxuen zati handi 
bat bertan gertatzen da, eta ihesbide honek eragindako 
heriotzen datuak izugarriak dira: 18.000 hildako ofizial 5 
urtean, eta, 2018an, 6 pertsona egunero”. 
Jarraian, Mediterraneoan itotzeko arriskuan diren etor-
kinak erreskatatzen ari diren itsasontzien lanaz jardun 
zuen, eta jasaten ari diren jazarpena azaldu zuen: “La-
guntzea delitu bilakatu da; 20 urte inguruko zigorrak 
eskatzen dizkiete, legez kanpoko immigrazioa bultzatzea 
leporatuta”.
Europako politika xenofoboek erabiltzen dituzten argu-
dioak gezurtatu, eta kontinenteak dagozkion ardurak har 
ditzala eskatuz amaitu zuen hitzaldia. 

Hitzalditik atera berri diren lagunen iruzkinak:

1. Datozen urteetan beste herrialde batetik datorren 
jendea ugaritu egingo dela esan du. Immigrazioa

2. Niri hasierako datuak iruditu zaizkit ikaragarriak: 
munduan bizi den jendearen mugimenduen datuak. 
…………………

3. Hitzaldi hau entzun beharko lukete atzerritarrak beren 
herrialdean nahi ez dituztenek. …………………

4. Alferrik izango litzateke. Entzuten badizute, zu ere 
salatuko zaituzte immigrazio ilegalaren alde zaudela 
esanez. …………………

LESBOS
Inor ez da irla, 
inor ez da bakar: 
kasik ziurrago 
artxipielago… 
Irla ez den gizon- 
-emakume asko 
irlarantz badatoz, 
eta ez da irlatzeko.
Nekeak itota 
ez da lo lasaia: 
krudela denean, 
ez deitu bidaia…

Haurra haur da beti 
eta harria harri, 
nahiz eta bularretik 
ozpina edoski. 
Koordenada bat 
gerraren zedarri, 
mugan sokasaltoan
dira ibili… 
Lokarria, soka, 
dardar eta oka: 
ukabilak joka 
hesteetan kolpa… 

Heste bat, beste bat, 
eta heste mila: 
hau liseritzerik 
balego bezala.  
Begiak, ordea, 
nork bereak dauzka: 
berde, urdin, arre,
itsasoko more.
Lesbos uhartean 
ere gure gisa, 
baina gehitu horri 
txarrantxaren isla.

1 4 7

2 5 8

3 6 9

70 milioi  
41 milioi  
25 milioi 

6,7 milioi  
3,7 milioi 
3,5 milioi

Harkaitz Cano. Tenpora (Itzulika) 
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ESKOLA AURRETIK

A  ENTZUN ETA 
HITZAK ULERTU

Hitz egiezu Tenpora musika-taldeari 
eta Harkaitz Cano idazleari buruz, hitzen 
egilea denez; Interneten aurkituko duzu 
informazioa.

Aztertu ikasleen interpretazioak hitzen 
gainean, eta eman laguntza, horretarako 
premiarik ikusten baduzu.

Abestiaren hitzak ulertzen laguntzeko, 
pareka ditzatela liburuko baieztapenak eta 
abestiaren paragrafoak.

B  GAIARI BURUZ HITZ 
EGIN

3-4ko taldetan, aldera ditzatela etxean 
egindako ariketak, eta azpimarra dezatela 
testuan non adierazi diren baieztapenak. 
Zuzendu talde handian.

Hitz egin dezatela gaiari buruz, liburuko 
galderak oinarri hartuta.

ERANTZUNAK
1. 1, 2; 2. 3; 3. 4, 5; 4. 6, 7; 5. 8; 6. 9

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 1, 2, 3, 4.
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JOAN ETA ETORRI07. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

A

B

C

EZ DA BIDAIA
Entzun irratiko albistea, eta osatu koadroa.

A

Irakurri hitzaldiaren kronika, eta moldatu entzuleek 
egindako iruzkinak. Bilatu nabarmendutako 
pasarteen ordezko egokiak testuan.

D

E

1. Errefuxiatu-eremuetan bakartu egiten dira, baina pertsona diren heinean, ez da bidezkoa. (1, 2)

2. Egiten duten bidaia oso latza da, izen hori merezi ez duena. (…)

3. Egoerarik latzenetan ere, haurrak ez dio uzten haur izateari. (…)

4. Errefuxiatu-eremuetan ikusten diren egoerak onartezinak dira. (…)

5. Multzoaren baitan norbanakoak daude, nor bere sentipenekin. (…)

6. Haien sentipenak, gureak ez bezala, alanbre-sareek preso dituzte. (…)

Esan zeri dagozkion sobera geratu diren 
kopuruak.

LEXIKOA

TALDEAK IZENDATZEKO –(T)ERIA 
ATZIZKIA
biztanleria, gazteria, langileria…

- Siriako biztanleriaren erdia desplazatuak 
dira.

DESPLAZATUAK IZENDATZEKO 
etorkin, immigrante, errefuxiatu, barne-des-
plazatu…

- Etorkinentzako informazio-bulegoa ireki 
du udalak. 

KH 1-4

Irakurri Lesbos abestiaren hitzak, eta zehaztu zeri buruz ari den. 

Jaso esaldi bakoitza zein paragrafotan iradokitzen den.

Partekatu egindakoa ikaskideekin, eta esan abestian 
non islatzen diren esaldi horietan adieraziak. 

Egin solasaldia gaiari buruz, galderei erantzunez.
• Ezagutzen duzue abestian aipatzen den egoera edo 

antzekoren bat? 
• Gaur egun hobera egin du?

—Gerratik ihesi jende-andana etortzen 
da Mediterraneoan zehar.

—Ni ibili nintzen errefuxiatuentzako 
otorduak prestatzeko ekimen batean.

Aukeratu erakusteko argazkiak, eta idatzi 
albistea erakusketaren berri emanez. 

DEFINIZIOA IZENA KOPURUA

1. Errefuxiatu-izaera lortzeko bidean diren etorkinak. …… ……

2. Herrialde bereko beste herri batera alde egindakoak. …… ……

3. Herrialde hartzailean errefuxiatu-izaera eskuratu dutenak. …… ……

errefuxiatuak
babes-eskaleak
barne-desplazatuak

MEDITERRANEOA, EUROPAKO 
HARRESI
Europara iritsi nahian Mediterraneoa zeharkatzen saia-
tzen diren errefuxiatuei buruzko hitzaldia eman zuen 
Iraitz Agirre antropologoak atzo, Arrasateko kultur 
etxean, Udalak antolatuta. 
Munduko biztanleriaren desplazamenduei buruzko da-
tuak izan zituen abiapuntu hizlariak, eta, kontzeptuak 
banan-banan argituz, egungo egoeraren argazki gordi-
na deskribatu zuen. Agirrek zioenez, “hausnarketarako 
datuak dira, badakigulako milaka hauei gero eta gehiago 
batuko zaizkiela”. 
Immigrazioaren argazki adierazgarria egin ondoren, 
Mediterraneoan jarri zuen fokua, eta gaur egun mundu-
ko itsasorik hilgarriena dela frogatzeko datuak eskaini 
zituen.  Agirreren arabera, migrazio-fluxuen zati handi 
bat bertan gertatzen da, eta ihesbide honek eragindako 
heriotzen datuak izugarriak dira: 18.000 hildako ofizial 5 
urtean, eta, 2018an, 6 pertsona egunero”. 
Jarraian, Mediterraneoan itotzeko arriskuan diren etor-
kinak erreskatatzen ari diren itsasontzien lanaz jardun 
zuen, eta jasaten ari diren jazarpena azaldu zuen: “La-
guntzea delitu bilakatu da; 20 urte inguruko zigorrak 
eskatzen dizkiete, legez kanpoko immigrazioa bultzatzea 
leporatuta”.
Europako politika xenofoboek erabiltzen dituzten argu-
dioak gezurtatu, eta kontinenteak dagozkion ardurak har 
ditzala eskatuz amaitu zuen hitzaldia. 

Hitzalditik atera berri diren lagunen iruzkinak:

1. Datozen urteetan beste herrialde batetik datorren 
jendea ugaritu egingo dela esan du. Immigrazioa

2. Niri hasierako datuak iruditu zaizkit ikaragarriak: 
munduan bizi den jendearen mugimenduen datuak. 
…………………

3. Hitzaldi hau entzun beharko lukete atzerritarrak beren 
herrialdean nahi ez dituztenek. …………………

4. Alferrik izango litzateke. Entzuten badizute, zu ere 
salatuko zaituzte immigrazio ilegalaren alde zaudela 
esanez. …………………

LESBOS
Inor ez da irla, 
inor ez da bakar: 
kasik ziurrago 
artxipielago… 
Irla ez den gizon- 
-emakume asko 
irlarantz badatoz, 
eta ez da irlatzeko.
Nekeak itota 
ez da lo lasaia: 
krudela denean, 
ez deitu bidaia…

Haurra haur da beti 
eta harria harri, 
nahiz eta bularretik 
ozpina edoski. 
Koordenada bat 
gerraren zedarri, 
mugan sokasaltoan
dira ibili… 
Lokarria, soka, 
dardar eta oka: 
ukabilak joka 
hesteetan kolpa… 

Heste bat, beste bat, 
eta heste mila: 
hau liseritzerik 
balego bezala.  
Begiak, ordea, 
nork bereak dauzka: 
berde, urdin, arre,
itsasoko more.
Lesbos uhartean 
ere gure gisa, 
baina gehitu horri 
txarrantxaren isla.

1 4 7

2 5 8

3 6 9

70 milioi  
41 milioi  
25 milioi 

6,7 milioi  
3,7 milioi 
3,5 milioi

Harkaitz Cano. Tenpora (Itzulika) 
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C ULERMENA LANDU
Azaldu zer den liburuko erakundea: Nazio 

Batuen Erakundearen agentzia bat, sorterria 
utzi behar dutenei laguntzeko. Anima itzazu 
Wikipedian horri buruzkoak kontsultatzera. 
Lagungarri, aipatu ezagunak izango zaizkien 
ACNUR, gaztelaniaz, eta UNHCR, ingelesez.

Aurkeztu bideo-pasartea: telebistan, 
erakunde horrek argitaratutako ikerketa batean 
oinarrituriko erreportaje bat eman dute. 

Ikus dezatela, eta jaso dezatela eskatzen zaien 
informazioa. Zuzendu talde handian.

D LEXIKOA LANDU
Aurkeztu egoera: immigrazioari buruzko 

hitzaldi baten ondoren, lagun batzuek hainbat 
iruzkin egin dituzte. 

Ordezka ditzatela nabarmendutakoak 
biharamunean agertutako albistean bilatuta 
baliokideak.

E EKINTZA
Aurkeztu egitekoa: errefuxiatuen joan-etorrien 

berri emateko, argazki-erakusketa bat prestatuko 
dute. Horretarako, arlo jakin batean jarriko du 
ardatza talde bakoitzak; laguntzeko, aukera batzuk 
eskain diezazkiekezu:

- Saharaz hegoaldeko biztanleriaren migrazioa.
- Ekialde Hurbileko errefuxiatu-uholdea.
- Bigarren Mundu Gerrak eragindakoa. 
- …
Bila ditzatela, talde txikitan, erakusketarako 

argazkiak; adostu guztion artean erakusketan zein 
argazki egongo diren, eta pentsatu non egingo 
duzuen erakusketa hori.

Talde txikitan jarrita berriz, idatz dezatela 
erakusketa iragartzeko albistea. Eta zuzendu 
ondoren, argitara dezatela sare sozialetan.

ERANTZUNAK
1. Babes-eskaleak, 3,5 milioi; 2. barne-desplazatuak,  

41 milioi; 3. errefuxiatuak, 25 milioi
Sobera geratuak: 70 milioi, desplazatuak; 6,7 milioi, 

errefuxiatu siriarrak; 3,7 milioi, Turkiak jasotzen dituen 
errefuxiatuak

ERANTZUNAK
1. immigrazioa; 2. munduko biztanleriaren; 

3. xenofoboek; 4. legez kanpoko 
immigrazioaren alde
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07. ikastunitatea JOAN ETA ETORRI
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa MALETA BETE BIZIPEN

B

CA

 Monica- ostirala, 2020ko urtarrilaren 11n, 12:02an

Oso gustura irakurri dut Maiaren liburua. Kontatzen duen 
istorioa oso gertuko istorioa da niretzat, eta oso ezagunak 
egiten zaizkit kontatzen dituen pasarteak: herritik alde egitea 
lan baten bila, Euskal Herrian maketoen egoera, emigrazioaren 
bizitza latza, txorien ehiza liga erabiliz, txabolak… Horrelako 
abenturak nire familiaren ahotik askotan entzun ditut. 
Horregatik, hunkigarriak ere egin zaizkit pasarte asko. Batez 
ere, madreren ahotik entzundakoak. Eta bat bereziki gelditu 
zait gogoan: gerra galdu ostean Vascongadetarako maletak 
prestatu zituenekoa. Lau egunean prest zuten ekarri beharreko 
guzti-guztia, bihotza izan ezik. Makina bat bider entzun izan dut 
antzekorik 50 urte geroago ere.

 Iñigo- larunbata, 2020ko urtarrilaren 12an, 9:40an

Ni lehenengo momentutik sartu nintzen liburuan, eta esan 
nezake zenbait pasarte oso gertukoak egin zitzaizkidala, 
irakurri baino jan egin nuela liburua. Padreren pasarteak 
azpimarratu ditut gehienbat. Izan ere, haren umore-tantek 
ikaragarri entretenitu naute. Eta bat aipatu beharko banu, 
hauxe: tarte batean, hor ari da seme-alabei vascuencearen 
inguruko azalpenak ematen. Eta, aipatzen duenez, badirudi 
berak ere aldeanoen gisan txapela janzteko ohitura zuela, eta, 
bere arabera, batzuetan haietako bat zela uste izaten omen 
zuten. Horregatik, batzuetan euskaraz ere egiten zioten, antza. 
Halakoetan, padrek “aguriatxea” erantzuten omen zien; antza 
denez, piperrik ere ulertzen ez zuenean.

Irakurri Riomundo liburuaren atzeko azala, eta azpimarratu pare 
bat gako-hitz, sentitu dituzun emozioak adierazten dituztenak.

Partekatu ikaskideekin testuak eragindako 
emozioak, eta idatzi horien gako-hitzak orri 
itsasgarrietan, horman jartzeko.

Entzun Riomundoko pasarteak, eta 
erantzun galderei.

—Erbesteratu ulertu dut beste herri 
batera joatea dela. Eta mira sorrarazi 
dit. Itxaropenez eta ausardiaz jokatzen 
duten guztienganako mira.

—Hara, nik ere hori bera azpimarratu 
dut. Baina niri ez dit eragin 
itxaropenaren sentsaziorik. Hain naiz  
ni beldurtia aldaketen aurrean...

Bertolt Brechtek esana da: gogoaren kontra, egoe-
rak behartuta, herria, sendia, etxea utzi behar 
duena ez da immigrantea, erbesteratua baizik.
Bizitzaren emariak maletaz eta istorioz kargatu-
riko jende-andana darama lurralde ezezaguneta-
ra, egunero. Euskal Herrira ere iritsi ziren milaka 
desterratuz beteriko trenak, Vascongadas esaten 
zioten herrialde arrotz eta malkartsu honetara.
Hari horri tiraka eraiki du Maiak Riomundo ele-
berria. Euskal herritar askorena ez ezik, euskal-
dun askorena izan litekeen biografia.
—Zu zara maketoa, ezta?
—Maketoa? Ez, jauna, gaizki esan dizute, Sierra 
naiz, Pedro Sierra.

Jon Maia Soria, Riomundo (Txalaparta)

D Irakurri irakurle-klubekoek Riomundo irakurri 
ondotik taldeko foroan idatzitako mezuak, eta 
erantzun galderari.
• Nork erabili ditu aipamenak, besteen esanak, 

mezua idazteko?

 

Zer eragin dizu?

Zergatik azpimarratu duzu? 

1. GAKO-HITZA: ………… 

…………………

…………………

2. GAKO-HITZA: ………… 

…………………

…………………

c Monicak c Iñigok 

Azpimarratu Iñigoren mezuan aipamenak egiteko 
erabili diren baliabideak.

Atera ondorioak galderei erantzuna emanda.
• Zertarako jartzen dira adierazpenak besteren hitzetan? 
• Zer lortzen da? Zein da helburua? 
• Testuak adiera berdina du baliabidea erabilita ala erabili 

gabe?

1. Zergatik esan dio maketo? Eta nola 
erantzun dio Sierra jaunak?

2. Zergatik alderatu du bizitza sol y 
sombrarekin?

3. Padreren arabera, zein zen kanpokoak 
izendatzeko modua?

4. Nork nori esaten zion kinkillero?

5. Zer bilatzen zuten azokan andre haiek?
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BESTEREN HITZETAN  
OINARRITZEKO

…-(r)en arabera; Bere iritziz; …-(r)en 
ustez; …-(r)en esanetan; Dioenez; Antza 
denez, antza; Dirudienez; Badirudi… -(e)la; 
…-(e)la dirudi

- Irakurri, entzun, esan…  
diodanez, didanez, digunez…

KH 5-8

Aholkatu atzerrira lanera doan irakasleari maletan 
zer sartu, zuekin inoiz ahantz ez dadin.

E

Sarritan entzun izan dizugunaren 

arabera, asko dibertitzen zara gure 

idazlanak zuzentzen. Beraz, ez ahaztu 

atzo zuretzat maitasun handiz idatzi 

genuen gutun hau. Baina ezin duzu 

ireki iristen zaren arte. Bertan aurtengo 

ikasturteko esperientziarik onenak bildu 

genizkizun. Hortaz, goibel zaudenean, 

zabaldu eta baietz tarte bat alaitu.

Irakasle maiteari

126PRIMERAN! 
B2.1

127 PRIMERAN! 
B2.1

ESKOLA AURRETIK

A  ELEBERRI BAT 
IRAKURTZEKO 
INTERESA PIZTU

Aurkeztu Jon Maia; jardueraren 
testuinguruan, nabarmendu bere 
erreferentzialtasuna, etorkinen semea 
denez. Era berean, aurkeztu Riomundo 
eleberria, hark idatzia; esaiezu nobela 
horrek kontatzen duela haren familiaren 
historia, eta, neurri batean, gutako 
askok bertan ikus dezakegula gure 
familiarena ere.

Irakur dezatela liburuaren atzeko 
azala, eta jaso dezatela pare bat gako- 
-hitz, eragindako emozioaren erakusle.

Ikasleek arazoak dituztela 
antzematen baduzu, adibideren bat 
eman diezaiekezu: 

- Desterratuak ziren etorkinak, norbere 
herritik, nolabait, bota egin zituztenak.

B  GAKO-HITZAK 
AUKERATU

Errepararazi jardueraren izenburuari: 
Maleta bete bizipen. Azaldu bete 
adjektiboak neurria adierazi nahi duela, 
osotasuna: astebete, kamioi bete, 
poltsa bete… Hortik abiatuta, galdetu 
zerez betea dagoen izenburuko maleta, 
eta azpimarratu izenburuaren adiera 
metaforikoa.

Banatu hitzak idazteko orri itsasgarriak. 
Talde txikitan bakoitzak bere gako-hitzek 
eragindako emozioak aurkeztu dituenean, 
horman itsatsiko ditu. Gerta daiteke gako-
-hitz berak emozio desberdinak eragitea; 
kasu horretan, jaso bi aldiz gako-hitza 
horman.

Ondoren, irakur ditzatela gainerako 
ikaskideek jarritakoak, ikasgelako gune edo 
hormak bisitatuz. 

Azkenik, egin talde handian galdera: 
inori eragin dio atzeko azalak liburua 
irakurtzen hasteko gogoa?

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.
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JOAN ETA ETORRI07. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa MALETA BETE BIZIPEN

B

CA

 Monica- ostirala, 2020ko urtarrilaren 11n, 12:02an

Oso gustura irakurri dut Maiaren liburua. Kontatzen duen 
istorioa oso gertuko istorioa da niretzat, eta oso ezagunak 
egiten zaizkit kontatzen dituen pasarteak: herritik alde egitea 
lan baten bila, Euskal Herrian maketoen egoera, emigrazioaren 
bizitza latza, txorien ehiza liga erabiliz, txabolak… Horrelako 
abenturak nire familiaren ahotik askotan entzun ditut. 
Horregatik, hunkigarriak ere egin zaizkit pasarte asko. Batez 
ere, madreren ahotik entzundakoak. Eta bat bereziki gelditu 
zait gogoan: gerra galdu ostean Vascongadetarako maletak 
prestatu zituenekoa. Lau egunean prest zuten ekarri beharreko 
guzti-guztia, bihotza izan ezik. Makina bat bider entzun izan dut 
antzekorik 50 urte geroago ere.

 Iñigo- larunbata, 2020ko urtarrilaren 12an, 9:40an

Ni lehenengo momentutik sartu nintzen liburuan, eta esan 
nezake zenbait pasarte oso gertukoak egin zitzaizkidala, 
irakurri baino jan egin nuela liburua. Padreren pasarteak 
azpimarratu ditut gehienbat. Izan ere, haren umore-tantek 
ikaragarri entretenitu naute. Eta bat aipatu beharko banu, 
hauxe: tarte batean, hor ari da seme-alabei vascuencearen 
inguruko azalpenak ematen. Eta, aipatzen duenez, badirudi 
berak ere aldeanoen gisan txapela janzteko ohitura zuela, eta, 
bere arabera, batzuetan haietako bat zela uste izaten omen 
zuten. Horregatik, batzuetan euskaraz ere egiten zioten, antza. 
Halakoetan, padrek “aguriatxea” erantzuten omen zien; antza 
denez, piperrik ere ulertzen ez zuenean.

Irakurri Riomundo liburuaren atzeko azala, eta azpimarratu pare 
bat gako-hitz, sentitu dituzun emozioak adierazten dituztenak.

Partekatu ikaskideekin testuak eragindako 
emozioak, eta idatzi horien gako-hitzak orri 
itsasgarrietan, horman jartzeko.

Entzun Riomundoko pasarteak, eta 
erantzun galderei.

—Erbesteratu ulertu dut beste herri 
batera joatea dela. Eta mira sorrarazi 
dit. Itxaropenez eta ausardiaz jokatzen 
duten guztienganako mira.

—Hara, nik ere hori bera azpimarratu 
dut. Baina niri ez dit eragin 
itxaropenaren sentsaziorik. Hain naiz  
ni beldurtia aldaketen aurrean...

Bertolt Brechtek esana da: gogoaren kontra, egoe-
rak behartuta, herria, sendia, etxea utzi behar 
duena ez da immigrantea, erbesteratua baizik.
Bizitzaren emariak maletaz eta istorioz kargatu-
riko jende-andana darama lurralde ezezaguneta-
ra, egunero. Euskal Herrira ere iritsi ziren milaka 
desterratuz beteriko trenak, Vascongadas esaten 
zioten herrialde arrotz eta malkartsu honetara.
Hari horri tiraka eraiki du Maiak Riomundo ele-
berria. Euskal herritar askorena ez ezik, euskal-
dun askorena izan litekeen biografia.
—Zu zara maketoa, ezta?
—Maketoa? Ez, jauna, gaizki esan dizute, Sierra 
naiz, Pedro Sierra.

Jon Maia Soria, Riomundo (Txalaparta)

D Irakurri irakurle-klubekoek Riomundo irakurri 
ondotik taldeko foroan idatzitako mezuak, eta 
erantzun galderari.
• Nork erabili ditu aipamenak, besteen esanak, 

mezua idazteko?

 

Zer eragin dizu?

Zergatik azpimarratu duzu? 

1. GAKO-HITZA: ………… 

…………………

…………………

2. GAKO-HITZA: ………… 

…………………

…………………

c Monicak c Iñigok 

Azpimarratu Iñigoren mezuan aipamenak egiteko 
erabili diren baliabideak.

Atera ondorioak galderei erantzuna emanda.
• Zertarako jartzen dira adierazpenak besteren hitzetan? 
• Zer lortzen da? Zein da helburua? 
• Testuak adiera berdina du baliabidea erabilita ala erabili 

gabe?

1. Zergatik esan dio maketo? Eta nola 
erantzun dio Sierra jaunak?

2. Zergatik alderatu du bizitza sol y 
sombrarekin?

3. Padreren arabera, zein zen kanpokoak 
izendatzeko modua?

4. Nork nori esaten zion kinkillero?

5. Zer bilatzen zuten azokan andre haiek?
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BESTEREN HITZETAN  
OINARRITZEKO

…-(r)en arabera; Bere iritziz; …-(r)en 
ustez; …-(r)en esanetan; Dioenez; Antza 
denez, antza; Dirudienez; Badirudi… -(e)la; 
…-(e)la dirudi

- Irakurri, entzun, esan…  
diodanez, didanez, digunez…

KH 5-8

Aholkatu atzerrira lanera doan irakasleari maletan 
zer sartu, zuekin inoiz ahantz ez dadin.

E

Sarritan entzun izan dizugunaren 

arabera, asko dibertitzen zara gure 

idazlanak zuzentzen. Beraz, ez ahaztu 

atzo zuretzat maitasun handiz idatzi 

genuen gutun hau. Baina ezin duzu 

ireki iristen zaren arte. Bertan aurtengo 

ikasturteko esperientziarik onenak bildu 

genizkizun. Hortaz, goibel zaudenean, 

zabaldu eta baietz tarte bat alaitu.

Irakasle maiteari

126PRIMERAN! 
B2.1

127 PRIMERAN! 
B2.1

D ESTILOARI ERREPARATU
Hitz egin irakurketa-klubei buruz; galdetu ea inor ari den 

halakoren batean, eta, zuen inguruan euskaraz baldin badago, 
animatu ikasleak horietako batean parte hartzera.

Kokatu egoera horretan Riomundoren irakurketa: klubeko 
pare bat partaidek mezua idatzi dute foroan.

Irakur ditzatela mezuak, eta errepara diezaietela idazteko 
estiloei, proposatutako bidea eginda. Azpimarra ditzatela 
baliabideak, hizkuntza-txartela lagun.

Iñigoren estiloari buruz hausnartuko dute, galderei 
erantzunez. Egizue hausnarketa talde handian, eta argitu 
sortzen diren zalantzak. Azpimarratu, halaber, hainbat 
helbururekin erabiltzen dugula estilo hau: inori entzun edo 
irakurritakoan oinarritzeko esaten ari garena, iritzia indartzeko, 
esaten ari garenetik urruntzeko…

Berridatz dezatela, taldeka, Monikaren mezua, Iñigoren 
estiloa erabiliz. Zuzendu talde handian. 

E EKINTZA
Aurkeztu egoera: Berlinen irakasle izateko lan-eskaintza jaso 

duzu, eta onartzea erabaki duzu. Ikasleek, taldeka, mezu bat 
idatziko dizute maletan zer sartu gomendatzeko.

Nabarmendu gauza fisikoak eta ez-fisikoak pentsatu beharko 
dituztela alegiazko maleta hori betetzeko.

Emaiezu feedbacka, mezuari erantzunda.

C ENTZUMENA LANDU
Aurkeztu entzungaia: etxegiroan.eus liburu-

-pasarteak entzuteko aukera ematen digun 
webgunea da. Entzungo duzuena Riomundo 
eleberriaren pasarte bat da.

Entzun dezatela pasartea, eta erantzun 
diezaietela galderei talde txikitan. Zalantzarik 
badago, argitu talde handian.

ERANTZUNAK
1. Itxuragatik (liburuaren jatorrizko pasartean gehiago zehazten da: “Bai, maketoa. Galtzak 

eta jaka ikustea besterik ez dago”. Etorri berri ziren bizilagunen antzera jantzia zegoelako. 
Sierrak nahastu egin zela erantzun zion, eta bere burua aurkeztu; 2. Edariaren izenarekin 
jolastuz, bizitzaren egunerokoak argiak eta itzalak dituela adierazteko;  
3. Mespretxua adierazteko hitzak: maketoak, belarrimotxak, mantxurrianoak…;  
4. Herriko jendeak kinkilleroak esaten zieten herrira azoka jartzera etortzen ziren saltzaileei. 
Euskal Herrira beren herriko produktuak saltzera etortzen ziren saltzaileei; 5. Beren herrian jaten 
zituzten produktuak bilatzen zituzten (haragi adobatua, baratxuriak, piper eta pepinotxo arteko 
oliba birrinduak…). Azken batean, beste ezer baino gehiago, oroitzapenak

ERANTZUNA
Iñigok

ERANTZUNAK
aipatzen duenez,; badirudi aldeanoen gisan txapela 

janzteko ohitura zuela; bere arabera,; haietako bat zela 
uste izaten omen zuten; euskaraz ere egiten zioten, antza; 
“aguriatxea” erantzuten omen zien; antza denez, piperrik 
ere ulertzen ez zuenean

ERANTZUNAK
Hainbat ondorio: esan digutena, irakurri duguna… 

birkontatzen dugu; besteren hitzak ekarrita, objektibotasun- 
eta sinesgarritasun-kutsua eransten zaio; esandakoaren egile 
izateari uko egiten diogu, hainbat arrazoirengatik: egilea 
aipatu nahi dugulako, ados ez gaudelako… Neutraltasuna 
erakusten dugu, inplikaziorik eza

ZABALKUNDEA
Proposatu ikasleei etxegiroan.eus 

webguneko liburu- 
-pasarteren bat entzuteko. Adostu egun 
bat entzundakoari buruz hitz egiteko 
ikasgelan.
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07. ikastunitatea JOAN ETA ETORRI
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa
KANPO- 
-MUGIKORTASUNA

B

C

A

Erreparatu testuari, eta osatu baieztapenak.
• Bada, ederra! Lan bila joan, eta lana non aurkitu ez 

baduzu, ez dakit merezi duen.
• Nik, behintzat, ez dakit zer ……………….
• Hizkuntza ere ez duzu zertan ………………. Nire lagun 

bat Euskal Herriko jendearekin elkartu zen, eta ez zuen 
norekin ……………….

• Hemen dio herrialde batzuetan ez dagoela eskubiderik. 
Baina ez duzu halako leku batera zertan ………………, 
ezta? Zeuk aukeratuko duzu nora ……………….

• Eskerrak halako informazioa zabaltzen duten. Nik, 
bestela, ez daukat ……………… galdetu.

Irakurri irakasleak bidali dizuen mezua.

Erantzun irakaslearen mezuari, bideo- 
-pasartean ikusi duzuna aintzat hartuta. 

F

D

E

ZEHAR-GALDERAK
Galdetzaile batekin egindako zehar-galde-
retan aditz laguntzailea eta menderagailua 
ken ditzakegu:

- Ez dakit zer egin(go dudan).
Zergatik galdetzailearen ordez, zertan 
erabili ohi da.

- Atzerrira joateak ez du zertan erraza 
izan.

KH 9-12

Irakurri eskuorri-zatia, eta bilatu aurreko zerrendako arrazoien ifrentzuan jarri beharrekoak.

ARGI IBILI! ATZERRIRA JOATEAK EZ DU ZERTAN…

NORTZAT/ZERTZAT
Kasu hau mugagabean baino ez da 
deklinatzen; ez singular, ez plural:

- eredutzat, laguntzat.
Aditz jakin batzuekin erabiltzen da: 

- izan/eduki, hartu, jo, eskaini eta 
eman.

KH 13-16

Esan nizuen kanpora joango nintzela 

lanera, baina orain zalantza daukat. 

Zuk zer deritzozu? 59

Bada, aurreko batean, han bizi den bat ikusi 

nuen telebistan. Haren arabera...

Zerrendatu gazte bat atzerrira joatera animatzeko 
erabiliko zenituzketen argudioak.

—Gazte asko Erasmus proiektuaren bidez ikastera 
joaten dira Europara, ezta? Horrela, hizkuntzak 
ikasteko aukera ederra izan dezakete.

—Nire auzoko batek dioenaren arabera, hizkuntza 
baino gehiago ikastera joaten dira, kar-kar.

… bizipen pertsonal aberasgarria izan: herrialde askotan, 
eskubideak gal ditzakegu: badaude homosexuala izatea-
gatik zigortzen zaituzten lekuak; beste batzuetan, sindi-
katuak debekatuak daude; askotan, emakumeok ez dugu 
eskubiderik edo murriztuta dauzkagu; beste hainbatetan, 
osasun-eskubidea ez da bermatzen… Atzerria ez da beti 
eskubidez beteriko lekua. 
… gazteontzat errazagoa izan. Gehienok seme-alabarik 
izan ez arren, gazte askok lotura sendoak ditugu hemen: 
lotura ekonomikoak, familia, gizarte-konpromisoak, 
kuadrillak… Atzerriratzeak sakrifizio pertsonal handia 
eskatzen digu.
… lan-aukera gehiago eman itzultzen garenean: itzuli, 
eta hemen ez da ezer aldatu, betiko eskaintza prekarioak 
egiten dizkigute (praktikak, bekak…). Gainera, askotan, 
ez daukagu nola aitortu atzerrian egin dugun lana, han-
go enpleguak ez du hemengo kotizaziorako balio, errolda 
aldatzeagatik eskubideak galtzen ditugu gure herri edo 
hirian… 

 gaindegia.eus (moldatua)

Hartu parte solasaldian eta eman Gobernuz 
Kanpoko Erakundeei buruz duzun iritzia.

60

61

Aztertu podcastaren transkripzioa, eta azpimarratu 
esaldi hauen parekoak:
• Mendebaldeko herritarren ustearen arabera, Gobernuz 

Kanpoko Erakundeak (GKE) ez dira erakunde zintzoak.
• Podcastaren egilearen ustez, GKEak mendebaldeko 

gobernuen txotxongiloak dira.
• Uste zabaldua da GKEak enpresak direla. 

Berridatzi hauek: 
• Jose Luis Paulinen arabera, arraina ematea eta arrantzan 

irakastea, biak, ezinbestekoak dira.
• Podcastaren egileari interesgarria iruditu zitzaion 

aurkezpena.

Entzun irratian entzuleek egin dituzten 
galderak, eta emaiezue erantzuna.

Entzun podcasta, eta zerrendatu 
dagokizuen informazioa.

… gure curriculuma hobetu. Batzuena bai, noski, baina 
kanpora doazen gazte askok ez dute lana non aurkitu, eta 
beren ikasketekin zerikusirik ez duten lanak egin behar iza-
ten dituzte (au pair, zerbitzari, animatzaile, garbitzaile…). 
Atzerrian, ez gara prekarietateaz libratzen. 
… beste hizkuntza batean dugun maila hobetu. Gutako 
askok gaztelaniaz hitz egiten den herrialdeetara emigratu 
dugu (Latinoamerika). Atzerria ez da bakarrik Ingalaterra.
… pobreziatik ihes egiteko modu egokia izan. Gerta daite-
ke atzerrian bilatzen genuen aukera hori ez lortzea eta gure 
aurrezkiak gastatu behar izatea, edo atzerrian ez izatea nola 
lortu bizitza duina izateko adina diru. Atzerrian bizitzea ez 
da debalde.
… erraza izan: herrialde askotan, lan egiteko bisa berezi 
bat behar da, eta hori gabe ez daukazu nora joan lan bila, 
immigrazio-legeriarekin lotutako arazoak tarteko. Hemen 
ere eskubideak galtzen ditugu erroldan baja emandakoan: 
gure helburua bueltatzea baldin bada, etxebizitza eskatze-
ko zerrendatik kanpo geratzen gara; langabeziari dagokion 
diru-saria eten egin behar dugu; ezin dugu gure udalean 
bozkatu… 
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Aurkeztu Euskalonski ETBko telesaioa: 

hainbat telebista-katetan bezala, ETB1en 
munduan bizi diren euskaldunen inguruko 
saioa. Pasartekoa 1. denboraldiari dagokio, 
Pello Reparazek aurkeztua. Pello Reparaz 
hainbat musika-taldetan aritua da.

Egin lotura aurreko saioko ekintzarekin, 
eta bidal iezaiezu mezu pertsonala, hau 
idatzita: Esan nizuen kanpora joango 
nintzela lanera, baina orain zalantza daukat. 
Zuk zer deritzozu?

Jaso ikasleen erantzunak, eta saia zaitez 
haiekin elkarreragina izaten, ahal denik eta 
mezu-truke handiena eginda.

B IRAKURMENA LANDU
3-4ko taldetan, zerrenda ditzatela gazteak 

atzerrira joatera animatzeko abantailak.
Aurkeztu testua: udalak mugikortasunaren 

inguruko informazio-eskuorria argitaratu du. 
Hau horren atal bat da.

Irakur dezatela eskuorria, eta kontrasta 
ditzatela abantaila horiek. Komentatu talde 
handian.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
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JOAN ETA ETORRI07. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa
KANPO- 
-MUGIKORTASUNA

B

C

A

Erreparatu testuari, eta osatu baieztapenak.
• Bada, ederra! Lan bila joan, eta lana non aurkitu ez 

baduzu, ez dakit merezi duen.
• Nik, behintzat, ez dakit zer ……………….
• Hizkuntza ere ez duzu zertan ………………. Nire lagun 

bat Euskal Herriko jendearekin elkartu zen, eta ez zuen 
norekin ……………….

• Hemen dio herrialde batzuetan ez dagoela eskubiderik. 
Baina ez duzu halako leku batera zertan ………………, 
ezta? Zeuk aukeratuko duzu nora ……………….

• Eskerrak halako informazioa zabaltzen duten. Nik, 
bestela, ez daukat ……………… galdetu.

Irakurri irakasleak bidali dizuen mezua.

Erantzun irakaslearen mezuari, bideo- 
-pasartean ikusi duzuna aintzat hartuta. 

F

D

E

ZEHAR-GALDERAK
Galdetzaile batekin egindako zehar-galde-
retan aditz laguntzailea eta menderagailua 
ken ditzakegu:

- Ez dakit zer egin(go dudan).
Zergatik galdetzailearen ordez, zertan 
erabili ohi da.

- Atzerrira joateak ez du zertan erraza 
izan.

KH 9-12

Irakurri eskuorri-zatia, eta bilatu aurreko zerrendako arrazoien ifrentzuan jarri beharrekoak.

ARGI IBILI! ATZERRIRA JOATEAK EZ DU ZERTAN…

NORTZAT/ZERTZAT
Kasu hau mugagabean baino ez da 
deklinatzen; ez singular, ez plural:

- eredutzat, laguntzat.
Aditz jakin batzuekin erabiltzen da: 

- izan/eduki, hartu, jo, eskaini eta 
eman.

KH 13-16

Esan nizuen kanpora joango nintzela 

lanera, baina orain zalantza daukat. 

Zuk zer deritzozu? 59

Bada, aurreko batean, han bizi den bat ikusi 

nuen telebistan. Haren arabera...

Zerrendatu gazte bat atzerrira joatera animatzeko 
erabiliko zenituzketen argudioak.

—Gazte asko Erasmus proiektuaren bidez ikastera 
joaten dira Europara, ezta? Horrela, hizkuntzak 
ikasteko aukera ederra izan dezakete.

—Nire auzoko batek dioenaren arabera, hizkuntza 
baino gehiago ikastera joaten dira, kar-kar.

… bizipen pertsonal aberasgarria izan: herrialde askotan, 
eskubideak gal ditzakegu: badaude homosexuala izatea-
gatik zigortzen zaituzten lekuak; beste batzuetan, sindi-
katuak debekatuak daude; askotan, emakumeok ez dugu 
eskubiderik edo murriztuta dauzkagu; beste hainbatetan, 
osasun-eskubidea ez da bermatzen… Atzerria ez da beti 
eskubidez beteriko lekua. 
… gazteontzat errazagoa izan. Gehienok seme-alabarik 
izan ez arren, gazte askok lotura sendoak ditugu hemen: 
lotura ekonomikoak, familia, gizarte-konpromisoak, 
kuadrillak… Atzerriratzeak sakrifizio pertsonal handia 
eskatzen digu.
… lan-aukera gehiago eman itzultzen garenean: itzuli, 
eta hemen ez da ezer aldatu, betiko eskaintza prekarioak 
egiten dizkigute (praktikak, bekak…). Gainera, askotan, 
ez daukagu nola aitortu atzerrian egin dugun lana, han-
go enpleguak ez du hemengo kotizaziorako balio, errolda 
aldatzeagatik eskubideak galtzen ditugu gure herri edo 
hirian… 

 gaindegia.eus (moldatua)

Hartu parte solasaldian eta eman Gobernuz 
Kanpoko Erakundeei buruz duzun iritzia.

60
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Aztertu podcastaren transkripzioa, eta azpimarratu 
esaldi hauen parekoak:
• Mendebaldeko herritarren ustearen arabera, Gobernuz 

Kanpoko Erakundeak (GKE) ez dira erakunde zintzoak.
• Podcastaren egilearen ustez, GKEak mendebaldeko 

gobernuen txotxongiloak dira.
• Uste zabaldua da GKEak enpresak direla. 

Berridatzi hauek: 
• Jose Luis Paulinen arabera, arraina ematea eta arrantzan 

irakastea, biak, ezinbestekoak dira.
• Podcastaren egileari interesgarria iruditu zitzaion 

aurkezpena.

Entzun irratian entzuleek egin dituzten 
galderak, eta emaiezue erantzuna.

Entzun podcasta, eta zerrendatu 
dagokizuen informazioa.

… gure curriculuma hobetu. Batzuena bai, noski, baina 
kanpora doazen gazte askok ez dute lana non aurkitu, eta 
beren ikasketekin zerikusirik ez duten lanak egin behar iza-
ten dituzte (au pair, zerbitzari, animatzaile, garbitzaile…). 
Atzerrian, ez gara prekarietateaz libratzen. 
… beste hizkuntza batean dugun maila hobetu. Gutako 
askok gaztelaniaz hitz egiten den herrialdeetara emigratu 
dugu (Latinoamerika). Atzerria ez da bakarrik Ingalaterra.
… pobreziatik ihes egiteko modu egokia izan. Gerta daite-
ke atzerrian bilatzen genuen aukera hori ez lortzea eta gure 
aurrezkiak gastatu behar izatea, edo atzerrian ez izatea nola 
lortu bizitza duina izateko adina diru. Atzerrian bizitzea ez 
da debalde.
… erraza izan: herrialde askotan, lan egiteko bisa berezi 
bat behar da, eta hori gabe ez daukazu nora joan lan bila, 
immigrazio-legeriarekin lotutako arazoak tarteko. Hemen 
ere eskubideak galtzen ditugu erroldan baja emandakoan: 
gure helburua bueltatzea baldin bada, etxebizitza eskatze-
ko zerrendatik kanpo geratzen gara; langabeziari dagokion 
diru-saria eten egin behar dugu; ezin dugu gure udalean 
bozkatu… 
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C GRAMATIKA LANDU
Aurkeztu egoera: eskuorria irakurrita, bi lagun hitz egiten ari dira. Osa 

ditzatela, binaka-edo, esaldiak; iradoki den egitura erabiltzeko, azter 
dezatela eskuorrian nola erabili den.

Hitz egizue, talde handian, proposatutako formaren inguruan. Bidera 
itzazu Kontuan Hartu atalera, beharrezkoa irizten badiozu.

E  HAUSNARTU ETA PRAKTIKATU
Podcastaren transkripzioa erabilita, bila ditzatela liburuko 

esaldien parekoak. Ados dezatela zertan egiten duten bat 
esaldiok. Argitu zalantzak talde handian.

Praktika dezatela forma berria liburuko esaldiak berridatzita; 
erabil dezatela hizkuntza-txarteleko informazioa, eta, premiarik 
izanez gero, kontsulta dezatela Kontuan Hartu atala.

F EKINTZA
Aurkeztu egitekoa: Gazteaukera, Euskadiko gazteen 

ataria izeneko Eusko Jaurlaritzako gazteentzako 
atariak irratsaioa du; bertan, besteak beste, entzuleen 
galderei erantzuten diete.

Egin hiru talde. Talde bakoitzak galdera bat 
entzungo du; besteak ikasgelatik irtengo dira une 
batez. Presta dezatela galderari eman beharreko 
erantzuna.

Aurkez ditzatela emandako erantzunak taldearen 
aurrean. Erantzun horietan oinarrituta, beste taldeek 
zein galdera egin dieten asmatu beharko dute.

D  ENTZUNDAKOA GURE IRITZIEKIN ALDERATU
Idatzi arbelean Gobernuz Kanpoko Erakundea (GKE). Izango da kontzeptua ezaguna egiten zaionik, 

baina ez baztertu ez izatea hain ezaguna, gaztelaniazko aldaera (ONG) hain sustraitua dagoenez. 
Bideratu ezagutzen ez duten ikasleak zeri egiten dion erreferentzia ondorioztatzera.

Egizue solasaldia, talde handian, GKE-ei buruz. Ikasleen proposamenetatik abiatuta, idatzi arbelean 
GKE-en inguruan esaten diren gauza onak eta txarrak, zerrendan.

Aurkeztu entzungaia: lankidetza-proiektuetan interesa duen batek podcasta du. Liburu-aurkezpen 
baten ondoren, bere hausnarketak plazaratu nahi izan ditu. 

Egin bi talde: batzuek GKE-ei buruz esaten diren gauza txarrak jasoko dituzte; besteek, berriz, gauza 
onak. Entzun dezatela, eta jaso ditzatela, binaka, arbeleko zein ideia aipatu diren.

ERANTZUNAK
Non aurkitu; zer egin; zertan ikasi; norekin 

hitz egin; zertan joan; nora joan; nori galdetu

ERANTZUNAK
Herritarrek ez dituzte erakunde zintzotzat; 

neuk ere mendebaldeko gobernuen 
txotxongilotzat hartu ditut maiz erakunde 
hauek; enpresatzat ditugula, alegia

ERANTZUNAK
- Jose Luis Paulinek arraina ematea eta arrantzan 

irakastea, biak, ezinbestekotzat dauzka.
- Podcastaren egileak interesgarritzat jo zuen aurkezpena.
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Immigrazioa dela-eta, azken urteotan herrian izandako aldaketak erakusteko kartel bat egin 
dute ikasle batzuek. 

Osatu esaldiak, -eria atzizkiaren bidez aukerako hitzak moldatuta.

 BIZTANLERIAREN MUGIMENDUAK 
DESKRIBATZEKO LEXIKOA

ume
gizaki
biztanle
irakasle
ikasle
langile 
gazte

APDHA giza eskubideen aldeko Andaluziako elkarteak hegoaldeko mugari buruz landu duen 
txostenean parte hartu du Ana Rosadok, eta Berria egunkarian elkarrizketa egin diote gai horri 
buruz jarduteko.

Irakurri elkarrizketaren pasarte hau, eta osatu falta diren zatiak.

Demagun errefuxiatu-talde bat herrira etortzekoa dela, eta udalak herritarren ekarpenak 
eskatu dituela errefuxiatuei herrian integratzen laguntzeko.

Osa ezazu taldea bi ikaskiderekin, eta bidal itzazue forora udalari helarazteko bi proposamen.

Irakurri kideen proposamenak, eta egin iruzkinak, arrazoituta: zer iruditzen zaizuen 
aberasgarria eta zer ekiditekoa. Ondoren, aukeratu adostasunik handiena lortzen duten 
proposamenak.

GOBERNUEK EZ DUTE BORONDATERIK HARRERA 
DUINA ATONTZEKO
Inoiz baino migratzaile (1) gehiago iritsi ziren iaz Andaluziako kostaldera, baina 
ez zen egoera guztiz berria izan. Fenomeno ziklikoak dira? Zeren araberakoak?
Espainiako Gobernuaren ……………… (2) hogei urte inguru dituzte, baina pateren 
auzia duela 30 hasi zen. Europako Batasunean sartu zenetik, Espainiak bete egin 
du Europaren dogma: ……………… (3). Ez dago migrazio-politika komun bat, es-
tatu bakoitzak du, baina zorroztuz joan dira jendea bide legezko eta seguruetatik 
sartzeko eskakizunak. Eta Espainiak ezaugarri bitxi bat du: hurbil dauka Maro-
ko, eta Afrikan dauzka Ceuta eta Melilla. Espainiak beti eman dio dirua Maroko-
ri ……………… (4) kontrola zitzan, baina ika-mikak izan dira tartean: Sahararekin 
lotuta, arrantza edo nekazaritza akordioekin lotuta… Era berean, azken urteetako 
egoeran eragina izan dute Italiak Libiarekin eta Europako Batasunak Turkiarekin 
sinatutako akordioek: ……………… (5) zailagoa denez, 2016tik hona milaka lagu-
nek hautatu dute Gibraltarko bidea. Ez da bide erraza: basamortuan jende asko 
hiltzen da, eta ur arriskutsuak dira, baina nabarmen aktibatu da berriro. Gainera, 
egia da hemen oraindik ez dagoela salbamenduko operazio militar handirik: Itsas 
Salbamendua erakunde zibila da, eta horrek ere segurtasun gehixeago ematen die 
……………… (6).

Maite Asensio Lozano, berria.eus

Arrazoi bat edo beste tarteko, gizateriaren historia osoan mugitu da gizakia jaio den eremutik beste 
lurralde batzuetara, eta, gaur egun desplazamendu horiek ugaritzen ari dira. 

TALDEAK EDO MULTZOAK
Joan-etorriez ari garela, protagonistak aipatzeko, batzuetan, multzoa izendatu nahi izaten da. Horre-
la, biztanleriaren desplazamenduak aipatzen ditugu, edota gazteriak lan bila atzerrira joan beharrak 
kezkatzen gaitu. Talde edo multzoak izendatzeko, -(t)eria atzizkia erabiltzen da: biztanleria, gazteria, 
langileria, irakasleria…

 - Munduko biztanleriaren desplazamenduak mapa politikoaren erdigunean daude.

JOAN ETA ETORRI
Jatorrizko lurraldetik beste batera bizitzera joateari migrazioa deitzen diogu, eta bereizi egiten dira 
herrialdetik kanporako mugimendua, hots, emigrazioa, eta kanpotik datozenena edo immigrazioa. 
Migratzaileak hartzen dituen herrialdearen ikuspegitik, kanpotik datozenak etorkinak edo immigran-
teak dira. Harrera-herrialdean lortzen duten aitorpenaren arabera, izendapen desberdinak sortzen 
dira: hasieran, babes-eskaleak izango dira, eta errefuxiatu-izaera lortutakoan, errefuxiatuak.

 - Gaur egun etorkinen aurka dagoen diskurtsoa da.
Herritik irteteko arrazoia gerra edo jazarpena denean, ihesi joaten direnei iheslariak edo erbestera-
tuak esaten zaie. 

 - Siriatik datozen iheslariek Greziatik sartu nahi dute Europan.
Euskal Herrian, bada garai historiko bati lotutako izendapena: indiano esaten zitzaion egoera ekono-
miko hobearen bila Ameriketara joandako euskaldunari, bereziki berriro Euskal Herrira aberasturik 
etorritakoari.

IMM- AURRIZKIA
Gaztelaniazko inm- aurrizkiaren parekoa da. Izan ere, hitz berrietan, nazioarteko grafiaren alde egin 
du Euskaltzaindiak: immaterial, immigrante, immigrazio, immoral, immunitate…

Irratsaio batean, elkarrizketa egin diote finantzetan aditua den gonbidatu bati, eta hainbat 
datu eman ditu Europako ekonomian etorkinek izan dezaketen eraginari buruz. 

Entzun elkarrizketa, erantzun galderei eta idatzi entzundakoari buruzko zure iruzkina. 

• Adituak zein datu eman du gizarte-segurantza eta etorkinei buruz?
• Nori esker hazi da Turkiako herri bateko barne-produktu gordina? Zer dela-eta?
• Aditu honek zer egitea proposatzen du pentsio-sistema mantentzeko?

1. Gaur egun, ………………-ren historian izan diren joan-etorri gehiena dago.

2. Gure herrian, Pakistango ……………… da nagusi.

3. Eskoletako ……………… hainbat jatorritakoa da orain.

4. Zaharren zaintzan diharduen ………………-ren ehuneko handia etorkinek osatzen dute.

5. ……………… landa-eremuko hainbat herri birpopulatzen ari da.

6. Araututako hezkuntzako ………………-k egokitu egin beharko du ………………-ren bilakaerara.

migratzaile
migratzaileei
migrazio-politikek
migrazio-mugimenduak
mugak ixtea
beste muga batzuk  
zeharkatzea
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Immigrazioa dela-eta, azken urteotan herrian izandako aldaketak erakusteko kartel bat egin 
dute ikasle batzuek. 

Osatu esaldiak, -eria atzizkiaren bidez aukerako hitzak moldatuta.

 BIZTANLERIAREN MUGIMENDUAK 
DESKRIBATZEKO LEXIKOA

ume
gizaki
biztanle
irakasle
ikasle
langile 
gazte
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eskatu dituela errefuxiatuei herrian integratzen laguntzeko.

Osa ezazu taldea bi ikaskiderekin, eta bidal itzazue forora udalari helarazteko bi proposamen.

Irakurri kideen proposamenak, eta egin iruzkinak, arrazoituta: zer iruditzen zaizuen 
aberasgarria eta zer ekiditekoa. Ondoren, aukeratu adostasunik handiena lortzen duten 
proposamenak.

GOBERNUEK EZ DUTE BORONDATERIK HARRERA 
DUINA ATONTZEKO
Inoiz baino migratzaile (1) gehiago iritsi ziren iaz Andaluziako kostaldera, baina 
ez zen egoera guztiz berria izan. Fenomeno ziklikoak dira? Zeren araberakoak?
Espainiako Gobernuaren ……………… (2) hogei urte inguru dituzte, baina pateren 
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du Europaren dogma: ……………… (3). Ez dago migrazio-politika komun bat, es-
tatu bakoitzak du, baina zorroztuz joan dira jendea bide legezko eta seguruetatik 
sartzeko eskakizunak. Eta Espainiak ezaugarri bitxi bat du: hurbil dauka Maro-
ko, eta Afrikan dauzka Ceuta eta Melilla. Espainiak beti eman dio dirua Maroko-
ri ……………… (4) kontrola zitzan, baina ika-mikak izan dira tartean: Sahararekin 
lotuta, arrantza edo nekazaritza akordioekin lotuta… Era berean, azken urteetako 
egoeran eragina izan dute Italiak Libiarekin eta Europako Batasunak Turkiarekin 
sinatutako akordioek: ……………… (5) zailagoa denez, 2016tik hona milaka lagu-
nek hautatu dute Gibraltarko bidea. Ez da bide erraza: basamortuan jende asko 
hiltzen da, eta ur arriskutsuak dira, baina nabarmen aktibatu da berriro. Gainera, 
egia da hemen oraindik ez dagoela salbamenduko operazio militar handirik: Itsas 
Salbamendua erakunde zibila da, eta horrek ere segurtasun gehixeago ematen die 
……………… (6).

Maite Asensio Lozano, berria.eus

Arrazoi bat edo beste tarteko, gizateriaren historia osoan mugitu da gizakia jaio den eremutik beste 
lurralde batzuetara, eta, gaur egun desplazamendu horiek ugaritzen ari dira. 

TALDEAK EDO MULTZOAK
Joan-etorriez ari garela, protagonistak aipatzeko, batzuetan, multzoa izendatu nahi izaten da. Horre-
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Herritik irteteko arrazoia gerra edo jazarpena denean, ihesi joaten direnei iheslariak edo erbestera-
tuak esaten zaie. 
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txostenean parte hartu du Ana Rosadok, eta Berria egunkarian elkarrizketa egin diote gai horri 
buruz jarduteko.

Irakurri elkarrizketaren pasarte hau, eta osatu falta diren zatiak.

Demagun errefuxiatu-talde bat herrira etortzekoa dela, eta udalak herritarren ekarpenak 
eskatu dituela errefuxiatuei herrian integratzen laguntzeko.

Osa ezazu taldea bi ikaskiderekin, eta bidal itzazue forora udalari helarazteko bi proposamen.

Irakurri kideen proposamenak, eta egin iruzkinak, arrazoituta: zer iruditzen zaizuen 
aberasgarria eta zer ekiditekoa. Ondoren, aukeratu adostasunik handiena lortzen duten 
proposamenak.

GOBERNUEK EZ DUTE BORONDATERIK HARRERA 
DUINA ATONTZEKO
Inoiz baino migratzaile (1) gehiago iritsi ziren iaz Andaluziako kostaldera, baina 
ez zen egoera guztiz berria izan. Fenomeno ziklikoak dira? Zeren araberakoak?
Espainiako Gobernuaren ……………… (2) hogei urte inguru dituzte, baina pateren 
auzia duela 30 hasi zen. Europako Batasunean sartu zenetik, Espainiak bete egin 
du Europaren dogma: ……………… (3). Ez dago migrazio-politika komun bat, es-
tatu bakoitzak du, baina zorroztuz joan dira jendea bide legezko eta seguruetatik 
sartzeko eskakizunak. Eta Espainiak ezaugarri bitxi bat du: hurbil dauka Maro-
ko, eta Afrikan dauzka Ceuta eta Melilla. Espainiak beti eman dio dirua Maroko-
ri ……………… (4) kontrola zitzan, baina ika-mikak izan dira tartean: Sahararekin 
lotuta, arrantza edo nekazaritza akordioekin lotuta… Era berean, azken urteetako 
egoeran eragina izan dute Italiak Libiarekin eta Europako Batasunak Turkiarekin 
sinatutako akordioek: ……………… (5) zailagoa denez, 2016tik hona milaka lagu-
nek hautatu dute Gibraltarko bidea. Ez da bide erraza: basamortuan jende asko 
hiltzen da, eta ur arriskutsuak dira, baina nabarmen aktibatu da berriro. Gainera, 
egia da hemen oraindik ez dagoela salbamenduko operazio militar handirik: Itsas 
Salbamendua erakunde zibila da, eta horrek ere segurtasun gehixeago ematen die 
……………… (6).

Maite Asensio Lozano, berria.eus

Arrazoi bat edo beste tarteko, gizateriaren historia osoan mugitu da gizakia jaio den eremutik beste 
lurralde batzuetara, eta, gaur egun desplazamendu horiek ugaritzen ari dira. 

TALDEAK EDO MULTZOAK
Joan-etorriez ari garela, protagonistak aipatzeko, batzuetan, multzoa izendatu nahi izaten da. Horre-
la, biztanleriaren desplazamenduak aipatzen ditugu, edota gazteriak lan bila atzerrira joan beharrak 
kezkatzen gaitu. Talde edo multzoak izendatzeko, -(t)eria atzizkia erabiltzen da: biztanleria, gazteria, 
langileria, irakasleria…

 - Munduko biztanleriaren desplazamenduak mapa politikoaren erdigunean daude.

JOAN ETA ETORRI
Jatorrizko lurraldetik beste batera bizitzera joateari migrazioa deitzen diogu, eta bereizi egiten dira 
herrialdetik kanporako mugimendua, hots, emigrazioa, eta kanpotik datozenena edo immigrazioa. 
Migratzaileak hartzen dituen herrialdearen ikuspegitik, kanpotik datozenak etorkinak edo immigran-
teak dira. Harrera-herrialdean lortzen duten aitorpenaren arabera, izendapen desberdinak sortzen 
dira: hasieran, babes-eskaleak izango dira, eta errefuxiatu-izaera lortutakoan, errefuxiatuak.

 - Gaur egun etorkinen aurka dagoen diskurtsoa da.
Herritik irteteko arrazoia gerra edo jazarpena denean, ihesi joaten direnei iheslariak edo erbestera-
tuak esaten zaie. 

 - Siriatik datozen iheslariek Greziatik sartu nahi dute Europan.
Euskal Herrian, bada garai historiko bati lotutako izendapena: indiano esaten zitzaion egoera ekono-
miko hobearen bila Ameriketara joandako euskaldunari, bereziki berriro Euskal Herrira aberasturik 
etorritakoari.

IMM- AURRIZKIA
Gaztelaniazko inm- aurrizkiaren parekoa da. Izan ere, hitz berrietan, nazioarteko grafiaren alde egin 
du Euskaltzaindiak: immaterial, immigrante, immigrazio, immoral, immunitate…

Irratsaio batean, elkarrizketa egin diote finantzetan aditua den gonbidatu bati, eta hainbat 
datu eman ditu Europako ekonomian etorkinek izan dezaketen eraginari buruz. 

Entzun elkarrizketa, erantzun galderei eta idatzi entzundakoari buruzko zure iruzkina. 

• Adituak zein datu eman du gizarte-segurantza eta etorkinei buruz?
• Nori esker hazi da Turkiako herri bateko barne-produktu gordina? Zer dela-eta?
• Aditu honek zer egitea proposatzen du pentsio-sistema mantentzeko?

1. Gaur egun, ………………-ren historian izan diren joan-etorri gehiena dago.

2. Gure herrian, Pakistango ……………… da nagusi.

3. Eskoletako ……………… hainbat jatorritakoa da orain.

4. Zaharren zaintzan diharduen ………………-ren ehuneko handia etorkinek osatzen dute.

5. ……………… landa-eremuko hainbat herri birpopulatzen ari da.

6. Araututako hezkuntzako ………………-k egokitu egin beharko du ………………-ren bilakaerara.

migratzaile
migratzaileei
migrazio-politikek
migrazio-mugimenduak
mugak ixtea
beste muga batzuk  
zeharkatzea
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Har ezazu udaleko teknikariaren rola, eta 
egin iruzkinak ikasleek egiten dituzten 
ekarpenei, solasaldi dinamikoak egiteko.

Eman feedbacka foroan bertan.

ERANTZUNAK
1. gizateria; 2. biztanleria; 3. umeteria, 

ikasleria; 4. langileria; 5. gazteria;  
6. irakasleria, ikasleria

ERANTZUNAK
1. migratzaile; 2. migrazio-politikek;  

3. mugak ixtea; 4. migrazio- 
-mugimenduak; 5. beste muga batzuk 
zeharkatzea; 6. migratzaileei

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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JOAN ETA ETORRI07. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

KONTUAN HARTU

AIPAMENAK ERABILTZEA
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Entzun Jon Maiak 1997ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finaleko agurrean bota 
zuen bertsoa. 

Berridatzi, proposaturiko baliabideekin, egunkariko elkarrizketan bertso hari buruz estilo 
zuzenean esandakoak.

Irakurri Riomundo liburuaren pasartea, eta aukeratu forma egokia bertan kontatzen diren 
ideiak osatzeko.

AIPAMENAK ERABILTZEA
Askotan, irakurri edo entzun dugun zerbaitek edo norbaitek esan digun zerbaitek eragiten ditu gure 
komunikazio-premiak. Halakoetan, hainbat erreferentzia egiten diogu iturriari. 

ZEHAR-ESTILOA
Zehar-estiloaren baliabideak erabil ditzakegu.

 -  Irungo Harrera Sareak adierazi du autobuseko txoferrak ez ziela igotzen utzi bi migratzaileri.
Testuinguruan gaudela, esaten ari garenaren nolabaiteko jabegoa adierazi dugunean, bestelako balia-
bideak ere erabiliko ditugu, erreferentziari zeharkako aipamena egingo diotenak: hark esan duenez, 
antza horrela da-edo adierazten dute.

 - Antza (denez), dirudienez, badirudi… …-(e)la, omen/ei, nonbait…

ERREFERENTZIAK EGITEKO BALIABIDEAK
Hala, besterengan jartzen dugu adierazten ari garen horren oinarria, eta hari erreferentzia egiteko 
premia izaten dugu. Horretarako, hainbat baliabide erabiltzen ditugu.

 - Jon Maiaren esanetan, hitzetan, berbetan, arabera, iritziz, ustez…
 - Jon Maiak dioenez, esan duenez…

Baliabide hauek oso erabiliak dira, esaterako, albisteak kontatzen direnean. Horrek objektibitate- edo 
sinesgarritasun-kutsua erantsiko dio kontatutakoari.

 -  65 milioi iheslari zeuden 2015. urtearen amaieran, UNHCR-ren arabera.

ERREPIKAPENAK SAIHESTU
Errepikapenak saihesteko, izen-abizenak, lanbidea, jatorria… txandakatu egiten dira.

 - Jonen esanetan, …; Maiaren arabera, …; Bertsolariak dioenez, …

4. Bertso hura jende askoren bertsoa zela ohartu nintzen berehala. Niri bezalaxe, aurrekoen 
kontzientzia edo ahaleginagatik euskaraz ikasi zuten askori iritsi zitzaien. 

…………………………………… berehala. Berari bezalaxe, …………………………………

58

Gu lehenengoetakoak izan ginen iristen baina trenak milaka batzuk gehiago ekarri 
zituen atzetik. Egunero iristen ziren trenak, Espainiako hegoaldeko lurraldeetatik 
gorantz, patuaren ur-lasterraren aurka zetozen izokinak balira bezala. Egunero 
geltokietan argitzen zuen dozenaka emigranteren bizi berriaren lehen eguna. Eta 
hainbeste ginen iritsi berriak, denbora gutxian bertakoen kopurua gainditu eta bos-
koiztu genuen.

Jon Maia, Riomundo (Txalaparta)

1.  Malkoak lur antzuan nobela besapean iritsi da Durangoko Azokara Toti Martinez de Lezea. Idazleak aditzera 
eman duenez, Gerra Zibilean eta ondorengo urteetan, Extremaduratik Bizkaira etorri ziren milaka pertsonaren 
migrazioa eta Euskal Herrian 60ko hamarkadan bizi zen egoera dira bi agertoki nagusiak.

2. Andoaingo Hogar Extremeñok antolatuta, Extremadurako folklorearen hainbat pieza egokitu dituzte euskal 
doinu eta hitzetara. Basquextremefolk emanaldiak entzuleen harridura eragingo du, antolatzaileen esanetan.

3.  Sitio distinto dokumentala erakutsiko dute, gaur, Bilboko Kafe Antzokian. Aurkezpenean Davide Cabaleiro 
zuzendariak zioenez, Galiziatik Euskal Herrira 120 urtez gertaturiko immigrazioaren historia kontatzen du, 
etorkinen lekukotasunaren bitartez. 

Riomundo …………… (1), …………… (2) trenak jendez gainezka iritsi zirela.

Narratzaileak …………… (3), …………… (4) iritsi berriekin boskoiztu egin zen bertakoen kopurua.

dioenez
badirudi
-ren arabera
antza

57

1. Erabaki nuen ezin nuela bertso hura hasierako agurrean bota. Besteek nirekiko ordura arte 
eraikitako begirada erabat baldintza zezakeen, eta ez zen hura horretarako eguna.

Maia …………………………………… hasierako agurrean bota. ……………………………  
……………………………………………………………………………… horretarako eguna.

-(r)en arabera
 antza 

2. Egun horretan, entzuleek eta epaileek ni bertsolari gisa juzgatzea nahi nuen, bestelako 
distortsiorik gabe, gainerako zazpiak bezalaxe. 

………………………………… bestelako distortsiorik gabe, gainerako zazpiak bezalaxe. -(r)en ustez

3. Zamora, Extremadura, abuela eta abuelo hitzak esatera nindoan bertso hartan. Banekien 
hitz horiek inpaktua izango zutela. Hitz horiek ez zeuden bertsolaritzaren historiaren 
lexikoan. 

………………………………………………………………………………………… lexikoan. -(r)en esanetan, badirudi

aditzera eman
-(e)la dirudi

Erabaki albisteetan nabarmendutako adierazpenak ordezkatzeko forma egokienak. 

Telesaio berri bat eman orduko, dagokion kateak sustapen-kanpaina egiten du saio hori 
iragartzeko; besteak beste, etxeko beste saioetan tartea eskaintzen zaio saioa nolakoa izango 
den, nork hartuko duen parte… aurkezteko, eta, horretarako, aurkezleak gonbidatzen dituzte. 

Ikusi Tribuaren berbak programaren iragarkia gaia eta protagonisten nondik norakoak 
ezagutzeko. Ondoren, prestatu 2-3 ikaskiderekin saioaren nondik norakoen azalpen laburra 
erakarri nahi dituzuen ikusleentzat; albistegian aurkeztuko duzue. Grabatu, eta bidali 
ikaskideei forora.

Baloratu, foroan, zein gustatu zaizuen gehien, eta arrazoitu.

132PRIMERAN! 
B2.1

133 PRIMERAN! 
B2.1

6

7

8

KONTUAN HARTU

5

Entzun Jon Maiak 1997ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finaleko agurrean bota 
zuen bertsoa. 

Berridatzi, proposaturiko baliabideekin, egunkariko elkarrizketan bertso hari buruz estilo 
zuzenean esandakoak.

Irakurri Riomundo liburuaren pasartea, eta aukeratu forma egokia bertan kontatzen diren 
ideiak osatzeko.

AIPAMENAK ERABILTZEA
Askotan, irakurri edo entzun dugun zerbaitek edo norbaitek esan digun zerbaitek eragiten ditu gure 
komunikazio-premiak. Halakoetan, hainbat erreferentzia egiten diogu iturriari. 

ZEHAR-ESTILOA
Zehar-estiloaren baliabideak erabil ditzakegu.

 -  Irungo Harrera Sareak adierazi du autobuseko txoferrak ez ziela igotzen utzi bi migratzaileri.
Testuinguruan gaudela, esaten ari garenaren nolabaiteko jabegoa adierazi dugunean, bestelako balia-
bideak ere erabiliko ditugu, erreferentziari zeharkako aipamena egingo diotenak: hark esan duenez, 
antza horrela da-edo adierazten dute.

 - Antza (denez), dirudienez, badirudi… …-(e)la, omen/ei, nonbait…

ERREFERENTZIAK EGITEKO BALIABIDEAK
Hala, besterengan jartzen dugu adierazten ari garen horren oinarria, eta hari erreferentzia egiteko 
premia izaten dugu. Horretarako, hainbat baliabide erabiltzen ditugu.

 - Jon Maiaren esanetan, hitzetan, berbetan, arabera, iritziz, ustez…
 - Jon Maiak dioenez, esan duenez…

Baliabide hauek oso erabiliak dira, esaterako, albisteak kontatzen direnean. Horrek objektibitate- edo 
sinesgarritasun-kutsua erantsiko dio kontatutakoari.

 -  65 milioi iheslari zeuden 2015. urtearen amaieran, UNHCR-ren arabera.

ERREPIKAPENAK SAIHESTU
Errepikapenak saihesteko, izen-abizenak, lanbidea, jatorria… txandakatu egiten dira.

 - Jonen esanetan, …; Maiaren arabera, …; Bertsolariak dioenez, …

4. Bertso hura jende askoren bertsoa zela ohartu nintzen berehala. Niri bezalaxe, aurrekoen 
kontzientzia edo ahaleginagatik euskaraz ikasi zuten askori iritsi zitzaien. 

…………………………………… berehala. Berari bezalaxe, …………………………………
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Gu lehenengoetakoak izan ginen iristen baina trenak milaka batzuk gehiago ekarri 
zituen atzetik. Egunero iristen ziren trenak, Espainiako hegoaldeko lurraldeetatik 
gorantz, patuaren ur-lasterraren aurka zetozen izokinak balira bezala. Egunero 
geltokietan argitzen zuen dozenaka emigranteren bizi berriaren lehen eguna. Eta 
hainbeste ginen iritsi berriak, denbora gutxian bertakoen kopurua gainditu eta bos-
koiztu genuen.

Jon Maia, Riomundo (Txalaparta)

1.  Malkoak lur antzuan nobela besapean iritsi da Durangoko Azokara Toti Martinez de Lezea. Idazleak aditzera 
eman duenez, Gerra Zibilean eta ondorengo urteetan, Extremaduratik Bizkaira etorri ziren milaka pertsonaren 
migrazioa eta Euskal Herrian 60ko hamarkadan bizi zen egoera dira bi agertoki nagusiak.

2. Andoaingo Hogar Extremeñok antolatuta, Extremadurako folklorearen hainbat pieza egokitu dituzte euskal 
doinu eta hitzetara. Basquextremefolk emanaldiak entzuleen harridura eragingo du, antolatzaileen esanetan.

3.  Sitio distinto dokumentala erakutsiko dute, gaur, Bilboko Kafe Antzokian. Aurkezpenean Davide Cabaleiro 
zuzendariak zioenez, Galiziatik Euskal Herrira 120 urtez gertaturiko immigrazioaren historia kontatzen du, 
etorkinen lekukotasunaren bitartez. 

Riomundo …………… (1), …………… (2) trenak jendez gainezka iritsi zirela.

Narratzaileak …………… (3), …………… (4) iritsi berriekin boskoiztu egin zen bertakoen kopurua.

dioenez
badirudi
-ren arabera
antza
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1. Erabaki nuen ezin nuela bertso hura hasierako agurrean bota. Besteek nirekiko ordura arte 
eraikitako begirada erabat baldintza zezakeen, eta ez zen hura horretarako eguna.

Maia …………………………………… hasierako agurrean bota. ……………………………  
……………………………………………………………………………… horretarako eguna.

-(r)en arabera
 antza 

2. Egun horretan, entzuleek eta epaileek ni bertsolari gisa juzgatzea nahi nuen, bestelako 
distortsiorik gabe, gainerako zazpiak bezalaxe. 

………………………………… bestelako distortsiorik gabe, gainerako zazpiak bezalaxe. -(r)en ustez

3. Zamora, Extremadura, abuela eta abuelo hitzak esatera nindoan bertso hartan. Banekien 
hitz horiek inpaktua izango zutela. Hitz horiek ez zeuden bertsolaritzaren historiaren 
lexikoan. 

………………………………………………………………………………………… lexikoan. -(r)en esanetan, badirudi

aditzera eman
-(e)la dirudi

Erabaki albisteetan nabarmendutako adierazpenak ordezkatzeko forma egokienak. 

Telesaio berri bat eman orduko, dagokion kateak sustapen-kanpaina egiten du saio hori 
iragartzeko; besteak beste, etxeko beste saioetan tartea eskaintzen zaio saioa nolakoa izango 
den, nork hartuko duen parte… aurkezteko, eta, horretarako, aurkezleak gonbidatzen dituzte. 

Ikusi Tribuaren berbak programaren iragarkia gaia eta protagonisten nondik norakoak 
ezagutzeko. Ondoren, prestatu 2-3 ikaskiderekin saioaren nondik norakoen azalpen laburra 
erakarri nahi dituzuen ikusleentzat; albistegian aurkeztuko duzue. Grabatu, eta bidali 
ikaskideei forora.

Baloratu, foroan, zein gustatu zaizuen gehien, eta arrazoitu.
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ERANTZUNAK
1. -(r)en arabera; 2. badirudi;  

3. dioenez; 4. antza

ERANTZUNAK
1. Maiaren arabera, ezin zen bertso hura 

hasierako agurrean bota. Antza, ordura arte 
eraikitako berekiko begirada erabat baldintza 
zezakeen, eta ez zen hura horretarako eguna.

2. Bere ustez, egun horretan, entzuleek 
eta epaileek bertsolari gisa juzgatu behar 
zuten, bestelako distortsiorik gabe, gainerako 
zazpiak bezalaxe.

3. Jonen esanetan, “Zamora”, 
“Extremadura”, “abuela” eta “abuelo” hitzak 
esatera zihoanean, bazekien, hitz horiek 
inpaktua izango zutela. Badirudi hitz horiek 
ez zeudela bertsolaritzaren historiaren 
lexikoan.

4. Bertsolariak aditzera eman duenez, 
bertso hura jende askoren bertsoa zela 
ohartu zen berehala. Berari bezalaxe, 
aurrekoen kontzientzia edo ahaleginagatik 
euskaraz ikasi zuten askori iritsi zitzaiela 
dirudi.

ERANTZUNAK
1. idazlearen arabera, idazlearen 

esanetan, idazleak dioenez…;  
2. antolatzaileek aditzera eman dutenez, 
antolatzaileen hitzetan…; 3. zuzendariak 
aditzera eman zuenez…

Ikusi ikasleen aurrerapenak eta horien 
inguruan eman dituzten balorazioak. Eman 
aztergai gehiago (zer duten sobera, zer falta 
duten…) aurrerapenei buruz, ikaskideen 
balorazioak sendotzeko eta elkarreragina 
sustatzeko.
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5

Entzun Jon Maiak 1997ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finaleko agurrean bota 
zuen bertsoa. 

Berridatzi, proposaturiko baliabideekin, egunkariko elkarrizketan bertso hari buruz estilo 
zuzenean esandakoak.

Irakurri Riomundo liburuaren pasartea, eta aukeratu forma egokia bertan kontatzen diren 
ideiak osatzeko.

AIPAMENAK ERABILTZEA
Askotan, irakurri edo entzun dugun zerbaitek edo norbaitek esan digun zerbaitek eragiten ditu gure 
komunikazio-premiak. Halakoetan, hainbat erreferentzia egiten diogu iturriari. 

ZEHAR-ESTILOA
Zehar-estiloaren baliabideak erabil ditzakegu.

 -  Irungo Harrera Sareak adierazi du autobuseko txoferrak ez ziela igotzen utzi bi migratzaileri.
Testuinguruan gaudela, esaten ari garenaren nolabaiteko jabegoa adierazi dugunean, bestelako balia-
bideak ere erabiliko ditugu, erreferentziari zeharkako aipamena egingo diotenak: hark esan duenez, 
antza horrela da-edo adierazten dute.

 - Antza (denez), dirudienez, badirudi… …-(e)la, omen/ei, nonbait…

ERREFERENTZIAK EGITEKO BALIABIDEAK
Hala, besterengan jartzen dugu adierazten ari garen horren oinarria, eta hari erreferentzia egiteko 
premia izaten dugu. Horretarako, hainbat baliabide erabiltzen ditugu.

 - Jon Maiaren esanetan, hitzetan, berbetan, arabera, iritziz, ustez…
 - Jon Maiak dioenez, esan duenez…

Baliabide hauek oso erabiliak dira, esaterako, albisteak kontatzen direnean. Horrek objektibitate- edo 
sinesgarritasun-kutsua erantsiko dio kontatutakoari.

 -  65 milioi iheslari zeuden 2015. urtearen amaieran, UNHCR-ren arabera.

ERREPIKAPENAK SAIHESTU
Errepikapenak saihesteko, izen-abizenak, lanbidea, jatorria… txandakatu egiten dira.

 - Jonen esanetan, …; Maiaren arabera, …; Bertsolariak dioenez, …

4. Bertso hura jende askoren bertsoa zela ohartu nintzen berehala. Niri bezalaxe, aurrekoen 
kontzientzia edo ahaleginagatik euskaraz ikasi zuten askori iritsi zitzaien. 

…………………………………… berehala. Berari bezalaxe, …………………………………
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Gu lehenengoetakoak izan ginen iristen baina trenak milaka batzuk gehiago ekarri 
zituen atzetik. Egunero iristen ziren trenak, Espainiako hegoaldeko lurraldeetatik 
gorantz, patuaren ur-lasterraren aurka zetozen izokinak balira bezala. Egunero 
geltokietan argitzen zuen dozenaka emigranteren bizi berriaren lehen eguna. Eta 
hainbeste ginen iritsi berriak, denbora gutxian bertakoen kopurua gainditu eta bos-
koiztu genuen.

Jon Maia, Riomundo (Txalaparta)

1.  Malkoak lur antzuan nobela besapean iritsi da Durangoko Azokara Toti Martinez de Lezea. Idazleak aditzera 
eman duenez, Gerra Zibilean eta ondorengo urteetan, Extremaduratik Bizkaira etorri ziren milaka pertsonaren 
migrazioa eta Euskal Herrian 60ko hamarkadan bizi zen egoera dira bi agertoki nagusiak.

2. Andoaingo Hogar Extremeñok antolatuta, Extremadurako folklorearen hainbat pieza egokitu dituzte euskal 
doinu eta hitzetara. Basquextremefolk emanaldiak entzuleen harridura eragingo du, antolatzaileen esanetan.

3.  Sitio distinto dokumentala erakutsiko dute, gaur, Bilboko Kafe Antzokian. Aurkezpenean Davide Cabaleiro 
zuzendariak zioenez, Galiziatik Euskal Herrira 120 urtez gertaturiko immigrazioaren historia kontatzen du, 
etorkinen lekukotasunaren bitartez. 

Riomundo …………… (1), …………… (2) trenak jendez gainezka iritsi zirela.

Narratzaileak …………… (3), …………… (4) iritsi berriekin boskoiztu egin zen bertakoen kopurua.

dioenez
badirudi
-ren arabera
antza
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1. Erabaki nuen ezin nuela bertso hura hasierako agurrean bota. Besteek nirekiko ordura arte 
eraikitako begirada erabat baldintza zezakeen, eta ez zen hura horretarako eguna.

Maia …………………………………… hasierako agurrean bota. ……………………………  
……………………………………………………………………………… horretarako eguna.

-(r)en arabera
 antza 

2. Egun horretan, entzuleek eta epaileek ni bertsolari gisa juzgatzea nahi nuen, bestelako 
distortsiorik gabe, gainerako zazpiak bezalaxe. 

………………………………… bestelako distortsiorik gabe, gainerako zazpiak bezalaxe. -(r)en ustez

3. Zamora, Extremadura, abuela eta abuelo hitzak esatera nindoan bertso hartan. Banekien 
hitz horiek inpaktua izango zutela. Hitz horiek ez zeuden bertsolaritzaren historiaren 
lexikoan. 

………………………………………………………………………………………… lexikoan. -(r)en esanetan, badirudi

aditzera eman
-(e)la dirudi

Erabaki albisteetan nabarmendutako adierazpenak ordezkatzeko forma egokienak. 

Telesaio berri bat eman orduko, dagokion kateak sustapen-kanpaina egiten du saio hori 
iragartzeko; besteak beste, etxeko beste saioetan tartea eskaintzen zaio saioa nolakoa izango 
den, nork hartuko duen parte… aurkezteko, eta, horretarako, aurkezleak gonbidatzen dituzte. 

Ikusi Tribuaren berbak programaren iragarkia gaia eta protagonisten nondik norakoak 
ezagutzeko. Ondoren, prestatu 2-3 ikaskiderekin saioaren nondik norakoen azalpen laburra 
erakarri nahi dituzuen ikusleentzat; albistegian aurkeztuko duzue. Grabatu, eta bidali 
ikaskideei forora.

Baloratu, foroan, zein gustatu zaizuen gehien, eta arrazoitu.
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Entzun Jon Maiak 1997ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finaleko agurrean bota 
zuen bertsoa. 

Berridatzi, proposaturiko baliabideekin, egunkariko elkarrizketan bertso hari buruz estilo 
zuzenean esandakoak.

Irakurri Riomundo liburuaren pasartea, eta aukeratu forma egokia bertan kontatzen diren 
ideiak osatzeko.

AIPAMENAK ERABILTZEA
Askotan, irakurri edo entzun dugun zerbaitek edo norbaitek esan digun zerbaitek eragiten ditu gure 
komunikazio-premiak. Halakoetan, hainbat erreferentzia egiten diogu iturriari. 

ZEHAR-ESTILOA
Zehar-estiloaren baliabideak erabil ditzakegu.

 -  Irungo Harrera Sareak adierazi du autobuseko txoferrak ez ziela igotzen utzi bi migratzaileri.
Testuinguruan gaudela, esaten ari garenaren nolabaiteko jabegoa adierazi dugunean, bestelako balia-
bideak ere erabiliko ditugu, erreferentziari zeharkako aipamena egingo diotenak: hark esan duenez, 
antza horrela da-edo adierazten dute.

 - Antza (denez), dirudienez, badirudi… …-(e)la, omen/ei, nonbait…

ERREFERENTZIAK EGITEKO BALIABIDEAK
Hala, besterengan jartzen dugu adierazten ari garen horren oinarria, eta hari erreferentzia egiteko 
premia izaten dugu. Horretarako, hainbat baliabide erabiltzen ditugu.

 - Jon Maiaren esanetan, hitzetan, berbetan, arabera, iritziz, ustez…
 - Jon Maiak dioenez, esan duenez…

Baliabide hauek oso erabiliak dira, esaterako, albisteak kontatzen direnean. Horrek objektibitate- edo 
sinesgarritasun-kutsua erantsiko dio kontatutakoari.

 -  65 milioi iheslari zeuden 2015. urtearen amaieran, UNHCR-ren arabera.

ERREPIKAPENAK SAIHESTU
Errepikapenak saihesteko, izen-abizenak, lanbidea, jatorria… txandakatu egiten dira.

 - Jonen esanetan, …; Maiaren arabera, …; Bertsolariak dioenez, …

4. Bertso hura jende askoren bertsoa zela ohartu nintzen berehala. Niri bezalaxe, aurrekoen 
kontzientzia edo ahaleginagatik euskaraz ikasi zuten askori iritsi zitzaien. 

…………………………………… berehala. Berari bezalaxe, …………………………………
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Gu lehenengoetakoak izan ginen iristen baina trenak milaka batzuk gehiago ekarri 
zituen atzetik. Egunero iristen ziren trenak, Espainiako hegoaldeko lurraldeetatik 
gorantz, patuaren ur-lasterraren aurka zetozen izokinak balira bezala. Egunero 
geltokietan argitzen zuen dozenaka emigranteren bizi berriaren lehen eguna. Eta 
hainbeste ginen iritsi berriak, denbora gutxian bertakoen kopurua gainditu eta bos-
koiztu genuen.

Jon Maia, Riomundo (Txalaparta)

1.  Malkoak lur antzuan nobela besapean iritsi da Durangoko Azokara Toti Martinez de Lezea. Idazleak aditzera 
eman duenez, Gerra Zibilean eta ondorengo urteetan, Extremaduratik Bizkaira etorri ziren milaka pertsonaren 
migrazioa eta Euskal Herrian 60ko hamarkadan bizi zen egoera dira bi agertoki nagusiak.

2. Andoaingo Hogar Extremeñok antolatuta, Extremadurako folklorearen hainbat pieza egokitu dituzte euskal 
doinu eta hitzetara. Basquextremefolk emanaldiak entzuleen harridura eragingo du, antolatzaileen esanetan.

3.  Sitio distinto dokumentala erakutsiko dute, gaur, Bilboko Kafe Antzokian. Aurkezpenean Davide Cabaleiro 
zuzendariak zioenez, Galiziatik Euskal Herrira 120 urtez gertaturiko immigrazioaren historia kontatzen du, 
etorkinen lekukotasunaren bitartez. 

Riomundo …………… (1), …………… (2) trenak jendez gainezka iritsi zirela.

Narratzaileak …………… (3), …………… (4) iritsi berriekin boskoiztu egin zen bertakoen kopurua.

dioenez
badirudi
-ren arabera
antza
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1. Erabaki nuen ezin nuela bertso hura hasierako agurrean bota. Besteek nirekiko ordura arte 
eraikitako begirada erabat baldintza zezakeen, eta ez zen hura horretarako eguna.

Maia …………………………………… hasierako agurrean bota. ……………………………  
……………………………………………………………………………… horretarako eguna.

-(r)en arabera
 antza 

2. Egun horretan, entzuleek eta epaileek ni bertsolari gisa juzgatzea nahi nuen, bestelako 
distortsiorik gabe, gainerako zazpiak bezalaxe. 

………………………………… bestelako distortsiorik gabe, gainerako zazpiak bezalaxe. -(r)en ustez

3. Zamora, Extremadura, abuela eta abuelo hitzak esatera nindoan bertso hartan. Banekien 
hitz horiek inpaktua izango zutela. Hitz horiek ez zeuden bertsolaritzaren historiaren 
lexikoan. 

………………………………………………………………………………………… lexikoan. -(r)en esanetan, badirudi

aditzera eman
-(e)la dirudi

Erabaki albisteetan nabarmendutako adierazpenak ordezkatzeko forma egokienak. 

Telesaio berri bat eman orduko, dagokion kateak sustapen-kanpaina egiten du saio hori 
iragartzeko; besteak beste, etxeko beste saioetan tartea eskaintzen zaio saioa nolakoa izango 
den, nork hartuko duen parte… aurkezteko, eta, horretarako, aurkezleak gonbidatzen dituzte. 

Ikusi Tribuaren berbak programaren iragarkia gaia eta protagonisten nondik norakoak 
ezagutzeko. Ondoren, prestatu 2-3 ikaskiderekin saioaren nondik norakoen azalpen laburra 
erakarri nahi dituzuen ikusleentzat; albistegian aurkeztuko duzue. Grabatu, eta bidali 
ikaskideei forora.

Baloratu, foroan, zein gustatu zaizuen gehien, eta arrazoitu.
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GALDE-HITZA + PARTIZIPIOA
Gazte bat atzerrian dabil denboraldi baterako. Hemen dituzu tarte horretan lagun eta senideei 
bidali dizkien hainbat mezu.

Irakurri mezuak, eta egin aukera egokia, edo osatu.

Futbolaria zara, eta Zipren jokatzera joatea bururatu zaizu. Bi lagun dituzu, bata baikorra eta 
bestea ezkorra, eta iritzia eman dizute.

Osatu lagunen iritziak. 

Zehar-estiloan edo estilo ez-zuzenean ari garenean, adierazi beharrekoa galdera denean, honela egiten 
dugu:

 - Mikelek ez daki atzerrira joango den.
 - Oraindik ez dut pentsatu nora joango naizen.

Zehar-galdera hori galde-hitz batez eratutako galdera baten pean dagoenean, aditz laguntzailea eta 
menderagailua ezabatu egiten ditugu.

 - Oraindik ez dut pentsatu nora joango naizen.
Batzuetan, aditz-partizipioak partitiboa (-ik) ere har dezake. Egon eta eduki aditzekin, batez ere.

 - Oso txarto pasatu nuen. Ez neukan zer janik eta non lo eginik.

SORTU DIREN HITZAK
Galde-hitza eta aditza elkartuta, hainbat hitz sortu dira: zeregin, zerikusi, zeresan dira ohikoenak. Hitz 
horiek beste izen arruntak bezala erabiltzen dira. Ez dute, ordea, esanahi bera.

 - Etxe honetan, badago zer eginik. = Gauza asko dago egiteko.
 - Etxeko zereginak egin behar ditut. = Etxeko lanak.

ZERTAN
Arrazoirik edo beharrik eza adierazteko, zertan galde-hitza erabiltzen da, zergatiken ordez.

 - Ez duzu zertan etorri(rik); neuk egingo dut.
Kasu horretan ere, aditz-izenari partitiboa gehi diezaiokegu; baina objektua ere partitiboan badago, 
aditz-izenak ez du hartzen.

 - Ez duzu zertan dirurik ekarri.
Zertan galde-hitzaz gauzatutako adierazpidearen pareko da behar izan aditzaz sortzen dena. Hala ere, 
ezin ditugu bi egiturak batera erabili.

 - Ez duzu zertan etorri. / Ez duzu etorri beharrik.
* Ez duzu zertan etorri beharrik.

Zuk ere atzerrira joateko asmoa duzu. Lagunek ezagutzen dute zu zoazen leku hori. 

Irakurri lagunen aholkuak, eta berridatzi zertan erabilita.

Zuen lagun batek esan dizue Txinako egoitzara lanera joatea proposatu diotela. Laguna 
zalantzan dago, eta iritzia eskatu dizue.

Osatu erantzun bateratua wikian. Horretarako, zerrendatu hara joateko ikusten dituzuen 
eragozpenak eta abantailak, zehar-galdera erabilita.

—Ez dakizula …………… egin? Joan, jakina!

—Zu zoratuta zaude, Ziprera, alajaina! Han ez duzu aurkituko …………… jokatu.

—Nola ezetz! Talde pila bat dago-eta. Gainera, han ez dago hemengo mailarik. Baduzu …………… erakutsi. Ez 
duzu horregatik …………… kezkatu.

—Bai, eta nora joango zara? Baduzu …………… lo egin? Edo hotel batean biziko zara?

—Lasai horregatik. Interneten aurkituko duzu …………… jo lehen egunetan.

—Bai, hemen izan beharko du. Zuk ez dakizu beste hizkuntzarik. Ez duzu izango ezta …………… hitz egin ere.

—Hori hasieran baino ez da izango. Hizkuntza ez ezik, izango duzu han …………… ikasi ere.

—Hara, uste dut ondo zaudela herriko taldean. Ez duzu zertan ……………

—Ezetz? Hemen ez duzu zer ……………

—Beti dago zer …………… Eta beti dago nora ……………, baina hemendik gertu.

—Egin nahi duzuna. Egia esan, baduzu zer ……………

1.  Ez dakit (zer esan / zeresan). Hain gustura nago hemen!

2. Ez dakit (zer esana / zeresana) eragin dudan, baina ez naiz horregatik kezkatuko.

3. Hemen badaukat (zer ikusirik / zerikusirik): ikaragarrizko hondartzak, animalia exotikoak…

4. Honek badauka (zer ikusirik / zerikusirik) Euskal Herriarekin: kostaldea, oso berdea da…

5. Ez daukat (zer eginik / zereginik), eta zuei idaztea pentsatu dut.

6. (Zer egin / Zeregin) piloa daukat etxean, eta ezin naiz luzatu.

7. Hainbat …………… dabiltza etorkinoi buruz.

8. Eta zuek zer? Ez daukazue ……………? Isilik zaudete.

9. Hemengo jendeak ez dauka …………… hangoarekin. Oso ezberdina da.

10. Hemengo jendeak ez dauka …………… Dena turistentzat pentsatua dago.

1. Ez eraman gauza larregi. Han, merke eros dezakezu.

2. Ez duzu pasaportearen premiarik. Nortasun-agiriarekin nahikoa da.

3. Zergatik erosiko duzu bidaia-txartela? Kalkulatu, lehenengo, zenbat erabiliko duzun garraio publikoa.

4. Anek dio ez erotzeko, hasieran lanik aurkitzen ez baduzu, etorriko direla aukerak.

5. Bai, eta, agian, hasiera gogorra izango dela.

6. Badaezpada, eraman dirutxoa; horrela, ez duzu lanik egiteko premiarik izango hasieran.

7. Bueno, bueno. Ez dago arrazoirik txarto egoteko.

8. Ezta txarto ez egoteko ere.

9. Ondo pentsatu duzu? Ez duzu orain joan beharrik.

10. Dena dela, ez iezaguzu kasurik egin. Abenturak ere badu xarma.
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GALDE-HITZA + PARTIZIPIOA
Gazte bat atzerrian dabil denboraldi baterako. Hemen dituzu tarte horretan lagun eta senideei 
bidali dizkien hainbat mezu.

Irakurri mezuak, eta egin aukera egokia, edo osatu.

Futbolaria zara, eta Zipren jokatzera joatea bururatu zaizu. Bi lagun dituzu, bata baikorra eta 
bestea ezkorra, eta iritzia eman dizute.

Osatu lagunen iritziak. 

Zehar-estiloan edo estilo ez-zuzenean ari garenean, adierazi beharrekoa galdera denean, honela egiten 
dugu:

 - Mikelek ez daki atzerrira joango den.
 - Oraindik ez dut pentsatu nora joango naizen.

Zehar-galdera hori galde-hitz batez eratutako galdera baten pean dagoenean, aditz laguntzailea eta 
menderagailua ezabatu egiten ditugu.

 - Oraindik ez dut pentsatu nora joango naizen.
Batzuetan, aditz-partizipioak partitiboa (-ik) ere har dezake. Egon eta eduki aditzekin, batez ere.

 - Oso txarto pasatu nuen. Ez neukan zer janik eta non lo eginik.

SORTU DIREN HITZAK
Galde-hitza eta aditza elkartuta, hainbat hitz sortu dira: zeregin, zerikusi, zeresan dira ohikoenak. Hitz 
horiek beste izen arruntak bezala erabiltzen dira. Ez dute, ordea, esanahi bera.

 - Etxe honetan, badago zer eginik. = Gauza asko dago egiteko.
 - Etxeko zereginak egin behar ditut. = Etxeko lanak.

ZERTAN
Arrazoirik edo beharrik eza adierazteko, zertan galde-hitza erabiltzen da, zergatiken ordez.

 - Ez duzu zertan etorri(rik); neuk egingo dut.
Kasu horretan ere, aditz-izenari partitiboa gehi diezaiokegu; baina objektua ere partitiboan badago, 
aditz-izenak ez du hartzen.

 - Ez duzu zertan dirurik ekarri.
Zertan galde-hitzaz gauzatutako adierazpidearen pareko da behar izan aditzaz sortzen dena. Hala ere, 
ezin ditugu bi egiturak batera erabili.

 - Ez duzu zertan etorri. / Ez duzu etorri beharrik.
* Ez duzu zertan etorri beharrik.

Zuk ere atzerrira joateko asmoa duzu. Lagunek ezagutzen dute zu zoazen leku hori. 

Irakurri lagunen aholkuak, eta berridatzi zertan erabilita.

Zuen lagun batek esan dizue Txinako egoitzara lanera joatea proposatu diotela. Laguna 
zalantzan dago, eta iritzia eskatu dizue.

Osatu erantzun bateratua wikian. Horretarako, zerrendatu hara joateko ikusten dituzuen 
eragozpenak eta abantailak, zehar-galdera erabilita.

—Ez dakizula …………… egin? Joan, jakina!

—Zu zoratuta zaude, Ziprera, alajaina! Han ez duzu aurkituko …………… jokatu.

—Nola ezetz! Talde pila bat dago-eta. Gainera, han ez dago hemengo mailarik. Baduzu …………… erakutsi. Ez 
duzu horregatik …………… kezkatu.

—Bai, eta nora joango zara? Baduzu …………… lo egin? Edo hotel batean biziko zara?

—Lasai horregatik. Interneten aurkituko duzu …………… jo lehen egunetan.

—Bai, hemen izan beharko du. Zuk ez dakizu beste hizkuntzarik. Ez duzu izango ezta …………… hitz egin ere.

—Hori hasieran baino ez da izango. Hizkuntza ez ezik, izango duzu han …………… ikasi ere.

—Hara, uste dut ondo zaudela herriko taldean. Ez duzu zertan ……………

—Ezetz? Hemen ez duzu zer ……………

—Beti dago zer …………… Eta beti dago nora ……………, baina hemendik gertu.

—Egin nahi duzuna. Egia esan, baduzu zer ……………

1.  Ez dakit (zer esan / zeresan). Hain gustura nago hemen!

2. Ez dakit (zer esana / zeresana) eragin dudan, baina ez naiz horregatik kezkatuko.

3. Hemen badaukat (zer ikusirik / zerikusirik): ikaragarrizko hondartzak, animalia exotikoak…

4. Honek badauka (zer ikusirik / zerikusirik) Euskal Herriarekin: kostaldea, oso berdea da…

5. Ez daukat (zer eginik / zereginik), eta zuei idaztea pentsatu dut.

6. (Zer egin / Zeregin) piloa daukat etxean, eta ezin naiz luzatu.

7. Hainbat …………… dabiltza etorkinoi buruz.

8. Eta zuek zer? Ez daukazue ……………? Isilik zaudete.

9. Hemengo jendeak ez dauka …………… hangoarekin. Oso ezberdina da.

10. Hemengo jendeak ez dauka …………… Dena turistentzat pentsatua dago.

1. Ez eraman gauza larregi. Han, merke eros dezakezu.

2. Ez duzu pasaportearen premiarik. Nortasun-agiriarekin nahikoa da.

3. Zergatik erosiko duzu bidaia-txartela? Kalkulatu, lehenengo, zenbat erabiliko duzun garraio publikoa.

4. Anek dio ez erotzeko, hasieran lanik aurkitzen ez baduzu, etorriko direla aukerak.

5. Bai, eta, agian, hasiera gogorra izango dela.

6. Badaezpada, eraman dirutxoa; horrela, ez duzu lanik egiteko premiarik izango hasieran.

7. Bueno, bueno. Ez dago arrazoirik txarto egoteko.

8. Ezta txarto ez egoteko ere.

9. Ondo pentsatu duzu? Ez duzu orain joan beharrik.

10. Dena dela, ez iezaguzu kasurik egin. Abenturak ere badu xarma.
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ERANTZUNAK
1. zer esan; 2. zeresana; 3. zer ikusirik;  

4. zerikusirik; 5. zer eginik; 6. Zeregin;  
7. zeresan; 8. zer esanik; 9. zerikusirik; 10. zer 
ikusirik

ERANTZUNAK
1. Ez duzu zertan gauza 

larregi eraman; 2. Ez duzu zertan 
pasaportea eraman; 3. Ez duzu 
zertan bidaia-txartela erosi; 4. Anek 
dio ez duzula zertan erotu, hasieran 
lanik aurkitzen ez baduzu; 5. Eta 
hasierak ez duela zertan erraza izan; 
6. Ez duzu zertan lanik egin hasieran; 
7. Ez duzu zertan txarto egon; 8. Ezta 
zertan ondo egon ere; 9. Ez duzu 
zertan orain joan; 10. Ez duzu zertan 
guri kasurik egin

Sar zaitez taldeen wikietan, eta egizkiezu 
laguntzeko proposamenak, egoki irizten 
badiozu.

Eman feedbacka taldeko foro nagusian.

10

11

12

KONTUAN HARTU

9

GALDE-HITZA + PARTIZIPIOA
Gazte bat atzerrian dabil denboraldi baterako. Hemen dituzu tarte horretan lagun eta senideei 
bidali dizkien hainbat mezu.

Irakurri mezuak, eta egin aukera egokia, edo osatu.

Futbolaria zara, eta Zipren jokatzera joatea bururatu zaizu. Bi lagun dituzu, bata baikorra eta 
bestea ezkorra, eta iritzia eman dizute.

Osatu lagunen iritziak. 

Zehar-estiloan edo estilo ez-zuzenean ari garenean, adierazi beharrekoa galdera denean, honela egiten 
dugu:

 - Mikelek ez daki atzerrira joango den.
 - Oraindik ez dut pentsatu nora joango naizen.

Zehar-galdera hori galde-hitz batez eratutako galdera baten pean dagoenean, aditz laguntzailea eta 
menderagailua ezabatu egiten ditugu.

 - Oraindik ez dut pentsatu nora joango naizen.
Batzuetan, aditz-partizipioak partitiboa (-ik) ere har dezake. Egon eta eduki aditzekin, batez ere.

 - Oso txarto pasatu nuen. Ez neukan zer janik eta non lo eginik.

SORTU DIREN HITZAK
Galde-hitza eta aditza elkartuta, hainbat hitz sortu dira: zeregin, zerikusi, zeresan dira ohikoenak. Hitz 
horiek beste izen arruntak bezala erabiltzen dira. Ez dute, ordea, esanahi bera.

 - Etxe honetan, badago zer eginik. = Gauza asko dago egiteko.
 - Etxeko zereginak egin behar ditut. = Etxeko lanak.

ZERTAN
Arrazoirik edo beharrik eza adierazteko, zertan galde-hitza erabiltzen da, zergatiken ordez.
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NORTZAT/ZERTZAT DEKLINABIDE-KASUA
Lagun bat atzerrian ibili da kooperante. Itzulitakoan, kuadrillakoak elkartu zarete, eta kontu- 
-kontari aritu da bizi izandako xehetasunen gainean. Hauek dira hark esandako batzuk.

Irakurri lagunaren esanak, eta zehaztu zein esanahirekin erabili duen -tzat atzizkia.

Egunkarian, telebistan gaur zein film emango duten begiratzen ari zara.

Irakurri bi sinopsi hauek, eta osatu, aukerak erabilita eta -tzat erantsita.

Nortzat edo zertzat kasua bi adierarekin erabiltzen dugu. Esaldi honetan, adibidez:
 - Emakume hori irakasletzat hartu dugu.

 • Duen gaitasunagatik, eskarmentuagatik edo dena delakoagatik, irakasle-lanerako aukeratu dugu 
emakume hori.

 • Duen itxuragatik, hitz egiteko moduagatik edo dena delakoagatik, pentsatu dugu irakaslea zela 
emakume hori.

BEREZITASUNAK
Egituraren aldetik, deklinabide-kasu honek hainbat berezitasun ditu:

 • Mugagabean baino ez da erabiltzen. Kasu honek ez du singularreko eta pluraleko formarik. Be-
raz, -tzat atzizkia agertuko da beti.

 • Besteen arau fonetikoak ez dira betetzen kasu honetan. Beraz, deklinatzen ari garen hitza kon-
tsonantean amaitzen bada, ez du beste kasuetan hartzen den e hori hartuko bi kontsonanteak 
lotzeko: arduraduntzat / *arduradunetzat.

 • Kasu hau aditz gutxi batzuekin baino ez da erabiltzen: hartu, jo, eduki, ukan, eskaini, eman… 

KALKO OKERRAK
Gaur egun, gero eta zabalduago dago bezalaren erabilera adiera honetarako, gaztelaniazko comoren 
kalkoa eginda. 

* Emakume hori irakasle bezala hartu dugu.
Hartu kontuan bezala horrek balio konparatiboa duela; beraz, honelakoetan baino ez dugu erabiliko:

 - Emakume hori irakaslea bezala aritzen da. (emakumea eta irakaslea konparatuta)

aitzakia
etsaia
maisua
maisulana
oinarria

15

Gazte batek Ameriketara joateko asmoa du, egonaldi bat egiteko. Egunkarian, erreportaje bat 
irakurri du Euskal Etxeetan euskara-eskolak ematen dituzten langileei buruz. Hauek dira han 
agertzen diren hainbat ideia.

Irakurri, eta esan zeinetan erabili den ondo bezala.

Kanpora joaten garenean, ohikoak izaten dira gaizki-ulertuak, ezagutzen ez dugun eta 
ezagutzen ez gaituen mundu batean murgiltzen baikara. Agian, zuk zeuk bizi izan duzu 
halakoren bat; beharbada, zure ezagunen batek…

Prestatu anekdota hori taldekideei komentatzeko. Erabili bi aldiz, gutxienez, -tzat atzizkia. 
Jarraitu, nahi baduzu, urrats hauek: 
• Zerk eragin zuen gaizki-ulertua?
• Zer gertatu zen?
• Nola konpondu zen?

Bilatu 3 kide taldea osatzeko. Egin hitzordua, eta kontatu elkarri anekdotok. Aukeratu 
dibertigarriena.

Idatzi foroan anekdota hori.

GULLIVERREN BIDAIAK
Gulliver abenturazaleak bidaia fantastikoa izango du, haren itsasontzia hondoratu 
egingo den arte. Liliput herrialdean azalduko da, eta bertako biztanle txikiek …………… 
(1) hartuko dute. Jonathan Swiften eleberria …………………… (2) duen film entreteniga-
rria da. …………… (3) jotzen den Ray Harryhausen efektuek ikusgarria bihurtzen dute.

berria.eus (moldatua) 

TESIA
Snuff movie basatiak …………… (4) hartu zituen Alejandro Amenabarrek bere opera 
prima egiteko. Hain zuzen, horiei buruzko tesia egiten ari den ikasle baten esperientzia 
kontatzen digu. Beldur psikologikoaren …………… (5) jotzen den filma, tentsio eta in-
trigaz betea.

berria.eus (moldatua) 

A: Zerbaiterako aukeratu

B: Okertu

1. Lehenengo arazoa, aireportuan: susmagarritzat hartu ninduten, eta hiru ordu egon nintzen poliziaren 
egongelan. ……

2. Onena izan zen egokitu zitzaidan etxea. Lehenengo egunetik, familiakotzat hartu ninduten, bat gehiago 
nintzen. ……

3. Lanean hasi ginenean, proiektuaren zuzendaritzat hartu ninduten, eta denak nituen galdezka. Niri, hasiberri 
bati. ……

4. Han, umezurtz piloa dago. Lagun bat pentsatzen ari da hango mutiko bat semetzat hartzea. ……

5. Lantaldeak antolatu genituenean, bertako herritar bat zuzendaritzat hartu genuen, irakaslea zenez. ……

6. Polizia ustela da. Lapurreta batzuk izan ziren, eta gure taldeko bat susmagarritzat hartu zuten. Badakizue, 
norbait atxilotu behar zutelako. ……

7. Askok turistatzat hartzen gaitu, baina ez da horrela. Han, lan piloa egiten dugu. ……

8. Orain beste pertsona bat hartu dute presidentetzat, eta laguntza handiagoa emango duela agindu du. ……

1. Diasporako hainbat kidek euskaldunek bezala bizi nahi du.

2. Diasporako hainbat kidek euskaldun bezala du bere burua.

3. Koordinatzailearen esanetan, oraingo taldeei eustea eta Euskal Etxe gehiagotan euskara-eskolak ematea 
dituzte helburu nagusi bezala.

4. Euskara-irakasleek, beste lankidetza-proiektuetan bezala, borondatez egiten dute lan.

5. Esperientzia biziki aberasgarri bezala jotzen du euskara-irakasleak.

6. HABEren ikasmateriala erreferentzia bezala hartzen dute.

7. Quebecen, euskara-eskolak ez dira Euskal Herrian bezala ematen.
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Egunkarian, telebistan gaur zein film emango duten begiratzen ari zara.
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* Emakume hori irakasle bezala hartu dugu.
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Irakurri lagunaren esanak, eta zehaztu zein esanahirekin erabili duen -tzat atzizkia.

Egunkarian, telebistan gaur zein film emango duten begiratzen ari zara.

Irakurri bi sinopsi hauek, eta osatu, aukerak erabilita eta -tzat erantsita.

Nortzat edo zertzat kasua bi adierarekin erabiltzen dugu. Esaldi honetan, adibidez:
 - Emakume hori irakasletzat hartu dugu.

 • Duen gaitasunagatik, eskarmentuagatik edo dena delakoagatik, irakasle-lanerako aukeratu dugu 
emakume hori.

 • Duen itxuragatik, hitz egiteko moduagatik edo dena delakoagatik, pentsatu dugu irakaslea zela 
emakume hori.

BEREZITASUNAK
Egituraren aldetik, deklinabide-kasu honek hainbat berezitasun ditu:

 • Mugagabean baino ez da erabiltzen. Kasu honek ez du singularreko eta pluraleko formarik. Be-
raz, -tzat atzizkia agertuko da beti.

 • Besteen arau fonetikoak ez dira betetzen kasu honetan. Beraz, deklinatzen ari garen hitza kon-
tsonantean amaitzen bada, ez du beste kasuetan hartzen den e hori hartuko bi kontsonanteak 
lotzeko: arduraduntzat / *arduradunetzat.

 • Kasu hau aditz gutxi batzuekin baino ez da erabiltzen: hartu, jo, eduki, ukan, eskaini, eman… 

KALKO OKERRAK
Gaur egun, gero eta zabalduago dago bezalaren erabilera adiera honetarako, gaztelaniazko comoren 
kalkoa eginda. 

* Emakume hori irakasle bezala hartu dugu.
Hartu kontuan bezala horrek balio konparatiboa duela; beraz, honelakoetan baino ez dugu erabiliko:

 - Emakume hori irakaslea bezala aritzen da. (emakumea eta irakaslea konparatuta)

aitzakia
etsaia
maisua
maisulana
oinarria
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Gazte batek Ameriketara joateko asmoa du, egonaldi bat egiteko. Egunkarian, erreportaje bat 
irakurri du Euskal Etxeetan euskara-eskolak ematen dituzten langileei buruz. Hauek dira han 
agertzen diren hainbat ideia.

Irakurri, eta esan zeinetan erabili den ondo bezala.

Kanpora joaten garenean, ohikoak izaten dira gaizki-ulertuak, ezagutzen ez dugun eta 
ezagutzen ez gaituen mundu batean murgiltzen baikara. Agian, zuk zeuk bizi izan duzu 
halakoren bat; beharbada, zure ezagunen batek…

Prestatu anekdota hori taldekideei komentatzeko. Erabili bi aldiz, gutxienez, -tzat atzizkia. 
Jarraitu, nahi baduzu, urrats hauek: 
• Zerk eragin zuen gaizki-ulertua?
• Zer gertatu zen?
• Nola konpondu zen?

Bilatu 3 kide taldea osatzeko. Egin hitzordua, eta kontatu elkarri anekdotok. Aukeratu 
dibertigarriena.

Idatzi foroan anekdota hori.

GULLIVERREN BIDAIAK
Gulliver abenturazaleak bidaia fantastikoa izango du, haren itsasontzia hondoratu 
egingo den arte. Liliput herrialdean azalduko da, eta bertako biztanle txikiek …………… 
(1) hartuko dute. Jonathan Swiften eleberria …………………… (2) duen film entreteniga-
rria da. …………… (3) jotzen den Ray Harryhausen efektuek ikusgarria bihurtzen dute.

berria.eus (moldatua) 

TESIA
Snuff movie basatiak …………… (4) hartu zituen Alejandro Amenabarrek bere opera 
prima egiteko. Hain zuzen, horiei buruzko tesia egiten ari den ikasle baten esperientzia 
kontatzen digu. Beldur psikologikoaren …………… (5) jotzen den filma, tentsio eta in-
trigaz betea.

berria.eus (moldatua) 

A: Zerbaiterako aukeratu

B: Okertu

1. Lehenengo arazoa, aireportuan: susmagarritzat hartu ninduten, eta hiru ordu egon nintzen poliziaren 
egongelan. ……

2. Onena izan zen egokitu zitzaidan etxea. Lehenengo egunetik, familiakotzat hartu ninduten, bat gehiago 
nintzen. ……

3. Lanean hasi ginenean, proiektuaren zuzendaritzat hartu ninduten, eta denak nituen galdezka. Niri, hasiberri 
bati. ……

4. Han, umezurtz piloa dago. Lagun bat pentsatzen ari da hango mutiko bat semetzat hartzea. ……

5. Lantaldeak antolatu genituenean, bertako herritar bat zuzendaritzat hartu genuen, irakaslea zenez. ……

6. Polizia ustela da. Lapurreta batzuk izan ziren, eta gure taldeko bat susmagarritzat hartu zuten. Badakizue, 
norbait atxilotu behar zutelako. ……

7. Askok turistatzat hartzen gaitu, baina ez da horrela. Han, lan piloa egiten dugu. ……

8. Orain beste pertsona bat hartu dute presidentetzat, eta laguntza handiagoa emango duela agindu du. ……

1. Diasporako hainbat kidek euskaldunek bezala bizi nahi du.

2. Diasporako hainbat kidek euskaldun bezala du bere burua.

3. Koordinatzailearen esanetan, oraingo taldeei eustea eta Euskal Etxe gehiagotan euskara-eskolak ematea 
dituzte helburu nagusi bezala.

4. Euskara-irakasleek, beste lankidetza-proiektuetan bezala, borondatez egiten dute lan.

5. Esperientzia biziki aberasgarri bezala jotzen du euskara-irakasleak.

6. HABEren ikasmateriala erreferentzia bezala hartzen dute.

7. Quebecen, euskara-eskolak ez dira Euskal Herrian bezala ematen.
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Irakurri foroan ikasleen anekdotak, eta egin 
galderak xehetasun gehiago jasotzeko; era 
berean, animatu ikaskideak iritzia ematera, 
interpelazio zuzenak eginez.

Emaiezu feedbacka foroan bertan.

ERANTZUNAK
1. etsaitzat; 2. oinarritzat; 3. Maisutzat; 

4. aitzakiatzat; 5. maisulantzat

ERANTZUNAK
1. B; 2. A; 3. B; 4. A; 5. A; 6. A; 7. B; 8. A

ERANTZUNAK
1, 4, 7

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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07. ikastunitatea JOAN ETA ETORRI
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa

A B

EGIN elkarrekinENPATIA DEMOGRAFIA

A

B

C

C

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

Aukeratu inguruko pertsona bat atzerrian bizi 
izan dena, edo atzerritik etorri dena. Prestatu 
galderak harekin elkarrizketa izateko. Hartu 
kontuan solaskidearen erantzunek galdera berriak 
egiteko aukera eman diezazuketela; erabili horiek 
birgaldetzeko eta elkarrizketa aberasteko.

Egin elkarrizketa, eta grabatu.

Irakurri Pape Niang etorkin afrikarrak 
kazetariari esandakoak, eta aukeratu 
dagokien galdera. Eman galdera bana 
beste adierazpenei. 

Hartu eskuorriaren atal bat, eta 
birpasatu. Hartu kontuan planifikazioa.

Zabaldu eskuorria.

Ikusi datu demografikoen biltegiak, eta zerrendatu 
horietan jasotzen den informazioa.

Eskatu ikaskide bati bere lagina emateko, eta aztertu emaitzaren arrakasta BAI/EZ galderei 
erantzunda. Erantzunak arrazoitzeko, bildu taulan lagineko adibideak.

Zuen herriko datu demografikoen eskuorria idatziko duzue.

EBALUAZIOA

Podcast bat grabatuko duzu, migrazio-kasuren batek eragin dizkizun hausnarketak partekatzeko.

Grabatu podcasta.

Planifikatu eskuorria.

 -Zein da hemen aurrera egiteko duzuen zailtasunik 
handiena?

 -Halako egoera bizi baduzue, bitxia da afrikarrek hona 
etorri nahi izatea, ezta?

1. ……………

 Niri ez zait gustatzen arrazakeriaren alde ilunaz hitz 
egitea, jasotzen ditugun umiliazioei eta abarri buruz; 
badago, horren parean, makina bat elkartasun-keinu, 
eta horiek azpimarratu nahi ditut. Azken batean, 
orekatu egiten dira batzuk eta besteak.

2. ……………

 Bi arazo daude: agintariak, oro har, ustelak dira, eta 
metropoliaren txotxongiloak. Izan ere, horixe da bestea: 
metropoliko multinazionalek gure ondasunak ustiatzen 
dituzte. Agintariek metropoliaren interesen alde egiten 
dute, herritarren alde egin barik.

3. ……………

 Europara etortzea merezi ez duela esaten diedanean, ez 
didate sinesten. Herritarren ustetan, dirurik ez izateko 
arrazoia da alferra naizela edo ez dudala jakin Europako 
egoerara egokitzen.

4. ……………

 Europan, Saharaz hegoaldeko migratzaile beltza izatea 
da, ikusi dudanez, prekaritatearen eta umiliazioaren 
sinonimo. Beltza izatearen etiketa itsatsita dugu, eta 
berdin dio zer egin dugun eta zein errealitate bizi 
dugun.

Prestatu zure podcasta grabatzeko. Jarraitu 
bide honi:

1.  Entzun grabaketa, eta aukeratu adierazpen 
azpimarragarrienak.

2.  Antolatu adierazpen horiek zure podcas-
tean ordenan emateko.

3. Prestatu saioaren hasiera eta amaiera.
4.  Zure hausnarketak adieraziko dituzu;  

alegia, ez duzu erantzunen birkontaketa 
hutsa egin behar. Hartu kontuan.

5.  Grabatu behin-behineko saioa.  
Entzun, eta baloratu 
zer duzun hobetzeko.

—Ikusitakoaren arabera, Eustaten, euskal 
biztanleriaren bilakaera 1976tik 2026ra 
bitarte aurki daiteke. Iragana eta 
etorkizuna. Ideia ona da guretzat ere, 
ezta?

—Ondo, bai. Eraginkorra izan daiteke 
etorkizunaren argazkia ere erakustea. 
Dena dela, gure herrikoari dagokionez, 
gaur egungo datuetatik abiatuko 
ginateke, ezta?

• Norentzat eta zergatik idatziko duzue? Biztanleriaren 
bilakaeraren arabera…

 – …proposamenen bat egin nahi diozue udalari.
 – …hausnarketarako tartea zabaldu nahi duzue.
 – …

• Zein datu bildu nahi dituzue bertan? 
• Zein euskarri erabili nahi duzue? Euskarri grafikoak, 

ilustrazioak… 
• Zein estilotan edo idazkeran aurkeztu nahi duzue?
• Non zabalduko duzue? Sare sozialetan, hedabideetan, 

eskuz esku…

Banatu lanak, eta egin datu-bilketa.

Bildutako datuekin, antolatu eta prestatu 
eskuorriaren lehen zirriborroa.

ARRAKASTA

1. Ulertzen da mezua/ideia? BAI c    EZ c
Non: ……………

Non erabil dezake? ……………

2. Gairako egokia den hiztegia 
(lexikoa) erabili du?

BAI c    EZ c
Non: ……………

Non erabil dezake? ……………

3. Besteren aipamenik egin du? BAI c    EZ c
Non: ……………

Non erabil dezake? ……………

4. Galde-hitza + partizipioa erabili du? BAI c    EZ c
Non: ……………

Non erabil dezake? 

5. Nortzat/Zertzat kasua erabili du? BAI c    EZ c
Non: ……………

Non erabil dezake? ……………
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PROZEDURA
Aurkeztu Pape Niang: hasiera berri 

bat, Mikel Garcia Idiakez kazetariak 
idatzitako liburua, Pape Niang 
etorkinarekin izandako elkarrizketetan 
oinarritua.

Irakur ditzatela Papek esandakoak, 
eta aukera dezatela galdera egokia; bi 
badituzte, eta beste biak asmatu egin 
beharko dituzte. Esan ikasleei ariketa 
bidaltzeko, eta emaiezu erantzuna.

Bila dezatela herrian migrazio- 
-eskarmentua izan duen norbait. 
Eskaini zeure burua norbait bilatzen 
laguntzeko, horretarako arazoak 
badituzte.

Presta dezatela galdetegia, eta egin 
dezatela elkarrizketa. Azter ditzatela 
erantzunak, eta, horren arabera, graba 
dezatela hausnarketa.

Graba eta gorde dezatela lana.

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. Zein da hemen bereziki 

bizi izan duzun egoera gordin bat?;  
2. Esaten da Afrika oso aberatsa dela. 
Zergatik dago halako pobrezia, migraziora 
bultzatzen zaituztena?;  
3. Halako egoera bizi baduzue, bitxia da 
afrikarrek hona etorri nahi izatea, ezta?;  
4. Zein da hemen aurrera egiteko duzuen 
zailtasunik handiena?
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa

A B

EGIN elkarrekinENPATIA DEMOGRAFIA

A

B

C
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PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

Aukeratu inguruko pertsona bat atzerrian bizi 
izan dena, edo atzerritik etorri dena. Prestatu 
galderak harekin elkarrizketa izateko. Hartu 
kontuan solaskidearen erantzunek galdera berriak 
egiteko aukera eman diezazuketela; erabili horiek 
birgaldetzeko eta elkarrizketa aberasteko.

Egin elkarrizketa, eta grabatu.

Irakurri Pape Niang etorkin afrikarrak 
kazetariari esandakoak, eta aukeratu 
dagokien galdera. Eman galdera bana 
beste adierazpenei. 

Hartu eskuorriaren atal bat, eta 
birpasatu. Hartu kontuan planifikazioa.

Zabaldu eskuorria.

Ikusi datu demografikoen biltegiak, eta zerrendatu 
horietan jasotzen den informazioa.

Eskatu ikaskide bati bere lagina emateko, eta aztertu emaitzaren arrakasta BAI/EZ galderei 
erantzunda. Erantzunak arrazoitzeko, bildu taulan lagineko adibideak.

Zuen herriko datu demografikoen eskuorria idatziko duzue.

EBALUAZIOA

Podcast bat grabatuko duzu, migrazio-kasuren batek eragin dizkizun hausnarketak partekatzeko.

Grabatu podcasta.

Planifikatu eskuorria.

 -Zein da hemen aurrera egiteko duzuen zailtasunik 
handiena?

 -Halako egoera bizi baduzue, bitxia da afrikarrek hona 
etorri nahi izatea, ezta?

1. ……………

 Niri ez zait gustatzen arrazakeriaren alde ilunaz hitz 
egitea, jasotzen ditugun umiliazioei eta abarri buruz; 
badago, horren parean, makina bat elkartasun-keinu, 
eta horiek azpimarratu nahi ditut. Azken batean, 
orekatu egiten dira batzuk eta besteak.

2. ……………

 Bi arazo daude: agintariak, oro har, ustelak dira, eta 
metropoliaren txotxongiloak. Izan ere, horixe da bestea: 
metropoliko multinazionalek gure ondasunak ustiatzen 
dituzte. Agintariek metropoliaren interesen alde egiten 
dute, herritarren alde egin barik.

3. ……………

 Europara etortzea merezi ez duela esaten diedanean, ez 
didate sinesten. Herritarren ustetan, dirurik ez izateko 
arrazoia da alferra naizela edo ez dudala jakin Europako 
egoerara egokitzen.

4. ……………

 Europan, Saharaz hegoaldeko migratzaile beltza izatea 
da, ikusi dudanez, prekaritatearen eta umiliazioaren 
sinonimo. Beltza izatearen etiketa itsatsita dugu, eta 
berdin dio zer egin dugun eta zein errealitate bizi 
dugun.

Prestatu zure podcasta grabatzeko. Jarraitu 
bide honi:

1.  Entzun grabaketa, eta aukeratu adierazpen 
azpimarragarrienak.

2.  Antolatu adierazpen horiek zure podcas-
tean ordenan emateko.

3. Prestatu saioaren hasiera eta amaiera.
4.  Zure hausnarketak adieraziko dituzu;  

alegia, ez duzu erantzunen birkontaketa 
hutsa egin behar. Hartu kontuan.

5.  Grabatu behin-behineko saioa.  
Entzun, eta baloratu 
zer duzun hobetzeko.

—Ikusitakoaren arabera, Eustaten, euskal 
biztanleriaren bilakaera 1976tik 2026ra 
bitarte aurki daiteke. Iragana eta 
etorkizuna. Ideia ona da guretzat ere, 
ezta?

—Ondo, bai. Eraginkorra izan daiteke 
etorkizunaren argazkia ere erakustea. 
Dena dela, gure herrikoari dagokionez, 
gaur egungo datuetatik abiatuko 
ginateke, ezta?

• Norentzat eta zergatik idatziko duzue? Biztanleriaren 
bilakaeraren arabera…

 – …proposamenen bat egin nahi diozue udalari.
 – …hausnarketarako tartea zabaldu nahi duzue.
 – …

• Zein datu bildu nahi dituzue bertan? 
• Zein euskarri erabili nahi duzue? Euskarri grafikoak, 

ilustrazioak… 
• Zein estilotan edo idazkeran aurkeztu nahi duzue?
• Non zabalduko duzue? Sare sozialetan, hedabideetan, 

eskuz esku…

Banatu lanak, eta egin datu-bilketa.

Bildutako datuekin, antolatu eta prestatu 
eskuorriaren lehen zirriborroa.

ARRAKASTA

1. Ulertzen da mezua/ideia? BAI c    EZ c
Non: ……………

Non erabil dezake? ……………

2. Gairako egokia den hiztegia 
(lexikoa) erabili du?

BAI c    EZ c
Non: ……………

Non erabil dezake? ……………

3. Besteren aipamenik egin du? BAI c    EZ c
Non: ……………

Non erabil dezake? ……………

4. Galde-hitza + partizipioa erabili du? BAI c    EZ c
Non: ……………

Non erabil dezake? 

5. Nortzat/Zertzat kasua erabili du? BAI c    EZ c
Non: ……………

Non erabil dezake? ……………
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PROZEDURA
Hartu tarte bat datu demografikoak 

hainbat iturritan arakatzeko. Adibidez, 
Eustaten eta Gaindegiaren berri eman 
diezaiekezu, bilaketak errazteko. 

Zehaztu dezatela hainbat ezaugarri: zer 
biltzen den (biztanleria, adina…) datu 
demografikoetan eta zer ez, nola eta non 
biltzen diren, zein helburu edo xedetarako 
erabil daitezkeen… Galdetu, talde 
handian, zer topatu duten eta zer ez. Eragin 
galderen bidez, erantzun dezaten: Topatu 
dituzue biztanleen datuak? Nolakoak? 
Nongoak? Eta datu ekonomikorik? 
Zertarako balia daitezke datu-base horiek?

Jarrai diezaiotela proposatutako 
bideari informazioa biltzeko eta eskuorria 
diseinatzeko. Elkarren lanei hobetzeko 
proposamenak egin ondoren, banatu 
eskuorriak aurrez zehaztutako moduan.

104PRIMERAN! 
B2.1

105 PRIMERAN! 
B2.1



08. ikastunitatea BERANDU BAINO LEHEN
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

D

A

62

02. saioan:
ONDAREA 
GORDETZEA
Nola eragiten du 
denborak?

Irakurri artikulu-zatia, eta eman beste pare bat adibide.

DENBORA URREA DA

Lexikoa:
• Denbora adierazteko.

Diskurtsoa:
• Adierazpenak 

modalizatzeko 
baliabideak.

Gramatika:
• Aditza: baldintza 

hipotetikoa.
• Denborazkoak: -(e)la(rik), 

-(e)n orduko, harik eta… 
arte.

BERANDU 
BAINO LEHEN08. ikastunitatea

03. saioan:
KRONOBIDAIAK
Denboran barrena 
bidaiatuko bagenu? Ikusi bideo-pasartea, eta adostu taldean 

galderaren erantzuna.
• Eguneko zein unetan zabalduko genuke 

guztiontzako denbora-poto bakarra?

DENBORAREN PERTZEPZIO 
SUBJEKTIBOA
(…)
Denbora ziztu bizian joaten da gustuko gauzak egiten ditugunean, 
motibatuta gaudela, egiten ari garena berria denean edo lanpetu-
ta gaudenean. Aurreko esperientziek ere eragiten dute denboraren 
pertzepzioan: film bat laburragoa iruditzen zaigu bigarrenez ikus-
ten dugunean. Aitzitik, denbora astiroago joaten da txarto pasatzen 
ari garenean, gaixorik gaudela edo mina dugula, arriskuan gaude-
nean, baita aspertuta gaudenean ere; alegia, denborari begiratzen 
diogunean.
(…)

Komentatu taldean testuari egin dizkiozuen ekarpenak eta wikian 
ikusi dituzuenak.

01. saioan:
ERLOJUPEKOA
Nora goaz horren azkar?

Denbora ziztu bizian joaten da… Denbora astiro joaten da… 

• ……………
• ……………

• ……………
• ……………

Egin ideia-jasa ikaskideekin wikian.
• Noiz dira luze 5 minutu?
• Noiz dira labur 5 minutu?

—Maddik esan du 5 minutuko ahozko azalpena labur 
egiten zaiola. Niri minutu bat ere luze egiten zait.

—Bai, bada! Hari hitz egitea izugarri gustatzen zaio.

Irakurri saltzaileari kafetegi batean eman dioten erantzuna. 

 “Hara, guk nahi dugu jendea mahaian esertzea, kafea edo dena 
delakoa eskatzea eta lehenbailehen joatea, beste bati lekua uzteko. 
Denbora-potoak salduko banitu, bezeroak beranduago itzuliko 
lirateke lanera, eta denbora gehiago emango lukete mahaian. 
Horrek kafe gutxiago saltzea dakar, eta negozioaren kalterako da. 
Oso produktu erakargarria da, baina guri kalte egingo liguke”.

Aukeratu zuen ardurapeko gunea, eta prestatu saltzaileari emango 
diozuen erantzuna.

• Ospitalea • Tren-geltokia • Merkataritza-gune handia
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GAIA
Denbora urrea omen da, esan 

nahi baita dugunik eta altxorrik 
preziatuenetakoa. Denboraren 
joanak eragiten dizkigu, seguruena, 
hausnarketa mamitsuenak. 

Baina, urrearenak bezala, 
denboraren balioak gorabeherak 
izaten ditu, eta batzuetan azkarrago 
eta besteetan astiroago doakigulako 
sentsazioa izango dugu. Erosiko al 
genuke urre hori? Zertarako erabiliko 
genituzke 5 minutu?

Denborari lasterketa irabazteko 
ahaleginean, badirudi bizimodu 
azkarragoaren aldeko apustua egin 
dugula: dena da premiazko, denak 
du lehentasun; eta, denera heltzeko, 
denborari denbora irabazi behar 
diogu.

Baina denborak bere arrastoa 
uzten du. Arrasto hori, batzuetan, 
hondatzearen sinonimo izango da, 
eta, beste batzuetan, irabaztearena. 
Polita litzateke denbora-makina 
asmatua izatea, ondare hori sortu 
zeneko garaira bidaiatzeko; edo baita 
guk utziko duguna ikuskatzeko aukera 
izatea ere etorkizunean.

106PRIMERAN! 
B2.1

107 PRIMERAN! 
B2.1



BERANDU BAINO LEHEN08. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

D

A

62

02. saioan:
ONDAREA 
GORDETZEA
Nola eragiten du 
denborak?

Irakurri artikulu-zatia, eta eman beste pare bat adibide.

DENBORA URREA DA

Lexikoa:
• Denbora adierazteko.

Diskurtsoa:
• Adierazpenak 

modalizatzeko 
baliabideak.

Gramatika:
• Aditza: baldintza 

hipotetikoa.
• Denborazkoak: -(e)la(rik), 

-(e)n orduko, harik eta… 
arte.

BERANDU 
BAINO LEHEN08. ikastunitatea

03. saioan:
KRONOBIDAIAK
Denboran barrena 
bidaiatuko bagenu? Ikusi bideo-pasartea, eta adostu taldean 

galderaren erantzuna.
• Eguneko zein unetan zabalduko genuke 

guztiontzako denbora-poto bakarra?

DENBORAREN PERTZEPZIO 
SUBJEKTIBOA
(…)
Denbora ziztu bizian joaten da gustuko gauzak egiten ditugunean, 
motibatuta gaudela, egiten ari garena berria denean edo lanpetu-
ta gaudenean. Aurreko esperientziek ere eragiten dute denboraren 
pertzepzioan: film bat laburragoa iruditzen zaigu bigarrenez ikus-
ten dugunean. Aitzitik, denbora astiroago joaten da txarto pasatzen 
ari garenean, gaixorik gaudela edo mina dugula, arriskuan gaude-
nean, baita aspertuta gaudenean ere; alegia, denborari begiratzen 
diogunean.
(…)

Komentatu taldean testuari egin dizkiozuen ekarpenak eta wikian 
ikusi dituzuenak.

01. saioan:
ERLOJUPEKOA
Nora goaz horren azkar?

Denbora ziztu bizian joaten da… Denbora astiro joaten da… 

• ……………
• ……………

• ……………
• ……………

Egin ideia-jasa ikaskideekin wikian.
• Noiz dira luze 5 minutu?
• Noiz dira labur 5 minutu?

—Maddik esan du 5 minutuko ahozko azalpena labur 
egiten zaiola. Niri minutu bat ere luze egiten zait.

—Bai, bada! Hari hitz egitea izugarri gustatzen zaio.

Irakurri saltzaileari kafetegi batean eman dioten erantzuna. 

 “Hara, guk nahi dugu jendea mahaian esertzea, kafea edo dena 
delakoa eskatzea eta lehenbailehen joatea, beste bati lekua uzteko. 
Denbora-potoak salduko banitu, bezeroak beranduago itzuliko 
lirateke lanera, eta denbora gehiago emango lukete mahaian. 
Horrek kafe gutxiago saltzea dakar, eta negozioaren kalterako da. 
Oso produktu erakargarria da, baina guri kalte egingo liguke”.

Aukeratu zuen ardurapeko gunea, eta prestatu saltzaileari emango 
diozuen erantzuna.

• Ospitalea • Tren-geltokia • Merkataritza-gune handia
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Artikulu-zatia irakurrita, pentsa 

dezatela denboraren subjektibotasunaren 
inguruan, bi zerrenda eginda. Zerrenda 
horietan oinarrituta, egin dezatela ideia-
-jasa wikian; eskatu ikasle bakoitzari pare 
bat ideia zutabe bakoitzerako.

Har ezazu parte zeuk ere wikian, zeure 
ekarpena eginda.

B IDEIAK BALORATU
Talde handian, hitz egin wikian irakurri 

dituzuenen inguruan.

C ULERTU ETA ADOSTU
Aurkeztu bideo-pasartea: eguneroko 

kontu xumeez diharduen telebistako 
albistegia da; herrietan-eta gertatzen diren 
berri gutxi-gehiago bitxiak ditu mintzagai. 
Pasarte honetan, merkatari bati egingo diote 
elkarrizketa.

Ikus dezatela elkarrizketa. Komenta ezazue 
albistea: ideia ona den, erosiko luketen aukera 
izanez gero…

Ados ezazue, talde handian, egunean zehar 
noiz erabiliko zenuketen denbora-potoa.

D EKINTZA
Aurkeztu egoera ikasleei: saltzaileak pentsatu du vending-makinetan ere sal 

litekeela bere produktua, eta, horretarako, hainbat lekutan ibili da, bere makinak 
jartzeko. Lehenik, kafetegi batera joan da, eta liburuko erantzuna eman diote.

Taldeka, aukera dezatela gune bat, eta eman diezaiotela erantzuna 
saltzaileari, arduradunak balira bezala.
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Alderatu erantzunak, edo adostu.

Idatz ezazue artikuluaren ideia nagusia 
esaldi batean.

Bilatu testuan -aldi amaiera duten 
hitzak, eta eman definizioak.

A

—Garaiak aldatu egin direla esan 
nahi du, ezta?

—Bai, baina azken paragrafoak zer 
esan nahi du, zuen ustez?

Entzun irratiko zutabea, eta hitz egizue 
zuen ohiturei buruz, galderak oinarri.

D

E

• Zertan joaten zaizu denbora?
• Zeri ematen diozu denbora gehien?
• Zertarako hartzen duzu denbora 

gustura?
• Zertan xahutzen duzu denbora?
• …

ATSEDENA
Presaz eta denbora eskasiaz pentsatzean beti akorda-
tzen naiz lagun baten aitonarekin. Laboraria zen, eta 
entzun nahi zuen guztiari esaten zion berak ez zekiela 
gazteek aipatzen zuten denbora falta hori zer zen, ez 
zekiela zer zen atseden luzearen beharra izatea, opo-
rrena.
Lagunaren aitona lo ez zegoen bitarte guztian aritzen 
zen lanean, zerbait egiten, esku artean zerbait zuela, 
baina azpimarratzen zuen soroan ari zelarik inor al-
botik pasatuz gero beti zuela astia hizketaldi baterako, 
honetaz eta hartaz lasai ederrean jarduteko. Berdin, 
beste edozein zereginetan ari zela.
Lagunaren aitonaren baserrian, garai hartako etxe 
gehienetan bezala, ez zegoen sofarik. Logelaz eta oheaz 
aparte, ez zegoen atsedenaldi luzerako atondutako bes-
te gunerik.
Guri ezjakinena eta barregarria iruditzen zitzaigun bi-
zitza etenik gabeko lanaldi gisa hartze hura; astakeria, 
sofarik gabeko etxebizitza bat.
Orain ez dago sofarik gabeko etxerik, astialdirako 
prestatu gabeko logelarik. Lanaz bestekoa, etena, en-
tretenimendua, izendatu dugu bizitza. Irakurri berri 
dut gero eta gehiago direla etxeko sofatik edo ohetik 
lan egiten duten profesionalak, erosotasun seinale. Eta 
horra paradoxa: etenaren, entretenimenduaren eta bi-
zitzaren ustezko tenpluak irentsi dituela enpleguak, eta 
geratu garela atsedenik gabe.

berria.eus (moldatua)

-ALDI ATZIZKIA
Denbora-tartea edo bolada adierazi nahi du.
Izenak sortzen ditu: oporraldi, jardunaldi, 
denboraldi…

- Izenei lotzen zaie: opor → oporraldi
- Aditz-oinei lotzen zaie: ikasi → ikastaldi

KH 1-4

IZENAK

Aukeratu denboraren kudeaketa 
egokirako garrantzitsuen 
iruditzen zaizun aholku bat, eta 
gehitu beste bat.

BIZI LASAI
Jarri lehentasunak
Mugatu ordutegiak

Ikasi EZ esaten
Deskonektatu

Erabili erlaxazio-teknikak
Ez bilatu perfekzioa

Sentitu bizitza

Azaldu aholku horiek ikaskideei.

Irakurri Idurre Eskisabelen zutabea, eta aukeratu 
esaten denarekin bat datozen baieztapenak. 

ADITZAK

—Egun, behintzat, 8 orduko (1) …………… 
ditugu; lehen, egun osokoak.

—Bai, eta baserrian ez zegoen (2) ……………. 
Bazkaltzeko baino ez.

—Eta, gainera, zelako (3) …………… etxeko 
guztiei jaten emateko!

1. Gaur egun, eguneroko eginbeharrek atsedenerako 
eremuak inbaditu dituzte.

2. Gure aitona-amonen garaian, denerako zegoen astia.

3. Lagunaren aitonak beti zuen hitz-aspertua egiteko beta.

Osatu aipamenak; erabil ezazue -aldi atzizkia.

atsedena

jaia

lana

oporrak

bete

estu

eten

izerditu

jardun
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ESKOLA AURRETIK

A ULERMENA LANDU
Hitz egiezu Idurre Eskisabeli buruz, edo 

emaiezu loturaren bat ezagut dezaten. 
Wikipedia, zubitegia.armiarma.eus… 
proposa ditzakezu, esaterako.

Irakur dezatela zutabea, eta aukeratu 
testuarekin bat datozen baieztapenak.

B ESANAHIA ADOSTU
Errepararazi, une batez, jardueraren izenburuari: Erlojupekoa. Galdetu, talde 

handian, inork ezagutzen ote duen hitza; ezaguna ez badute, ondorioztatu, 
denon artean, esanahia. Lotu hitz hori eta artikulua, eta hitz egin, labur, gure 
bizitza erlojupeko bat ote den.

Egin taldeak ikasleek bidali dizkizuten erantzunen arabera, desadostasunak 
izan daitezkeela bermatzeko. Ados ditzatela baieztapen zuzenak eta artikulua 
laburbilduko duen esaldia.

Baloratu, talde handian, proposatutako esaldien egokitasuna.

ERANTZUNAK
1, 3
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Alderatu erantzunak, edo adostu.

Idatz ezazue artikuluaren ideia nagusia 
esaldi batean.

Bilatu testuan -aldi amaiera duten 
hitzak, eta eman definizioak.

A

—Garaiak aldatu egin direla esan 
nahi du, ezta?

—Bai, baina azken paragrafoak zer 
esan nahi du, zuen ustez?

Entzun irratiko zutabea, eta hitz egizue 
zuen ohiturei buruz, galderak oinarri.

D

E

• Zertan joaten zaizu denbora?
• Zeri ematen diozu denbora gehien?
• Zertarako hartzen duzu denbora 

gustura?
• Zertan xahutzen duzu denbora?
• …

ATSEDENA
Presaz eta denbora eskasiaz pentsatzean beti akorda-
tzen naiz lagun baten aitonarekin. Laboraria zen, eta 
entzun nahi zuen guztiari esaten zion berak ez zekiela 
gazteek aipatzen zuten denbora falta hori zer zen, ez 
zekiela zer zen atseden luzearen beharra izatea, opo-
rrena.
Lagunaren aitona lo ez zegoen bitarte guztian aritzen 
zen lanean, zerbait egiten, esku artean zerbait zuela, 
baina azpimarratzen zuen soroan ari zelarik inor al-
botik pasatuz gero beti zuela astia hizketaldi baterako, 
honetaz eta hartaz lasai ederrean jarduteko. Berdin, 
beste edozein zereginetan ari zela.
Lagunaren aitonaren baserrian, garai hartako etxe 
gehienetan bezala, ez zegoen sofarik. Logelaz eta oheaz 
aparte, ez zegoen atsedenaldi luzerako atondutako bes-
te gunerik.
Guri ezjakinena eta barregarria iruditzen zitzaigun bi-
zitza etenik gabeko lanaldi gisa hartze hura; astakeria, 
sofarik gabeko etxebizitza bat.
Orain ez dago sofarik gabeko etxerik, astialdirako 
prestatu gabeko logelarik. Lanaz bestekoa, etena, en-
tretenimendua, izendatu dugu bizitza. Irakurri berri 
dut gero eta gehiago direla etxeko sofatik edo ohetik 
lan egiten duten profesionalak, erosotasun seinale. Eta 
horra paradoxa: etenaren, entretenimenduaren eta bi-
zitzaren ustezko tenpluak irentsi dituela enpleguak, eta 
geratu garela atsedenik gabe.

berria.eus (moldatua)

-ALDI ATZIZKIA
Denbora-tartea edo bolada adierazi nahi du.
Izenak sortzen ditu: oporraldi, jardunaldi, 
denboraldi…

- Izenei lotzen zaie: opor → oporraldi
- Aditz-oinei lotzen zaie: ikasi → ikastaldi
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IZENAK

Aukeratu denboraren kudeaketa 
egokirako garrantzitsuen 
iruditzen zaizun aholku bat, eta 
gehitu beste bat.

BIZI LASAI
Jarri lehentasunak
Mugatu ordutegiak

Ikasi EZ esaten
Deskonektatu

Erabili erlaxazio-teknikak
Ez bilatu perfekzioa

Sentitu bizitza

Azaldu aholku horiek ikaskideei.

Irakurri Idurre Eskisabelen zutabea, eta aukeratu 
esaten denarekin bat datozen baieztapenak. 

ADITZAK

—Egun, behintzat, 8 orduko (1) …………… 
ditugu; lehen, egun osokoak.

—Bai, eta baserrian ez zegoen (2) ……………. 
Bazkaltzeko baino ez.

—Eta, gainera, zelako (3) …………… etxeko 
guztiei jaten emateko!

1. Gaur egun, eguneroko eginbeharrek atsedenerako 
eremuak inbaditu dituzte.

2. Gure aitona-amonen garaian, denerako zegoen astia.

3. Lagunaren aitonak beti zuen hitz-aspertua egiteko beta.

Osatu aipamenak; erabil ezazue -aldi atzizkia.

atsedena

jaia

lana

oporrak

bete

estu

eten

izerditu

jardun
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C LEXIKOA LANDU
Binaka, -aldi atzizkia duten hitzak 

azpimarratuko dituzte testuan. Nabarmendu 
hitz horiek deklinabide-atzizkiren bat ere izan 
dezaketela. Eman diezaietela definizioa. 

Zuzendu lana talde handian, eta aterarazi 
ondorioa: -aldi atzizkiak denbora adierazten du.

Eman hurrengo solasalditxoaren testuingurua: 
bi lagun berriketan ari dira, artikuluaren 
aitzakiatan. Osa ditzatela esaldiak aukerako 
hitzei atzizkia erantsita. Nabarmendu aukera bat 
baino gehiago izan daitezkeela egokiak.

D  ENTZUN ETA LEXIKOARI 
ERREPARATU

Aurkeztu entzungaia: irratiko zutabea, bizi dugun 
azelerazioaren ingurukoa. Entzun dezatela, eta 
komentatu, talde handian, esan direnekin bat ote 
zatozten. Premiarik badago, entzun berriro.

3-4ko taldetan, komenta dezatela nola bizi duten 
denbora, liburuko galderak oinarri.

E EKINTZA
Aukera dezala ikasle bakoitzak karteleko 

aholku bat, eta proposa dezala beste bat. 
Egin 3-4 kideko taldeak aholku desberdina 

aukeratu duten ikasleekin. Azal diezaiotela 
elkarri zertan den aholku bakoitza.

ERANTZUNAK
hizketaldi, hizketa-tartea; atsedenaldi, atseden hartzen 

den denbora; lanaldi, lanean ematen den denbora; 
astialdi, lanik edo zereginik gabeko bitartea

ERANTZUNAK
1. jardunaldiak, lanaldiak; 
2. atsedenaldirik, etenaldirik; 
3. estualdiak, izerdialdiak

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 1, 2, 3, 4.
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Arrazoitu UNESCOren gizateriaren 
ondaretzat gordetzeko proposamenik 
onena, ametsetako saria irabaz dezazuen. 

Irakurri Xabier Gantzarainen hausnarketak, 
eta alderatu zureekin.

Adostu baieztapenik esanguratsuena, eta aurkeztu 
talde handian.

Bidali inguruko pare bat laguni baieztapenik 
gustukoenak, eta partekatu haien erantzunak 
ikaskideekin.

Entzun irrati-pasartea, eta zehaztu 
zein lagunek laburbildu duen egokien 
Gordailuaren helburua eta zeregina 
adierazteko ideia.

ONDAREA ETA BIZITZA
Aspaldi lurrundu zen iragana nik nahi nuenean akor-
dura ekarriko zidatela sinistuta gorde nituen gauza 
haiek guztiak, nire bizitzan inportanteak zirelako mai-
tez-maitez jasotakoak, hilda agertu ziren egun batean 
mesanotxeko tiraderan. Han zeuden denak etzanda, 
mutu, gorpu. Uneren bat edo besteren printza ahul 
bat ekartzen zidan baten batek, gauza lauso bat, oroi-
tzapena izatera ere iristen ez zena, baina gehienak ob-
jektu arruntak ziren berriz. Iraungitako pasaportea. 
Treneko txartela. Metxero hori bat. Argazkiak.
(Jarraitu irakurtzen)

berria.eus

MODALIZAZIOA

ZIURTASUNA
- Ez dut zalantza izpirik luzaroan kontserba-

tuko direla.

ZALANTZA
- Beharbada, hobeto zainduko dira artelanak.

POSIBILITATEA
- Eskulturak denborarekin honda daitezke.

BEHAR IZANA
- Derrigorrezkoa da profesionalen eskutan 

zaintzea.

BALORAZIOA
- Zorionez, denborak higatu aurretik hartu 

dira neurriak.
KH 5-8

D

Euskal Herrian, orain arte gizateriaren ondare izenda-
tuak ondoko hauek dira: Bizkaiko Zubia: Portugalete 
eta Getxo lotzen dituen 1893ko burdinazko zubi ese-
kia; Ekaingo haitzuloa, Gipuzkoan…

Munduan, ordea…

Nolako kutsua eman dio Gordailuaren 
zuzendariak?

Zein baliabiderekin?

• Merezi al du gauzak gordetzea? Zenbat denboraz, 
ordea? 

• Erabiltzen ez diren guzti-guztiak botatzeko izaten al 
dira beti? 

• Denborak nola eragiten die gordetako gauzei? Hondatu 
egiten ditu ala balioa eransten die?

c Laia —Gordailuaren funtsa da ondare- 
-bildumak ahalik eta denbora laburrenean 
handitzea. Horretarako, ahalik eta 
proposamen gehiena dohaintzan hartzen da, 
eta, batez ere, aldi baterako lagapenak zein 
etengabeko salmentak egitea komeni zaio, 
denboran luze iraungo badu. 

c Iker —Gordailuak, azken batean, kultur ondarea 
biltzea, zaintzea eta ezagutaraztea du helburu. 
Ondareak iraungo badu, ezinbestekoa da 
gordetzea eta zaintzea, denboraren eraginez 
higa ez dadin eta balio erantsia har dezan. 

Irakurri esaldi-pareak, eta aztertu zein alde 
dagoen bien artean. Ondoren, zehaztu zein 
erabili den irrati-pasartean.

c  Ezinbestekoa da gordetzea eta 
zaintzea, ondareak iraungo badu.

c  Gordeta eta zainduta irauten du 
ondareak.

c  Gorde genitzake arriskuan egon 
litezkeen pieza batzuk.

c  Gorde genituen arriskuan zeuden 
pieza batzuk.

c  Balio handiko gauza asko gorde dira. c  Zalantzarik gabe, balio handiko 
gauza asko gorde dira.

c  Badauzkagu, dagoeneko, 70.000 
elementu etnografiko.

c  Zorionez, dagoeneko badaude 
70.000 elementu etnografiko.

Azpimarratu kutsuren bat eransten duten 
adierazpideak.

Erantsi kutsuren bat esaldi honi, baliabideren 
bat erabilita.
• 200.000 pieza daude depositu arkeologikoan.
• ……………………

Idatzi pare bat hausnarketa hitz hauekin, eta 
partekatu foroan. Irakurri, gutxienez, beste birenak.

DENBORA    IRAUN    GALDU    GORDE   ONDARE

Denborak gordetako ondarea urratzen du.
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ESKOLA AURRETIK

A  ULERMENA 
LANDU

Aurkeztu Xabier Gantzarain, edo 
esaiezu non aurki dezaketen hari 
buruzko informazioa.

Irakur dezatela artikulua, eta hausnar 
dezatela planteatzen dituen gaiei 
buruz. Laguntzeko, erabil ditzatela 
liburuko galderak.

Parteka ditzatela, foroan, artikuluak 
iradoki dizkien bina hausnarketa; 
horretarako, erabil ditzatela 
proposatutako hitzak. Animatu ikasleak 
dotorezia zaintzera, kutsu filosofikoa 
eranstera.

Gogorarazi ikasleei gutxienez bi 
kideren hausnarketak irakurri beharko 
dituztela, ikasgelako lana bideratzeko.

B  AUKERATU ETA 
ARRAZOIAK EMAN

3-4ko taldetan, baieztapenen artean 
esanguratsuena aukeratuko dute, eta 
ikaskideei zergatik azalduko diete; 
horretarako, egin talde berriak kide 
banarekin.

Animatu baieztapenik gustukoenak 
lagunen bati bidaltzera. Hurrengo saio 
batean, lagun horien erantzunak komenta 
ditzakezue.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.
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BERANDU BAINO LEHEN08. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa ONDAREA GORDETZEA
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Arrazoitu UNESCOren gizateriaren 
ondaretzat gordetzeko proposamenik 
onena, ametsetako saria irabaz dezazuen. 

Irakurri Xabier Gantzarainen hausnarketak, 
eta alderatu zureekin.

Adostu baieztapenik esanguratsuena, eta aurkeztu 
talde handian.

Bidali inguruko pare bat laguni baieztapenik 
gustukoenak, eta partekatu haien erantzunak 
ikaskideekin.

Entzun irrati-pasartea, eta zehaztu 
zein lagunek laburbildu duen egokien 
Gordailuaren helburua eta zeregina 
adierazteko ideia.

ONDAREA ETA BIZITZA
Aspaldi lurrundu zen iragana nik nahi nuenean akor-
dura ekarriko zidatela sinistuta gorde nituen gauza 
haiek guztiak, nire bizitzan inportanteak zirelako mai-
tez-maitez jasotakoak, hilda agertu ziren egun batean 
mesanotxeko tiraderan. Han zeuden denak etzanda, 
mutu, gorpu. Uneren bat edo besteren printza ahul 
bat ekartzen zidan baten batek, gauza lauso bat, oroi-
tzapena izatera ere iristen ez zena, baina gehienak ob-
jektu arruntak ziren berriz. Iraungitako pasaportea. 
Treneko txartela. Metxero hori bat. Argazkiak.
(Jarraitu irakurtzen)

berria.eus

MODALIZAZIOA

ZIURTASUNA
- Ez dut zalantza izpirik luzaroan kontserba-

tuko direla.

ZALANTZA
- Beharbada, hobeto zainduko dira artelanak.

POSIBILITATEA
- Eskulturak denborarekin honda daitezke.

BEHAR IZANA
- Derrigorrezkoa da profesionalen eskutan 

zaintzea.

BALORAZIOA
- Zorionez, denborak higatu aurretik hartu 

dira neurriak.
KH 5-8

D

Euskal Herrian, orain arte gizateriaren ondare izenda-
tuak ondoko hauek dira: Bizkaiko Zubia: Portugalete 
eta Getxo lotzen dituen 1893ko burdinazko zubi ese-
kia; Ekaingo haitzuloa, Gipuzkoan…

Munduan, ordea…

Nolako kutsua eman dio Gordailuaren 
zuzendariak?

Zein baliabiderekin?

• Merezi al du gauzak gordetzea? Zenbat denboraz, 
ordea? 

• Erabiltzen ez diren guzti-guztiak botatzeko izaten al 
dira beti? 

• Denborak nola eragiten die gordetako gauzei? Hondatu 
egiten ditu ala balioa eransten die?

c Laia —Gordailuaren funtsa da ondare- 
-bildumak ahalik eta denbora laburrenean 
handitzea. Horretarako, ahalik eta 
proposamen gehiena dohaintzan hartzen da, 
eta, batez ere, aldi baterako lagapenak zein 
etengabeko salmentak egitea komeni zaio, 
denboran luze iraungo badu. 

c Iker —Gordailuak, azken batean, kultur ondarea 
biltzea, zaintzea eta ezagutaraztea du helburu. 
Ondareak iraungo badu, ezinbestekoa da 
gordetzea eta zaintzea, denboraren eraginez 
higa ez dadin eta balio erantsia har dezan. 

Irakurri esaldi-pareak, eta aztertu zein alde 
dagoen bien artean. Ondoren, zehaztu zein 
erabili den irrati-pasartean.

c  Ezinbestekoa da gordetzea eta 
zaintzea, ondareak iraungo badu.

c  Gordeta eta zainduta irauten du 
ondareak.

c  Gorde genitzake arriskuan egon 
litezkeen pieza batzuk.

c  Gorde genituen arriskuan zeuden 
pieza batzuk.

c  Balio handiko gauza asko gorde dira. c  Zalantzarik gabe, balio handiko 
gauza asko gorde dira.

c  Badauzkagu, dagoeneko, 70.000 
elementu etnografiko.

c  Zorionez, dagoeneko badaude 
70.000 elementu etnografiko.

Azpimarratu kutsuren bat eransten duten 
adierazpideak.

Erantsi kutsuren bat esaldi honi, baliabideren 
bat erabilita.
• 200.000 pieza daude depositu arkeologikoan.
• ……………………

Idatzi pare bat hausnarketa hitz hauekin, eta 
partekatu foroan. Irakurri, gutxienez, beste birenak.

DENBORA    IRAUN    GALDU    GORDE   ONDARE

Denborak gordetako ondarea urratzen du.
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D EDUKIARI ERREPARATU
Azter ditzatela liburuko esaldiak, eta bila ditzatela 

aldeak. Beharbada, lagundu egin beharko diezu azterketa 
horretan; esan bi irizpideri erreparatzeko: gauza bera 
esaten ote duten; berdin esaten ote duten.

Transkripzioa eskuan, bila ditzatela hizlariak erabilitako 
formak, eta, hizkuntza-txartelari erreparatuta, balora 
dezatela zein kutsu eman dion baieztapen bakoitzari. 

Eman diezaiotela kutsuren bat proposatutako 
adierazpenari, eta konpara dezatela Gordailuaren 
zuzendariak eman dionarekin.

Azter dezatela halakorik erabili ote duten foroko 
mezuetan, berez erabili ote duten ikusteko.

Argitu, azkenik, esaten dugunaz gain, askotan, gure 
jarrera eta inplikazioa eransten dizkiogula esandako 
horri; hori hizkuntza guztietan egiten dela, eta mezua 
modalizatzea esaten zaiola.

E EKINTZA
Hitz egin UNESCOri buruz. Eman aukera ikasleei erakunde horri buruz 

dakitenaren berri emateko. 
UNESCO hezkuntza, zientzia eta kulturarako Nazio Batuen erakundea 

da. Munduko herrialde pobreetan, ikastetxeak egiten laguntzen du, baita 
liburuak argitaratu eta literatura eta hizkuntza gutxituak sustatu ere.

Aurkeztu egoera: UNESCOk Gizateriaren ondare programa du, 1972an 
sortua; aparteko kultur edo natur garrantzia duten lekuak identifikatzea, 
babestea eta gordetzea du helburu. Gizateriaren ondare izateko, 
hautagaiak aurkezten dira.  

Taldeka, gorde beharko liratekeen bi leku adostuko dituzte, bata 
Euskal Herrikoa eta bestea munduko beste leku batekoa, eta horretarako 
arrazoiak emango dituzte, idatziz. Ados ditzatela leku horiek, kontsulta 
dezatela dagoeneko Gizateriaren ondare ote diren, eta proposa ditzatela.

Antola ezazue lehiaketa txikia euskaltegian edo egoki irizten diozuen 
lekuan. Eskatu jendeari proposamenak bozkatzeko.

C ENTZUNDAKOA ULERTU
Hitz egizue gordailua hitzaren balizko esanahiaz. Zatitu 

hitza pistak aurkitzeko. Hipotesiren batzuk egin ondoren, 
konfirma ditzatela hiztegietan-edo kontsultatuta.

Aurkeztu azaletik Gordailua, Gipuzkoako Aldundiak 
sortutako erakundea, baina ez eman informazio 
larregi, entzungaiaren bidez jasoko dute-eta. Aurkeztu 
entzungaia: Gordailu horren zuzendariarekin egindako 
elkarrizketa bat entzungo dute.

Entzun dezatela elkarrizketa, eta balora dezatela zeinen 
laburpena egokitzen den hobeto. Zalantzarik baduzue, 
entzun berriro edo aztertu transkripzioa.

Une honetan, berrartu aurreko ataleko baieztapen 
eta hausnarketak, eta sailkatu Gordailuaren helburura 
egokitzen direnak eta ez direnak.

ZABALKUNDEA
Proposatu A ataleko artikulu osoa 

irakurtzea (testuen gordailuan izango dute). 
Adostu egun bat hausnarketak ikasgelan 

komentatzeko.

ERANTZUNA
Iker
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08. ikastunitatea BERANDU BAINO LEHEN
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa KRONOBIDAIAK
C

B

A

Erreparatu nabarmendutako esaldiei, eta aztertu 
gertagarria ote den esaten dena.

Irakurri albistearen izenburua, eta komentatu, 
foroan, zer iruditzen zaizkizun denbora- 
-bidaiak.

GIZON BATEK DIO 6000. 
URTETIK DATORREN 
BIDAIARIA DELA, ETA 
ARGAZKI BAT JARRI DU 
FROGATZAT
BERE BAIEZTAPENEN BIDEOA BIRALA BIHURTU 
DA. ETORKIZUNARI BURUZKO HAINBAT PISTA 
EMAN DITU.

D

E

F

Zerrendatu ezagutzen dituzuen film, 
eleberriak… denbora ardatz dutenak.

DENBORAZKOAK

ALDIBEREKOTASUNA 
- 1955ean dagoenean.

AURREKOTASUNA 
- Elkar ezagutu aurretik.

ONDOKOTASUNA 
- Botoi bat sakatu ondoren.

IRAUNKORTASUNA 
- Hau ikusi nuenetik.

KH 13-16Zehaztu adizki bakoitzaren erregimena.

Aztertu paradoxan erabili dituzuen adizkiak, 
eta moldatu, premiarik badago.

—Ospetsua da, ez dut izena gogoan, 
protagonista beti egun berean 
esnatzen den hori.

—A, bai. Marmotaren eguna. Oso ona.

Aztertu transkripzioa, eta erantzun galderei.

1. Noiz ezagutu ditu gurasoak?

2. Noiz ahazten ditu gauzak Mementon?

Irakurri blog-sarrera, eta azpimarratu foroan agertu 
den ideiaren bat. 

DENBORA-BIDAIARIEN 
KONBENTZIOA EGIN DUTE MIT-EN
…BAINA EZ DA INOR AGERTU

Microsiervos-en bidez jakin dut MITek (Massachussetts 
Institute of Technology) denboran zeharreko bidaiarien 
konbentzioa antolatu zuela hil honen 7an, baina ez zela 
denbora-bidaiaririk agertu. Bai, niri ere grazia egin zidan 
hasieran notiziak, baina, pentsatzen jarrita, gai serioa izan 
daiteke…
Izan ere, nola pentsa dezake inork denboran zehar bidaia-
rik egin daitekeenik gaur egun? Baina ez du zertan orain 
posible izan: etorkizunean denboran bidaiatzea agian posi-
ble izango da, eta etorkizun horretan jakingo balute noiz 
egin zen lehen konbentzio hori, interesgarri egingo li-
tzaieke denbora-bidaiari horiei historian egin zen lehen 
konbentzioa, eta joan egingo lirateke.
Eta ez zen denbora-bidaiaririk agertu, edo, antolatzaileen 
esanetan behintzat, inork ez zuen bere burua horrela ager-
tu publikoki; agian, norbait agertu zen baina incognito, 
etorkizunari buruzko galderak saihestearren.
Serio jarrita, hainbat gogoeta datozkit honen inguruan. Eta 
arrakasta izango balute halako ekimenek? Bidaiari bat edo 
batzuk agertuko balira, egun historikoa izango litzateke… 
Eta bidaiariren bat aurkeztuko baligute, zer jakin nahi-
ko genuke? Zer galdetuko genioke?

Baina bestalde, geroan bidaiok posible badira, zergatik 
ez dira lehenago ere agertu? Agian bidaiok posible dira 
etorkizunean baina isilean egiten dira, historia ez alda-
tzeko edo paradoxarik ez sortzeko. Edo bestela denbo-
ra-bidaiak etorkizunean ere ez dira inoiz posible izango. 
Azken hori kezka sortzeko modukoa da… Zaila egiten 
zait sinestea denborarekin hori asmatuko ez denik; be-
raz, inoiz lortuko ez bagenu denbora-bidaiarik egitea, 
denbora nahikoa izan ez dugulako seinale izango litza-
teke. Beraz, gizadiari denbora gutxi geratuko litzaioke?
Tira, dramatiko ez jartzeko azalpen asko egon daiteke. 
Agian fisikaren legeek aginduta ez da posible hori egi-
tea. Agian asmatu dute baina debekatu, historia ez al-
datzeko. Edo agian iraganera bidaiatu dute eta historia 
aldatu dute, eta gu orain aldatutako historian bizi gara, 
eta gure etorkizun honetan ez da denbora-bidaiarik as-
matuko. Edo denbora-bidaiariak badaude, baina den-
bora-polizia ere bai hauei jarraitzeko publikoan ager ez 
daitezen edo historia alda ez dezaten. Edo…
Gai liluragarria denboran zehar bidaiatzearena, inon-
dik ere.

E-gor, eibar.org (moldatua)

Idatzi lehenaldira bidaiatzeak planteatzen duen 
paradoxaren bat.

BALDINTZAK

ERREALA
Oso litekeena da baldintzak proposatzen due-
na gertatzea.

- Autobusean bidaiatzen badugu, merkeago 
aterako zaigu.

HIPOTETIKOA
Baldintzak proposatzen duena gertagaitza edo 
hipotetikoa da.

- Denboran bidaiatuko bagenu, kiniela asma-
tuko genuke.

KH 9-12

balute: nor-nork

lirateke: ……

baligute: ……

Entzun irratsaioa, eta komentatu 
bertan aipatu diren filmak.

66

Azpimarratu testuko denborazko egiturak, eta 
sailkatu adierazten dutenaren arabera:
Aldiberekotasuna: ……

Sar zaitezte denboraren makinan. Kontatu 
ikaskideei zer egin zenuten edo zer egingo 
duzuen egokitutako egunetan.

LEHENALDIAN ETORKIZUNEAN

Nolakoa da paisaia?

Nola bizi da jendea? 
Etxeak, jantziak, 
lanbideak, aisialdia…

Nolakoak dira 
garraiobideak?

…

genuke: ……

genioke: ……
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Aurkeztu testua: 2018an, errusiar batek 

6000. urtetik zetorrela baieztatu zuen, 
Interneten zabaldu zuen bideo batean. 
Hainbat hedabidek bideo horren berri eman 
zuten.

Izenburu hori abiapuntu, egizue 
solasaldia, foroan, denboran bidaiatzeari 
buruz. Har ezazu parte zeuk ere foroan, 
ikasleak zirikatuz.

B ULERMENA LANDU
Irakur dezatela blog-sarrera, eta azpimarra 

ditzatela foroan ere agertu diren ideiak. Komenta 
ditzatela 3-4ko taldetan.

Taldean, idatz dezatela denboran bidaiatzeak 
sor lezakeen paradoxaren bat. Horrekin 
arazorik badute, komenta iezaiezu paradoxarik 
ezagunena, aitonaren edo amonaren paradoxa, 
hain zuzen: zer gertatuko litzateke nork bere 
aitona edo amona hilko balu, aita edo ama jaio 
aurretik?

Gorde dezatela paradoxa hori hurrengo 
atalerako.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
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BERANDU BAINO LEHEN08. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa KRONOBIDAIAK
C

B

A

Erreparatu nabarmendutako esaldiei, eta aztertu 
gertagarria ote den esaten dena.

Irakurri albistearen izenburua, eta komentatu, 
foroan, zer iruditzen zaizkizun denbora- 
-bidaiak.

GIZON BATEK DIO 6000. 
URTETIK DATORREN 
BIDAIARIA DELA, ETA 
ARGAZKI BAT JARRI DU 
FROGATZAT
BERE BAIEZTAPENEN BIDEOA BIRALA BIHURTU 
DA. ETORKIZUNARI BURUZKO HAINBAT PISTA 
EMAN DITU.

D

E

F

Zerrendatu ezagutzen dituzuen film, 
eleberriak… denbora ardatz dutenak.

DENBORAZKOAK

ALDIBEREKOTASUNA 
- 1955ean dagoenean.

AURREKOTASUNA 
- Elkar ezagutu aurretik.

ONDOKOTASUNA 
- Botoi bat sakatu ondoren.

IRAUNKORTASUNA 
- Hau ikusi nuenetik.

KH 13-16Zehaztu adizki bakoitzaren erregimena.

Aztertu paradoxan erabili dituzuen adizkiak, 
eta moldatu, premiarik badago.

—Ospetsua da, ez dut izena gogoan, 
protagonista beti egun berean 
esnatzen den hori.

—A, bai. Marmotaren eguna. Oso ona.

Aztertu transkripzioa, eta erantzun galderei.

1. Noiz ezagutu ditu gurasoak?

2. Noiz ahazten ditu gauzak Mementon?

Irakurri blog-sarrera, eta azpimarratu foroan agertu 
den ideiaren bat. 

DENBORA-BIDAIARIEN 
KONBENTZIOA EGIN DUTE MIT-EN
…BAINA EZ DA INOR AGERTU

Microsiervos-en bidez jakin dut MITek (Massachussetts 
Institute of Technology) denboran zeharreko bidaiarien 
konbentzioa antolatu zuela hil honen 7an, baina ez zela 
denbora-bidaiaririk agertu. Bai, niri ere grazia egin zidan 
hasieran notiziak, baina, pentsatzen jarrita, gai serioa izan 
daiteke…
Izan ere, nola pentsa dezake inork denboran zehar bidaia-
rik egin daitekeenik gaur egun? Baina ez du zertan orain 
posible izan: etorkizunean denboran bidaiatzea agian posi-
ble izango da, eta etorkizun horretan jakingo balute noiz 
egin zen lehen konbentzio hori, interesgarri egingo li-
tzaieke denbora-bidaiari horiei historian egin zen lehen 
konbentzioa, eta joan egingo lirateke.
Eta ez zen denbora-bidaiaririk agertu, edo, antolatzaileen 
esanetan behintzat, inork ez zuen bere burua horrela ager-
tu publikoki; agian, norbait agertu zen baina incognito, 
etorkizunari buruzko galderak saihestearren.
Serio jarrita, hainbat gogoeta datozkit honen inguruan. Eta 
arrakasta izango balute halako ekimenek? Bidaiari bat edo 
batzuk agertuko balira, egun historikoa izango litzateke… 
Eta bidaiariren bat aurkeztuko baligute, zer jakin nahi-
ko genuke? Zer galdetuko genioke?

Baina bestalde, geroan bidaiok posible badira, zergatik 
ez dira lehenago ere agertu? Agian bidaiok posible dira 
etorkizunean baina isilean egiten dira, historia ez alda-
tzeko edo paradoxarik ez sortzeko. Edo bestela denbo-
ra-bidaiak etorkizunean ere ez dira inoiz posible izango. 
Azken hori kezka sortzeko modukoa da… Zaila egiten 
zait sinestea denborarekin hori asmatuko ez denik; be-
raz, inoiz lortuko ez bagenu denbora-bidaiarik egitea, 
denbora nahikoa izan ez dugulako seinale izango litza-
teke. Beraz, gizadiari denbora gutxi geratuko litzaioke?
Tira, dramatiko ez jartzeko azalpen asko egon daiteke. 
Agian fisikaren legeek aginduta ez da posible hori egi-
tea. Agian asmatu dute baina debekatu, historia ez al-
datzeko. Edo agian iraganera bidaiatu dute eta historia 
aldatu dute, eta gu orain aldatutako historian bizi gara, 
eta gure etorkizun honetan ez da denbora-bidaiarik as-
matuko. Edo denbora-bidaiariak badaude, baina den-
bora-polizia ere bai hauei jarraitzeko publikoan ager ez 
daitezen edo historia alda ez dezaten. Edo…
Gai liluragarria denboran zehar bidaiatzearena, inon-
dik ere.

E-gor, eibar.org (moldatua)

Idatzi lehenaldira bidaiatzeak planteatzen duen 
paradoxaren bat.

BALDINTZAK

ERREALA
Oso litekeena da baldintzak proposatzen due-
na gertatzea.

- Autobusean bidaiatzen badugu, merkeago 
aterako zaigu.

HIPOTETIKOA
Baldintzak proposatzen duena gertagaitza edo 
hipotetikoa da.

- Denboran bidaiatuko bagenu, kiniela asma-
tuko genuke.

KH 9-12

balute: nor-nork

lirateke: ……

baligute: ……

Entzun irratsaioa, eta komentatu 
bertan aipatu diren filmak.
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Azpimarratu testuko denborazko egiturak, eta 
sailkatu adierazten dutenaren arabera:
Aldiberekotasuna: ……

Sar zaitezte denboraren makinan. Kontatu 
ikaskideei zer egin zenuten edo zer egingo 
duzuen egokitutako egunetan.

LEHENALDIAN ETORKIZUNEAN

Nolakoa da paisaia?

Nola bizi da jendea? 
Etxeak, jantziak, 
lanbideak, aisialdia…

Nolakoak dira 
garraiobideak?

…

genuke: ……

genioke: ……
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C GRAMATIKA LANDU
Azter ditzatela testuko aipamenak, gertagarri 

ote diren baloratzeko; erabil dezatela hizkuntza-
-txartela. Ondoriozta dezatela gertagaitzak 
direla, gertaezin ez badira ere. Bila ditzatela 
adibide gehiago testuan.

Azaldu baldintza hipotetikoa edozein 
erregimenetan ager daitekeela. Zehatz dezatela 
zein erregimenetan datozen liburuko adizkiak, 
eta egin beste hainbeste testuan dituzuenekin.

Berridatz dezatela aurreko paradoxa, 
premiarik badute, eduki berria txertatuta. Azal 
dezatela talde handian, eta baloratu denon 
artean.

E  BALIABIDEAK 
ABERASTU

Jarrai dezatela taldeetan transkripzioak 
aztertzen.

Azpimarra ditzatela denbora-baliabideak, eta 
zehatz dezatela zer adierazten duen bakoitzak, 
hizkuntza-txartela lagun.

Zuzendu talde handian, eta argitu zalantzak.

F EKINTZA
Eman talde bakoitzari data bat, lehenaldikoa 

edo etorkizunekoa. Jolasen bat antola 
dezakezue data horiek erabakitzeko.

Aurkeztu egoera: taldekook denboraren 
makinan sartuko zarete, eta esleitutako egunera 
bidaiatuko duzue. Egun hori irudikatzeko, 
marraz dezatela garaia taulako arloei eta 
bestelakoei erreparatuta. 
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D  ENTZUN, ETA 
MINTZAGAIAK ADOSTU
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ERANTZUNAK
balute: nor-nork; lirateke: nor;  

baligute: nor-nori-nork; genuke: nor-nork;  
genioke: nor-nori-nork

ERANTZUNAK
1. 1955ean dagoela;  

2. Gauzak gertatzearekin batera
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08. ikasunitatea BERANDU BAINO LEHEN
AURKIBIDE DIDAKTIKOA
KONTUAN HARTU

DENBORA ADIERAZTEKO LEXIKOA

1

KONTUAN HARTU

2

3

4

Denbora maiz darabilgun kontzeptua da. Agian, horregatik dago hainbeste hitz denbora adierazteko.

ZENBAT DENBORA
Denbora segundo, minutu eta abarretan daukagu antolatuta, baina, oro har, tarte zehaztugabeetan era-
biltzen dugu. Tarteak luzeak direnean: garai, aro, sasoi…; laburrak direnean, ostera: beta, une, lipar…

 - Garai hauetan, jendea presaka bizi da. / Lipar bat baino ezin izan du agoantatu lasai.
Minutuak, segundoak… kontatu ahal baditugu ere, denbora ezin da kontatu; beraz, denboraren “ta-
maina” adierazi nahi badugu, luze eta labur adjektiboak erabiliko ditugu. Hortik datoz, halaber, hainbat 
esamolde, denbora elipsian jarrita: luze iraun, luze iritzi, luze jo, luze egin, luze itxaron, luze aritu…

 - Lana amaitzeak luze jo du, eta oso nekatuta gaude.

-ALDI ATZIZKIA
Denbora-tarteak adierazteko, oso ohikoa da -aldi atzizkia. Atzizki hau izenekin eta aditzekin erabiltzen 
dugu, eta izenak sortzen ditu: atsedenaldia, denboraldia, etenaldia…

 - Bainuetxeko egonaldiak izugarri erlaxatu gaitu.

ESAMOLDEAK
Denbora aditz askorekin konbinatzen dugun kontzeptua da; hainbat gauza “egiten” dugu denborarekin.

 • Denbora joan, igaro, iragan, pasatu… egiten zaigu, zerbait egiten edo ezer egin gabe.
 • Denbora eman, iraun, erabili egiten dugu, zerbait egiten.
 • Horretarako, denbora hartu, eskaini egiten diogu egiteko horri.
 • Askotan, denbora galtzen egoten gara, edo denbora xahutu egiten dugu, behar ez diren gauzetan.
 • Beste batzuetan, ordea, denbora irabazi edo aurreztu egiten dugu, lana ondo antolatuta.
 • Zereginik edota presarik ez dugunean, denbora egiten egoten gara.

KONTUZ!
Gaztelaniaz hainbat adiera dituen tardar, aditza, euskaraz ere hainbat modutan ematen dugu:

 - Bi hilabete behar izan ditu lana egiteko.
 - Luze jo du informazioa bidali arte.

Mundu azeleratu honetatik tarte batez ihes egiteko, urtero antolatzen da festa antzeko bat 
zuen inguruan. 

Osatu esaldiak, aukeran dituzun hitz batzuei -aldi atzizkia erantsita.

Aditu batek gure bizimoduak eragiten dituen kalteei buruz hitz egin du. Hainbat ideia 
nabarmendu ditu kazetari batek. 

Bilatu denbora adierazten duten hitzak, eta eman sinonimo bana. 

DENBORA ADIERAZTEKO LEXIKOA

aspertu
bazkaldu
egun
ekin
epe
erakutsi
eten
hitz
ibili
ikusi
jardun
jai
joan
lo

Anek lan piloa du atzeratuta, eta estresatuta dabil. Ohetik altxatu aurretik, pentsatzen 
aritu da.

Osatu Aneren pentsamenduak, aditz egokia erabilita. 

1. Lana eman zidatenetik, denbora piloa …………… da, eta ez dut ia aurreratu.

2. Bueno, gaur serio jarri behar dut. Ezin dut denbora gehiago …………… txikikeriatan.

3. Gauzak multzoka antolatzen baditut, denbora dezente ……………-ko dut.

4. Hala ere, denbora …………… behar dut lagunekin egoteko; bestela, haserretu egingo dira.

5. Txostenak irakurtzeari ere denbora …………… beharko diot; bestela, ezin dut aurrera egin.

6. Ai, ene! Baina zelan ……………-t(z)en den denbora. Konturatu orduko, epea amaituko da.

7. Hau gogoa dudana oporrak heltzeko, denbora …………… egoteko.

8. Tira, altxatu egin beharko dut; denbora luzeegi …………… dut pentsatzen.

Slow mugimenduaren aldeko talde bat osatu duzue herrian. Lehenengo eta behin, dekalogo 
bat argitaratu nahi duzue, zuen proposamenen berri emateko.

Osatu taldea beste hiru kiderekin. Bilatu informazioa Interneten, eta egin aldarrikapenak 
zehazteko ideia-jasa, wikian. Adostu zuen dekalogoak izango dituen puntuak.

Igo dezala ordezkari batek zuen aurkezpen-dekalogoa forora.

1. Garai hauetan, denak du lehentasuna, gure bizitzak izan ezik; ezin dugu betarik hartu geure buruari 
begiratzeko.

2. Askotan, ez dugu denborarik hartzen, ezta gure oinarrizko beharrei kasu egiteko ere.

3. Ez dakigu gure denbora librea kudeatzen; badirudi bekatua dela.

4. Normala da lan gehiago dugun denboraldiak izatea, baina hori ezin dugu ohitura bihurtu.

5. Egia da sasoi latzak bizi ditugula lanaren ikuspegitik, baina ezin dugu ahaztu osasuna dela 
garrantzitsuena.

6. Pentsatu beharko genuke, istant batez baino ez bada ere, nora goazen abiada honetan.

A—BIZI LASAI ……………-ak (1) antolatu dituzte San Roke auzoan.

B—Eta zer da hori? ……………-ren (2) bat-edo?

A—Bada, gure bizimodua hobetzeko gakoak ematen dituzten hausnarketa-saioak.

B—A, eta zer dago?

A—Hainbat …………… (3): goizetan, adituen ……………-ak (4) egoten dira; eguerdietan,  
……………-a (5) egiten da, bazkaltzeko; arratsaldeetan, ……………-ak (6) mendian zehar. 
Gauza piloa!

B—Ederra ……………-a (7)! Oso dibertigarria ez du ematen.

A—Bueno, aurten kirola ere badago: Perurenaren ……………-a (8) ere izango dugu.

B—Bada, agian, joango naiz ……………-txo (9) bat egitera.

A—Ezingo duzu. Izena eman behar da. Zabalik duzu ……………-a (10) hilaren 8tik 15era.
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DENBORA ADIERAZTEKO LEXIKOA

aspertu
bazkaldu
egun
ekin
epe
erakutsi
eten
hitz
ibili
ikusi
jardun
jai
joan
lo
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Igo dezala ordezkari batek zuen aurkezpen-dekalogoa forora.
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begiratzeko.
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6. Pentsatu beharko genuke, istant batez baino ez bada ere, nora goazen abiada honetan.

A—BIZI LASAI ……………-ak (1) antolatu dituzte San Roke auzoan.

B—Eta zer da hori? ……………-ren (2) bat-edo?

A—Bada, gure bizimodua hobetzeko gakoak ematen dituzten hausnarketa-saioak.

B—A, eta zer dago?

A—Hainbat …………… (3): goizetan, adituen ……………-ak (4) egoten dira; eguerdietan,  
……………-a (5) egiten da, bazkaltzeko; arratsaldeetan, ……………-ak (6) mendian zehar. 
Gauza piloa!

B—Ederra ……………-a (7)! Oso dibertigarria ez du ematen.

A—Bueno, aurten kirola ere badago: Perurenaren ……………-a (8) ere izango dugu.
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Denbora maiz darabilgun kontzeptua da. Agian, horregatik dago hainbeste hitz denbora adierazteko.
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aritu da.

Osatu Aneren pentsamenduak, aditz egokia erabilita. 

1. Lana eman zidatenetik, denbora piloa …………… da, eta ez dut ia aurreratu.
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Sar zaitez taldeen wikietan, eta egizkiezu 
laguntzeko proposamenak, egoki irizten 
badiozu. 

Eman feedbacka taldeko foro nagusian, 
guztien erreferentziak erabilita.

ERANTZUNAK
1. jardunaldiak; 2. Jaialdiren;  

3. ekitaldi; 4. hitzaldiak; 5. etenaldia;  
6. ibilaldiak; 7. asperraldia; 8. erakustaldia; 
9. ikustalditxo; 10. epealdia

ERANTZUNAK
1. joan, pasatu, igaro, iragan; 2. galdu, 

xahutu; 3. irabazi, aurreztu, aurreratu; 
4. hartu; 5. eman; 6. joaten, pasatzen, 
igarotzen, iragaten; 7. egiten; 8. eman

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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MODALIZAZIOA
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KONTUAN HARTU

5

Xenpelar bertsolaritzaren dokumentazio-zentroaren arduradunari elkarrizketa egin diote 
herriko aldizkarian. 

Irakurri hark esandakoak, eta aukeratu nabarmendutako formak ordezkatzeko egokieran 
datozkien modalizazio-markak.

Euskal Kultura Ondarearen Legeari buruzko albistea dakar egunkariak. 

Azpimarratu modalizatzaileak testuan, eta berridatzi esaldiak horiek kenduta.

1.  Ahozko ondarea denon eskura jartzeko, aurrez, jakina, eduki egin behar da.

2.  Bistan denez, gure helburua bertsolaritzaren ondarea zerbitzatzea da; bildu, antolatu eta 
edozein herritar, bertsozale edo ikertzaileri zerbitzatzea.

3.  Besteak beste, liburutegia kontsultatu, agenda begiratu, edota bertsoaldiak entzun eta irakur 
daitezke.

4.  Zalantzarik gabe, bat-bateko bertsolaritzaren dokumentu-mota garrantzitsuena ikus- 
-entzunezko grabazioa da.

5.  Etorkizunean ikerketa nahiz bestelako azterketak egin ahal izateko ezinbesteko materiala da.

MODALIZAZIOA
Komunikazioan, igorlearen eta hartzailearen informazio-trukean, esaten denarekiko hartzen diren 
jarrera eta inplikazioa da modalizazioa. Enuntziatu bati buruz esatariak ageri dituen balioztapena eta 
jarrera jakina ematen ditu aditzera; alegia, nola esaten duen.  
Modalizatzean, igorlea ez da mugatzen zerbait esate hutsera, besterik ere eransten dio esaten due-
nari: iruzkin bat edo ebaluazio bat. Horrela, ez da gauza bera “Bihar jarriko da ikusgai Gordailuaren 
erakusketa” edo “Zorionez, bihar jarriko da ikusgai Gordailuaren erakusketa” esatea. Hiztunak jarrera 
desberdinak ditu esaten duenarekiko: batean, ziurtasuna; bestean, iruzkina.
Testu zientifiko batean, adibidez, “Lurra planeta bat delakoan nago” esateak ez du zentzu handirik: 
ziurra da, ez dago duda edo probabilitaterik. Omen, dirudi, batzuen ustez, litekeena da eta antzeko 
markek koherentzia gordetzen lagunduko lukete, baldin eta frogatu gabekoa edo posible balitz.

Baliteke… -t(z)ea
Beharrezkoa da
Dudarik gabe
Argi dago
Jakina denez

1.  Oso artxibategi aberatsa dugu, zalantzarik gabe: XV. mendetik gaur egunera arteko dokumentuak biltzen 
ditu.

2.  Gainera, zorionez, suterik ez du jasan artxibategiak, eta horrek egoera onean mantentzen lagundu du.

3.  Paperezko dokumentazioa ondo mantentzeko, garrantzitsua omen da hezetasuna maila baten barruan 
izatea beti, eta eguzkiaren argitasunak zuzenean ez eragitea. Dirudienez, bi baldintza horiek ondo betetzen 
dira hemen.

4.  Noizbait, tokiz aldatu beharra iritsiko da, baina ziurrenik ez da hau ekonomikoki momenturik onena.

5.  Dokumenturik zaharrena XV. mendekoa da, 1491. urteko eskritura bat, baina onartu behar da garrantzi 
handiagoko dokumentazioa XVI. mendetik aurrerakoa dela.

Igo ganbarara edo zabaldu aspaldiko kutxa zaharra, eta atera etxeko ondare hura. Bilatu 3 kide 
taldea osatzeko. Egin hitzordua, eta erakutsi eta deskribatu elkarri ondareok. 
Binilo zahar bat agertu da etxean, aitona-amonena. Zaharra dirudi oso, joan den mendekoa, eta ezingo dut 
entzun, ez denborak higatu duelako, ziurrenera non entzun ez dudalako baizik. Amonak gordeko zuen, agian, 
entzuteko aparatua. Ibili naiz haren bila ere, baina, tamalez, ez dut topatu. Hasieran, pentsatu dut neure kolkorako: 
“Ene, bada, nola aldatu den musika entzuteko modua”, baina bistan da biniloa bueltan datorrela berriz. 

Aukeratu zaharrena edo bitxiena. Atera argazkia, eta bidali deskribapena forora, gako-hitzak 
ezabatuta (adibidean, esaterako, binilo, musika… lirateke gako-hitzak), zer den asma dezaten.

Irakurri ikaskideen deskribapenak, eta eman zuen erantzuna. 

Udal-artxibategi bateko langileari elkarrizketa egin diote herriko aldizkarian. 

Berridatzi elkarrizketan esandakoak, nabarmendutako modalizatzaileak egokieran datorren 
beste batekin ordezkatuta.

SAILKAPENA
Euskaraz, modalizazioa aditzek, adberbioek eta adjektiboek osatzen dute, eta lau ardatz bereizten dira: 

 • ZIURTASUNA: Zalantzarik gabe, denborak higatu egiten ditu ondareak.
 • PROBABILITATEA: Gordailuak luzaroan zain ditzake piezak. 
 • BEHARRIZANA: Derrigorrean sailkatu behar dira pieza guztiak.
 • BALORAZIOA: Ez legoke gaizki ahozko ondarea ere babestea.

MODALIZATZAILEAK
 • ZIURTASUNA: Jakina gorde egin behar dela. Benetan da altxorra. Ziur egon balioa eransten diola.
 • PROBABILITATEA: Beharbada, Basterretxearen obra ere egongo da. Baliteke luzaroan irautea. Zain-

du ezean, hondatu egingo zen.
 • BEHARRIZANA: Nahitaez jan behar dira. Kaltegarria da hotza. Onena, lehor mantentzea.
 • BALORAZIOA: Tamalez, motz egin zaigu. Eskerrak amak esan duen. Ez legoke gaizki gordetzea.

EUSKAL KULTURA ONDAREAREN LEGEAK 
ONDARE IMMATERIALA BABESTUKO DU
Lege berriak honela definitzen ditu ondasun horiek: «Itxuraz komunitateek, tal-
deek eta, hala badagokio, pertsonek onartzen omen dituzten praktikak, esamol-
deak, ezagutzak eta jakitateak, bai eta tresnak, objektuak eta lotutako kultur es-
pazioak ere, ziur asko beren kultura-ondaretzat onar ditzaketenak. Litekeena da 
euskal kulturaren barruan sartzen diren hainbat arlo sartzea honen barruan»

berria.eus
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Xenpelar bertsolaritzaren dokumentazio-zentroaren arduradunari elkarrizketa egin diote 
herriko aldizkarian. 

Irakurri hark esandakoak, eta aukeratu nabarmendutako formak ordezkatzeko egokieran 
datozkien modalizazio-markak.

Euskal Kultura Ondarearen Legeari buruzko albistea dakar egunkariak. 

Azpimarratu modalizatzaileak testuan, eta berridatzi esaldiak horiek kenduta.

1.  Ahozko ondarea denon eskura jartzeko, aurrez, jakina, eduki egin behar da.

2.  Bistan denez, gure helburua bertsolaritzaren ondarea zerbitzatzea da; bildu, antolatu eta 
edozein herritar, bertsozale edo ikertzaileri zerbitzatzea.

3.  Besteak beste, liburutegia kontsultatu, agenda begiratu, edota bertsoaldiak entzun eta irakur 
daitezke.

4.  Zalantzarik gabe, bat-bateko bertsolaritzaren dokumentu-mota garrantzitsuena ikus- 
-entzunezko grabazioa da.

5.  Etorkizunean ikerketa nahiz bestelako azterketak egin ahal izateko ezinbesteko materiala da.

MODALIZAZIOA
Komunikazioan, igorlearen eta hartzailearen informazio-trukean, esaten denarekiko hartzen diren 
jarrera eta inplikazioa da modalizazioa. Enuntziatu bati buruz esatariak ageri dituen balioztapena eta 
jarrera jakina ematen ditu aditzera; alegia, nola esaten duen.  
Modalizatzean, igorlea ez da mugatzen zerbait esate hutsera, besterik ere eransten dio esaten due-
nari: iruzkin bat edo ebaluazio bat. Horrela, ez da gauza bera “Bihar jarriko da ikusgai Gordailuaren 
erakusketa” edo “Zorionez, bihar jarriko da ikusgai Gordailuaren erakusketa” esatea. Hiztunak jarrera 
desberdinak ditu esaten duenarekiko: batean, ziurtasuna; bestean, iruzkina.
Testu zientifiko batean, adibidez, “Lurra planeta bat delakoan nago” esateak ez du zentzu handirik: 
ziurra da, ez dago duda edo probabilitaterik. Omen, dirudi, batzuen ustez, litekeena da eta antzeko 
markek koherentzia gordetzen lagunduko lukete, baldin eta frogatu gabekoa edo posible balitz.

Baliteke… -t(z)ea
Beharrezkoa da
Dudarik gabe
Argi dago
Jakina denez

1.  Oso artxibategi aberatsa dugu, zalantzarik gabe: XV. mendetik gaur egunera arteko dokumentuak biltzen 
ditu.

2.  Gainera, zorionez, suterik ez du jasan artxibategiak, eta horrek egoera onean mantentzen lagundu du.

3.  Paperezko dokumentazioa ondo mantentzeko, garrantzitsua omen da hezetasuna maila baten barruan 
izatea beti, eta eguzkiaren argitasunak zuzenean ez eragitea. Dirudienez, bi baldintza horiek ondo betetzen 
dira hemen.

4.  Noizbait, tokiz aldatu beharra iritsiko da, baina ziurrenik ez da hau ekonomikoki momenturik onena.

5.  Dokumenturik zaharrena XV. mendekoa da, 1491. urteko eskritura bat, baina onartu behar da garrantzi 
handiagoko dokumentazioa XVI. mendetik aurrerakoa dela.

Igo ganbarara edo zabaldu aspaldiko kutxa zaharra, eta atera etxeko ondare hura. Bilatu 3 kide 
taldea osatzeko. Egin hitzordua, eta erakutsi eta deskribatu elkarri ondareok. 
Binilo zahar bat agertu da etxean, aitona-amonena. Zaharra dirudi oso, joan den mendekoa, eta ezingo dut 
entzun, ez denborak higatu duelako, ziurrenera non entzun ez dudalako baizik. Amonak gordeko zuen, agian, 
entzuteko aparatua. Ibili naiz haren bila ere, baina, tamalez, ez dut topatu. Hasieran, pentsatu dut neure kolkorako: 
“Ene, bada, nola aldatu den musika entzuteko modua”, baina bistan da biniloa bueltan datorrela berriz. 

Aukeratu zaharrena edo bitxiena. Atera argazkia, eta bidali deskribapena forora, gako-hitzak 
ezabatuta (adibidean, esaterako, binilo, musika… lirateke gako-hitzak), zer den asma dezaten.

Irakurri ikaskideen deskribapenak, eta eman zuen erantzuna. 

Udal-artxibategi bateko langileari elkarrizketa egin diote herriko aldizkarian. 

Berridatzi elkarrizketan esandakoak, nabarmendutako modalizatzaileak egokieran datorren 
beste batekin ordezkatuta.

SAILKAPENA
Euskaraz, modalizazioa aditzek, adberbioek eta adjektiboek osatzen dute, eta lau ardatz bereizten dira: 

 • ZIURTASUNA: Zalantzarik gabe, denborak higatu egiten ditu ondareak.
 • PROBABILITATEA: Gordailuak luzaroan zain ditzake piezak. 
 • BEHARRIZANA: Derrigorrean sailkatu behar dira pieza guztiak.
 • BALORAZIOA: Ez legoke gaizki ahozko ondarea ere babestea.

MODALIZATZAILEAK
 • ZIURTASUNA: Jakina gorde egin behar dela. Benetan da altxorra. Ziur egon balioa eransten diola.
 • PROBABILITATEA: Beharbada, Basterretxearen obra ere egongo da. Baliteke luzaroan irautea. Zain-

du ezean, hondatu egingo zen.
 • BEHARRIZANA: Nahitaez jan behar dira. Kaltegarria da hotza. Onena, lehor mantentzea.
 • BALORAZIOA: Tamalez, motz egin zaigu. Eskerrak amak esan duen. Ez legoke gaizki gordetzea.

EUSKAL KULTURA ONDAREAREN LEGEAK 
ONDARE IMMATERIALA BABESTUKO DU
Lege berriak honela definitzen ditu ondasun horiek: «Itxuraz komunitateek, tal-
deek eta, hala badagokio, pertsonek onartzen omen dituzten praktikak, esamol-
deak, ezagutzak eta jakitateak, bai eta tresnak, objektuak eta lotutako kultur es-
pazioak ere, ziur asko beren kultura-ondaretzat onar ditzaketenak. Litekeena da 
euskal kulturaren barruan sartzen diren hainbat arlo sartzea honen barruan»
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asmakizunak; batez ere, feedbacka 
guztiek izan dutela berma dadin, behin 
asmakizunaren emaitza eman dutenean. 
Ikasleren bat erantzunik jaso gabe geratu 
dela ikusi baduzu, erantzun zeuk.
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Xenpelar bertsolaritzaren dokumentazio-zentroaren arduradunari elkarrizketa egin diote 
herriko aldizkarian. 

Irakurri hark esandakoak, eta aukeratu nabarmendutako formak ordezkatzeko egokieran 
datozkien modalizazio-markak.

Euskal Kultura Ondarearen Legeari buruzko albistea dakar egunkariak. 

Azpimarratu modalizatzaileak testuan, eta berridatzi esaldiak horiek kenduta.

1.  Ahozko ondarea denon eskura jartzeko, aurrez, jakina, eduki egin behar da.

2.  Bistan denez, gure helburua bertsolaritzaren ondarea zerbitzatzea da; bildu, antolatu eta 
edozein herritar, bertsozale edo ikertzaileri zerbitzatzea.

3.  Besteak beste, liburutegia kontsultatu, agenda begiratu, edota bertsoaldiak entzun eta irakur 
daitezke.

4.  Zalantzarik gabe, bat-bateko bertsolaritzaren dokumentu-mota garrantzitsuena ikus- 
-entzunezko grabazioa da.

5.  Etorkizunean ikerketa nahiz bestelako azterketak egin ahal izateko ezinbesteko materiala da.

MODALIZAZIOA
Komunikazioan, igorlearen eta hartzailearen informazio-trukean, esaten denarekiko hartzen diren 
jarrera eta inplikazioa da modalizazioa. Enuntziatu bati buruz esatariak ageri dituen balioztapena eta 
jarrera jakina ematen ditu aditzera; alegia, nola esaten duen.  
Modalizatzean, igorlea ez da mugatzen zerbait esate hutsera, besterik ere eransten dio esaten due-
nari: iruzkin bat edo ebaluazio bat. Horrela, ez da gauza bera “Bihar jarriko da ikusgai Gordailuaren 
erakusketa” edo “Zorionez, bihar jarriko da ikusgai Gordailuaren erakusketa” esatea. Hiztunak jarrera 
desberdinak ditu esaten duenarekiko: batean, ziurtasuna; bestean, iruzkina.
Testu zientifiko batean, adibidez, “Lurra planeta bat delakoan nago” esateak ez du zentzu handirik: 
ziurra da, ez dago duda edo probabilitaterik. Omen, dirudi, batzuen ustez, litekeena da eta antzeko 
markek koherentzia gordetzen lagunduko lukete, baldin eta frogatu gabekoa edo posible balitz.

Baliteke… -t(z)ea
Beharrezkoa da
Dudarik gabe
Argi dago
Jakina denez

1.  Oso artxibategi aberatsa dugu, zalantzarik gabe: XV. mendetik gaur egunera arteko dokumentuak biltzen 
ditu.

2.  Gainera, zorionez, suterik ez du jasan artxibategiak, eta horrek egoera onean mantentzen lagundu du.

3.  Paperezko dokumentazioa ondo mantentzeko, garrantzitsua omen da hezetasuna maila baten barruan 
izatea beti, eta eguzkiaren argitasunak zuzenean ez eragitea. Dirudienez, bi baldintza horiek ondo betetzen 
dira hemen.

4.  Noizbait, tokiz aldatu beharra iritsiko da, baina ziurrenik ez da hau ekonomikoki momenturik onena.

5.  Dokumenturik zaharrena XV. mendekoa da, 1491. urteko eskritura bat, baina onartu behar da garrantzi 
handiagoko dokumentazioa XVI. mendetik aurrerakoa dela.

Igo ganbarara edo zabaldu aspaldiko kutxa zaharra, eta atera etxeko ondare hura. Bilatu 3 kide 
taldea osatzeko. Egin hitzordua, eta erakutsi eta deskribatu elkarri ondareok. 
Binilo zahar bat agertu da etxean, aitona-amonena. Zaharra dirudi oso, joan den mendekoa, eta ezingo dut 
entzun, ez denborak higatu duelako, ziurrenera non entzun ez dudalako baizik. Amonak gordeko zuen, agian, 
entzuteko aparatua. Ibili naiz haren bila ere, baina, tamalez, ez dut topatu. Hasieran, pentsatu dut neure kolkorako: 
“Ene, bada, nola aldatu den musika entzuteko modua”, baina bistan da biniloa bueltan datorrela berriz. 

Aukeratu zaharrena edo bitxiena. Atera argazkia, eta bidali deskribapena forora, gako-hitzak 
ezabatuta (adibidean, esaterako, binilo, musika… lirateke gako-hitzak), zer den asma dezaten.

Irakurri ikaskideen deskribapenak, eta eman zuen erantzuna. 

Udal-artxibategi bateko langileari elkarrizketa egin diote herriko aldizkarian. 

Berridatzi elkarrizketan esandakoak, nabarmendutako modalizatzaileak egokieran datorren 
beste batekin ordezkatuta.

SAILKAPENA
Euskaraz, modalizazioa aditzek, adberbioek eta adjektiboek osatzen dute, eta lau ardatz bereizten dira: 

 • ZIURTASUNA: Zalantzarik gabe, denborak higatu egiten ditu ondareak.
 • PROBABILITATEA: Gordailuak luzaroan zain ditzake piezak. 
 • BEHARRIZANA: Derrigorrean sailkatu behar dira pieza guztiak.
 • BALORAZIOA: Ez legoke gaizki ahozko ondarea ere babestea.

MODALIZATZAILEAK
 • ZIURTASUNA: Jakina gorde egin behar dela. Benetan da altxorra. Ziur egon balioa eransten diola.
 • PROBABILITATEA: Beharbada, Basterretxearen obra ere egongo da. Baliteke luzaroan irautea. Zain-

du ezean, hondatu egingo zen.
 • BEHARRIZANA: Nahitaez jan behar dira. Kaltegarria da hotza. Onena, lehor mantentzea.
 • BALORAZIOA: Tamalez, motz egin zaigu. Eskerrak amak esan duen. Ez legoke gaizki gordetzea.

EUSKAL KULTURA ONDAREAREN LEGEAK 
ONDARE IMMATERIALA BABESTUKO DU
Lege berriak honela definitzen ditu ondasun horiek: «Itxuraz komunitateek, tal-
deek eta, hala badagokio, pertsonek onartzen omen dituzten praktikak, esamol-
deak, ezagutzak eta jakitateak, bai eta tresnak, objektuak eta lotutako kultur es-
pazioak ere, ziur asko beren kultura-ondaretzat onar ditzaketenak. Litekeena da 
euskal kulturaren barruan sartzen diren hainbat arlo sartzea honen barruan»
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BALDINTZA HIPOTETIKOA

Baldintza hipotetikoak alegiazko mundu batera eramaten gaitu, hipotesien mundura.

ERREALA ETA HIPOTETIKOA
Alegiazko mundu hori etorkizunean edo lehenaldian koka dezakegu. Etorkizunaz ari garela, hipotesi 
horiek gutxi-gehiago gertagaitzak izango dira; lehenaldiari begiratzen badiogu, ordea, gertaezinak dira, 
denbora joana delako. Atal honetan, etorkizunari begira dauden baldintzak aztertuko ditugu.
Era berean, dagoeneko ezagunak ditugun baldintza errealetatik bereizi behar ditugu:

 • BALDINTZA ERREALAK: Oso gertagarriak dira: Euria egiten badu, etxean geratuko gara.
 • BALDINTZA HIPOTETIKOAK: Gertagaitzak dira: Meteorito bat eroriko balitz, etxean geratuko ginateke.

Batzuen eta besteen arteko mugak lausoak izan daitezke une batzuetan. Hiztunaren munduaren ikuske-
rak eragingo du forma bat edo bestea erabiltzea.

BALDINTZA

NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK

banintz 
bahintz 
balitz 
bagina 
bazina 
bazinete 
balira

balitzai(zki)t 
balitzai(zki)k/n 
balitzai(zki)o 
balitzai(zki)gu 
balitzai(zki)zu 
balitzai(zki)zue 
balitzai(zki)e

ban(it)u 
bah(it)u 
bal(it)u 
bagen(it)u 
bazen(it)u 
bazen(it)u(z)te 
bal(it)u(z)te

NORK ZER NORI

ban 
bah 
bal 
bagen 
bazen 
bazen 
bal

i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki)

t 
k/n 
o 
gu 
zu 
zue       te 
e            te

Gure sasoiko hainbat erabakik eragina izango du etorkizunean; adibidez, Lurretik kanpo 
bizitza aurkitzeak ondorio handiak izango lituzke. 

Pentsatu halako hainbat aukera, eta galdetu ikaskideei, foroan, Zer gertatuko litzateke…? 
formula erabilita.

Erantzun ikaskideek bidalitako mezuei.

ONDORIOA

NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK

nintzateke 
hintzateke 
litzateke 
ginateke 
zinateke 
zinatekete 
lirateke

litzai(zki)dake 
litzai(zki)ake/nake 
litzai(zki)oke 
litzai(zki)guke 
litzai(zki)zuke 
litzai(zki)zueke 
litzai(zki)eke

n(it)u(z)ke 
h(it)u(z)ke 
l(it)u(z)ke 
gen(it)u(z)ke 
zen(it)u(z)ke 
zen(it)u(z)kete 
l(it)u(z)kete

NORK ZER NORI

n 
h 
l 
gen 
zen 
zen 
l

i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki)

da 
a/na 
o 
gu 
zu 
zue 
e

ke 
ke 
ke 
ke 
ke 
ke     te 
ke     te

Ikusten denez, baldintzaren adizkiaren ezaugarria ba- aurrizkia da; ondorioarena, ostera, -ke amaiera.

Semearen edo alabaren tutoreak hainbat aholku eman dizkizu. 

Osatu aholkuak.

1. Denbora gehiago eskainiko ba-…………… ikasteari, hobeto ibiliko litzateke.

2. Denbora hartuko ba-…………… hausnartzeko, ideia hobeak aterako lituzke.

3. Zeuek ere bere lanei denbora emango ba-……………, ondo etorriko litzaioke.

4. Gauzak astiro egiteko denbora hartuko ba-……………, txukunago ariko litzateke.

5. Ondo antolatuko ba-……………, denbora sobera izango luke.

6. Denok ere akuilua sartuko ba-……………, denborari etekin handiagoa aterako lioke.

Diotenez, errealitatea hautemateko, mikrosegundo batzuk behar ditugu. Horrela, esan 
dezakegu atzerapenez ikusten dugula gertatzen dena. Bi lagun horri buruz ari dira.

Osatu solasaldia, dagozkion adizkiak erabilita.
A—Zoragarria …………… (1) bizitza bost minutu geroago ikustea, ezta?

B—Niri ez …………… (2) batere arduratuko! Zuk zer egingo …………… (3)?

A—Lehenengo eta behin, ez …………… (4) inori nire gaitasunaren berri emango.

B—Hara! Zuretzat bakarrik gorde nahiko …………………… (5), e? 

A—Bada, bai. Zuk ez, ala?

B—Nik familiakoei eta lagunei esango …………… (6).

A—Badakizu zer egingo ……………-en (7) nik?

B—Zer?

A—Frontoian apustuak egiteko ez …………… (8) txarto etorriko guri, ezta? Ez dugu sekula asmatzen.

B—Tranpa egingo …………… (9)?

A—Tranpatxoa baino ez. Oparitxoa egingo …………… (10) geure buruari.

B—Zoratuta zaude!

Etorkizunetik etorri den pertsona bat ezagutu dugu. Geroa nolakoa izango den esan digu. 
Zure ustez, batzuk gertagarriagoak dira besteak baino.

Zehaztu zerrendan zein diren gertagarriago edo gertagaitzago, eta aurreikusi ondorioak 
horren arabera. Osatu esaldiak ahoz edo idatziz.

1. Petrolioa agortu egingo da.

2. Bizitza aurkituko da beste planeta batzuetan.

3. Denboran bidaiatzeko aukera izango dugu.

4. Denok etxean egingo dugu lan.

5. Begetarianoak izango gara denok.

6. Hizkuntza bakarra hitz egingo da munduan.

7. Telegarraiatu egingo gara.

8. Etxeko lan guztiak errobotek egingo dituzte.

9. Eguraldia aukeratu egingo dugu.

10. Ez da gerrarik egongo.
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BALDINTZA HIPOTETIKOA

Baldintza hipotetikoak alegiazko mundu batera eramaten gaitu, hipotesien mundura.

ERREALA ETA HIPOTETIKOA
Alegiazko mundu hori etorkizunean edo lehenaldian koka dezakegu. Etorkizunaz ari garela, hipotesi 
horiek gutxi-gehiago gertagaitzak izango dira; lehenaldiari begiratzen badiogu, ordea, gertaezinak dira, 
denbora joana delako. Atal honetan, etorkizunari begira dauden baldintzak aztertuko ditugu.
Era berean, dagoeneko ezagunak ditugun baldintza errealetatik bereizi behar ditugu:

 • BALDINTZA ERREALAK: Oso gertagarriak dira: Euria egiten badu, etxean geratuko gara.
 • BALDINTZA HIPOTETIKOAK: Gertagaitzak dira: Meteorito bat eroriko balitz, etxean geratuko ginateke.

Batzuen eta besteen arteko mugak lausoak izan daitezke une batzuetan. Hiztunaren munduaren ikuske-
rak eragingo du forma bat edo bestea erabiltzea.

BALDINTZA

NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK

banintz 
bahintz 
balitz 
bagina 
bazina 
bazinete 
balira

balitzai(zki)t 
balitzai(zki)k/n 
balitzai(zki)o 
balitzai(zki)gu 
balitzai(zki)zu 
balitzai(zki)zue 
balitzai(zki)e

ban(it)u 
bah(it)u 
bal(it)u 
bagen(it)u 
bazen(it)u 
bazen(it)u(z)te 
bal(it)u(z)te

NORK ZER NORI

ban 
bah 
bal 
bagen 
bazen 
bazen 
bal

i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki)

t 
k/n 
o 
gu 
zu 
zue       te 
e            te

Gure sasoiko hainbat erabakik eragina izango du etorkizunean; adibidez, Lurretik kanpo 
bizitza aurkitzeak ondorio handiak izango lituzke. 

Pentsatu halako hainbat aukera, eta galdetu ikaskideei, foroan, Zer gertatuko litzateke…? 
formula erabilita.

Erantzun ikaskideek bidalitako mezuei.

ONDORIOA

NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK

nintzateke 
hintzateke 
litzateke 
ginateke 
zinateke 
zinatekete 
lirateke

litzai(zki)dake 
litzai(zki)ake/nake 
litzai(zki)oke 
litzai(zki)guke 
litzai(zki)zuke 
litzai(zki)zueke 
litzai(zki)eke

n(it)u(z)ke 
h(it)u(z)ke 
l(it)u(z)ke 
gen(it)u(z)ke 
zen(it)u(z)ke 
zen(it)u(z)kete 
l(it)u(z)kete

NORK ZER NORI

n 
h 
l 
gen 
zen 
zen 
l

i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki) 
i(zki)

da 
a/na 
o 
gu 
zu 
zue 
e

ke 
ke 
ke 
ke 
ke 
ke     te 
ke     te

Ikusten denez, baldintzaren adizkiaren ezaugarria ba- aurrizkia da; ondorioarena, ostera, -ke amaiera.

Semearen edo alabaren tutoreak hainbat aholku eman dizkizu. 

Osatu aholkuak.

1. Denbora gehiago eskainiko ba-…………… ikasteari, hobeto ibiliko litzateke.

2. Denbora hartuko ba-…………… hausnartzeko, ideia hobeak aterako lituzke.

3. Zeuek ere bere lanei denbora emango ba-……………, ondo etorriko litzaioke.

4. Gauzak astiro egiteko denbora hartuko ba-……………, txukunago ariko litzateke.

5. Ondo antolatuko ba-……………, denbora sobera izango luke.

6. Denok ere akuilua sartuko ba-……………, denborari etekin handiagoa aterako lioke.

Diotenez, errealitatea hautemateko, mikrosegundo batzuk behar ditugu. Horrela, esan 
dezakegu atzerapenez ikusten dugula gertatzen dena. Bi lagun horri buruz ari dira.

Osatu solasaldia, dagozkion adizkiak erabilita.
A—Zoragarria …………… (1) bizitza bost minutu geroago ikustea, ezta?

B—Niri ez …………… (2) batere arduratuko! Zuk zer egingo …………… (3)?

A—Lehenengo eta behin, ez …………… (4) inori nire gaitasunaren berri emango.

B—Hara! Zuretzat bakarrik gorde nahiko …………………… (5), e? 

A—Bada, bai. Zuk ez, ala?

B—Nik familiakoei eta lagunei esango …………… (6).

A—Badakizu zer egingo ……………-en (7) nik?

B—Zer?

A—Frontoian apustuak egiteko ez …………… (8) txarto etorriko guri, ezta? Ez dugu sekula asmatzen.

B—Tranpa egingo …………… (9)?

A—Tranpatxoa baino ez. Oparitxoa egingo …………… (10) geure buruari.

B—Zoratuta zaude!

Etorkizunetik etorri den pertsona bat ezagutu dugu. Geroa nolakoa izango den esan digu. 
Zure ustez, batzuk gertagarriagoak dira besteak baino.

Zehaztu zerrendan zein diren gertagarriago edo gertagaitzago, eta aurreikusi ondorioak 
horren arabera. Osatu esaldiak ahoz edo idatziz.

1. Petrolioa agortu egingo da.

2. Bizitza aurkituko da beste planeta batzuetan.

3. Denboran bidaiatzeko aukera izango dugu.

4. Denok etxean egingo dugu lan.

5. Begetarianoak izango gara denok.

6. Hizkuntza bakarra hitz egingo da munduan.

7. Telegarraiatu egingo gara.

8. Etxeko lan guztiak errobotek egingo dituzte.

9. Eguraldia aukeratu egingo dugu.

10. Ez da gerrarik egongo.
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ERANTZUNAK
1. balio; 2. balu; 3. bazeniete; 4. balu; 

5. balitz; 6. bagenio

ERANTZUNAK
1. litzateke; 2. lidake; 3. zenuke;  

4. nioke; 5. zenuke; 6. nieke; 7. nuke; 
8. litzaiguke; 9. zenuke; 10. genioke

Sar zaitez txatean, eta eragin, guztiek 
parte har dezaten.

Eman taldeko feedbacka, txata amaierara 
hurbildu dela antzemandakoan.
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BALDINTZA HIPOTETIKOA

Baldintza hipotetikoak alegiazko mundu batera eramaten gaitu, hipotesien mundura.

ERREALA ETA HIPOTETIKOA
Alegiazko mundu hori etorkizunean edo lehenaldian koka dezakegu. Etorkizunaz ari garela, hipotesi 
horiek gutxi-gehiago gertagaitzak izango dira; lehenaldiari begiratzen badiogu, ordea, gertaezinak dira, 
denbora joana delako. Atal honetan, etorkizunari begira dauden baldintzak aztertuko ditugu.
Era berean, dagoeneko ezagunak ditugun baldintza errealetatik bereizi behar ditugu:

 • BALDINTZA ERREALAK: Oso gertagarriak dira: Euria egiten badu, etxean geratuko gara.
 • BALDINTZA HIPOTETIKOAK: Gertagaitzak dira: Meteorito bat eroriko balitz, etxean geratuko ginateke.

Batzuen eta besteen arteko mugak lausoak izan daitezke une batzuetan. Hiztunaren munduaren ikuske-
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Gure sasoiko hainbat erabakik eragina izango du etorkizunean; adibidez, Lurretik kanpo 
bizitza aurkitzeak ondorio handiak izango lituzke. 

Pentsatu halako hainbat aukera, eta galdetu ikaskideei, foroan, Zer gertatuko litzateke…? 
formula erabilita.

Erantzun ikaskideek bidalitako mezuei.

ONDORIOA

NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK

nintzateke 
hintzateke 
litzateke 
ginateke 
zinateke 
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Ikusten denez, baldintzaren adizkiaren ezaugarria ba- aurrizkia da; ondorioarena, ostera, -ke amaiera.

Semearen edo alabaren tutoreak hainbat aholku eman dizkizu. 

Osatu aholkuak.

1. Denbora gehiago eskainiko ba-…………… ikasteari, hobeto ibiliko litzateke.

2. Denbora hartuko ba-…………… hausnartzeko, ideia hobeak aterako lituzke.

3. Zeuek ere bere lanei denbora emango ba-……………, ondo etorriko litzaioke.

4. Gauzak astiro egiteko denbora hartuko ba-……………, txukunago ariko litzateke.

5. Ondo antolatuko ba-……………, denbora sobera izango luke.

6. Denok ere akuilua sartuko ba-……………, denborari etekin handiagoa aterako lioke.

Diotenez, errealitatea hautemateko, mikrosegundo batzuk behar ditugu. Horrela, esan 
dezakegu atzerapenez ikusten dugula gertatzen dena. Bi lagun horri buruz ari dira.

Osatu solasaldia, dagozkion adizkiak erabilita.
A—Zoragarria …………… (1) bizitza bost minutu geroago ikustea, ezta?

B—Niri ez …………… (2) batere arduratuko! Zuk zer egingo …………… (3)?

A—Lehenengo eta behin, ez …………… (4) inori nire gaitasunaren berri emango.

B—Hara! Zuretzat bakarrik gorde nahiko …………………… (5), e? 

A—Bada, bai. Zuk ez, ala?

B—Nik familiakoei eta lagunei esango …………… (6).

A—Badakizu zer egingo ……………-en (7) nik?

B—Zer?

A—Frontoian apustuak egiteko ez …………… (8) txarto etorriko guri, ezta? Ez dugu sekula asmatzen.

B—Tranpa egingo …………… (9)?

A—Tranpatxoa baino ez. Oparitxoa egingo …………… (10) geure buruari.

B—Zoratuta zaude!

Etorkizunetik etorri den pertsona bat ezagutu dugu. Geroa nolakoa izango den esan digu. 
Zure ustez, batzuk gertagarriagoak dira besteak baino.

Zehaztu zerrendan zein diren gertagarriago edo gertagaitzago, eta aurreikusi ondorioak 
horren arabera. Osatu esaldiak ahoz edo idatziz.

1. Petrolioa agortu egingo da.

2. Bizitza aurkituko da beste planeta batzuetan.

3. Denboran bidaiatzeko aukera izango dugu.

4. Denok etxean egingo dugu lan.

5. Begetarianoak izango gara denok.

6. Hizkuntza bakarra hitz egingo da munduan.

7. Telegarraiatu egingo gara.

8. Etxeko lan guztiak errobotek egingo dituzte.

9. Eguraldia aukeratu egingo dugu.

10. Ez da gerrarik egongo.
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Herrian, urtero egiten da Erdi Aroko Azoka. Egunkarian, hari buruzko kronika idatzi dute.

Irakurri kronika, azpimarratu denbora adierazten duten baliabideak, eta ordezkatu forma 
egokiarekin.

DENBORAZKO ESALDIAK
Aukera asko dago denbora adierazten duten esaldiak egiteko.

NOIZ
Denborazko esaldiak multzotan sailka ditzakegu, zer adierazi nahi duten: 

 • ALDIBEREKOTASUNA: esaldi nagusia eta mendekoa une berean gertatzen dira: …-(e)nean,  
…-t(z)ean, …-(e)la(rik). Filma hastean hasi zen telefonoa jotzen.

 • AURREKOTASUNA: esaldi nagusia mendekoak adierazten duena baino lehenago gertatzen da: 
…-t(z)erakoan, (…-(e)n) orduko. Aretoan sartzerakoan, kolpea hartu nuen atearekin.

 • ONDOKOTASUNA: esaldi nagusia mendekoak adierazten duena baino beranduago gertatzen da: 
eta gero, (…-(e)n) orduko, …-t(z)earekin batera, …-e(neko). Filma hastearekin batera konturatu 
nintzen astun samarra izango zela.

 • IRAUPENA ADIERAZTEKO: mendeko esaldiak denbora-muga jarriko dio nagusiari: (harik eta) 
…-(e)n arte. Ez nintzen aretotik irten, harik eta kreditu guztiak irakurri nituen arte.

HAINBAT BEREZITASUN
Baliabide-zerrendan ikusten denez, badago bat bi eremutan agertzen dena: (…-(e)n) orduko. Izan 
ere, euskalkiaren arabera, bi esanahiak har ditzake. Edonola, ondokotasuna adierazten duenean, 
berehalakotasunaz ari gara.
Aipatzekoa da, halaber, iraupena adierazten duen harik eta forma. Berez, baliabide honek atzetik 
datorrenaren funtzioa iragartzen du (antzera gertatzen da, esaterako, baldin eta baldintzazkoare-
kin). Beraz, hauetan erabiliko dugu:

 • Datorren esaldiaren izaera nabarmendu nahi dugunean.
 • Esaldi luze samarra datorrelako-edo, premia ikusten dugunean.

KONTUZ!
Oso ohikoa da denborazko bi egitura nahastea: …-t(z)ean eta …-t(z)erakoan. Ikusten denez, lehe-
nengoak aldiberekotasuna adierazten du, eta bigarrenak, aldiz, aurrekotasuna. Aurrekotasun hori 
hurbil-hurbilekoa izan arren, ekintza gertatu aurreko zerbaitez ari gara.

* Garbigailua ukitzerakoan eman dit kalanbrea. 
 - Garbigailua ukitzean eman dit kalanbrea.

Irratiko musika-saioan, kazetariak Zingira taldea aurkeztu du, eta haren doinuak deskribatzen 
hasi da.

Aldiberekotasuna eta aurrekotasuna bereizteko orduan, nahastu egin da kazetaria, tarteka. 
Identifikatu nahasteak, eta berridatzi forma egokia erabiliz.

1.  Bere doinuak entzuterakoan, rockak iraganean lantzen zituen kantuetara eramaten gaitu, birtuosismoan, 
apaingarrietan eta giroen sortzean goia jo zuten garaietara. 

2.  Badirudi denboran atzera egin dugula, nabarmen. Diskoa zabaltzerakoan, Hostoakek, aurreiritzi guztiak alde 
batera utzita azal berri batekin, Camel taldea, popa, sintetizadore espazialak eta 70eko hamarkada bukaerako 
The Trooperren antzeko erritmora pausoak ematera gonbidatuko zaitu.

3.  Amildegin, zeinak baduen damutik eta ertzetik igarotzetik, teklatua entzuterakoan, progresibo gogor eta 
garaikidearen pasabide barrura eramango zaitu.

4.  Geldiune instrumental bat egingo dugu Sandailiren lehen akordeak hasterakoan. Sintetizadorearen suaren 
inguruan, Jethro Tull, euskal folka, jazza eta flamenkoa akelarrean batzen dira.

5. Eta naturaren zikloari amaiera ematerakoan, Bazen behin ilargia, sinfoniko, pop eta latinotik edan eta 
mozkortzeko.

Etorkizunean, “kronodeiak” egin ahal izango dira, alegia, hainbat garairen arteko telefono- 
-deiak. Horrela, nork bere arbasoekin hitz egiteko aukera izango du. Horixe egin du 2151. 
urtean bizi den gazte batek.

Entzun solasaldia, eta erantzun galderei. 

1. Noiz pentsatu du amonak telefono-zenbaki bitxia dela?

2. Noiz pentsatu du amonak birbiloba txantxetan ari dela?

3. Noiz konturatu da amona benetan ari dela?

4. Noiz lortu du nahi duen informazioa birbilobak?

5. Noiz erabaki zuen amonak ez zuela seme-alabarik izango?

6. Noiz arte eusten diegu erabakiei, birbilobaren arabera?

7. Zein adinetan sartzen dituzte hizkuntzak adimenean etorkizunean?

8. Noiz bururatu zaio deitzea birbilobari?

DENBORAN BIDAIA: ERDI AROKO AZOKA
Atzo hasi zen herriko Erdi Aroko Azoka. Urtero bezala, kaleak apaindu zi-
tuztenean, 500 urte atzera egin genuela ematen zuen. 
Oso giro ederra izan genuen atzo. Azoka hasi baino lehen, antolatzaileen 
hitzak entzuteko aukera izan genuen. Gero, postuak ireki eta berehala, jen-
detza inguratu zen Kale Nagusiko merkatura. Era guztietako produktuak 
daude ikusteko, dastatzeko eta erosteko. Era berean, aukera dago zerbait jan 
eta edateko, haurrak jolas-gunean daudenean.
Azoka goiz eta arratsaldez egongo da zabalik, igande iluntzean itxi arte.

- …-(e)la(rik)
- (harik eta) …-(e)n arte
- …-t(z)ean
- …(-(e)n) orduko
- …-t(z)erakoan

Ezaguna duzue ETBn eman zuten DBH umorezko telesaila. 

Ikusi atal-zatia, eta komentatu, foroan, zein film ekartzen dizun gogora. 
Ezaguna egiten ez bazaizu, galdetu ikaskideei foroan bertan; ezaguna 
baduzu, azaldu kideei.

Adostu foroan nola amaituko den atala.

68

67

154PRIMERAN! 
B2.1

155 PRIMERAN! 
B2.1

14

15

16

KONTUAN HARTU

13
Herrian, urtero egiten da Erdi Aroko Azoka. Egunkarian, hari buruzko kronika idatzi dute.

Irakurri kronika, azpimarratu denbora adierazten duten baliabideak, eta ordezkatu forma 
egokiarekin.

DENBORAZKO ESALDIAK
Aukera asko dago denbora adierazten duten esaldiak egiteko.

NOIZ
Denborazko esaldiak multzotan sailka ditzakegu, zer adierazi nahi duten: 

 • ALDIBEREKOTASUNA: esaldi nagusia eta mendekoa une berean gertatzen dira: …-(e)nean,  
…-t(z)ean, …-(e)la(rik). Filma hastean hasi zen telefonoa jotzen.

 • AURREKOTASUNA: esaldi nagusia mendekoak adierazten duena baino lehenago gertatzen da: 
…-t(z)erakoan, (…-(e)n) orduko. Aretoan sartzerakoan, kolpea hartu nuen atearekin.

 • ONDOKOTASUNA: esaldi nagusia mendekoak adierazten duena baino beranduago gertatzen da: 
eta gero, (…-(e)n) orduko, …-t(z)earekin batera, …-e(neko). Filma hastearekin batera konturatu 
nintzen astun samarra izango zela.

 • IRAUPENA ADIERAZTEKO: mendeko esaldiak denbora-muga jarriko dio nagusiari: (harik eta) 
…-(e)n arte. Ez nintzen aretotik irten, harik eta kreditu guztiak irakurri nituen arte.

HAINBAT BEREZITASUN
Baliabide-zerrendan ikusten denez, badago bat bi eremutan agertzen dena: (…-(e)n) orduko. Izan 
ere, euskalkiaren arabera, bi esanahiak har ditzake. Edonola, ondokotasuna adierazten duenean, 
berehalakotasunaz ari gara.
Aipatzekoa da, halaber, iraupena adierazten duen harik eta forma. Berez, baliabide honek atzetik 
datorrenaren funtzioa iragartzen du (antzera gertatzen da, esaterako, baldin eta baldintzazkoare-
kin). Beraz, hauetan erabiliko dugu:

 • Datorren esaldiaren izaera nabarmendu nahi dugunean.
 • Esaldi luze samarra datorrelako-edo, premia ikusten dugunean.

KONTUZ!
Oso ohikoa da denborazko bi egitura nahastea: …-t(z)ean eta …-t(z)erakoan. Ikusten denez, lehe-
nengoak aldiberekotasuna adierazten du, eta bigarrenak, aldiz, aurrekotasuna. Aurrekotasun hori 
hurbil-hurbilekoa izan arren, ekintza gertatu aurreko zerbaitez ari gara.

* Garbigailua ukitzerakoan eman dit kalanbrea. 
 - Garbigailua ukitzean eman dit kalanbrea.

Irratiko musika-saioan, kazetariak Zingira taldea aurkeztu du, eta haren doinuak deskribatzen 
hasi da.

Aldiberekotasuna eta aurrekotasuna bereizteko orduan, nahastu egin da kazetaria, tarteka. 
Identifikatu nahasteak, eta berridatzi forma egokia erabiliz.

1.  Bere doinuak entzuterakoan, rockak iraganean lantzen zituen kantuetara eramaten gaitu, birtuosismoan, 
apaingarrietan eta giroen sortzean goia jo zuten garaietara. 

2.  Badirudi denboran atzera egin dugula, nabarmen. Diskoa zabaltzerakoan, Hostoakek, aurreiritzi guztiak alde 
batera utzita azal berri batekin, Camel taldea, popa, sintetizadore espazialak eta 70eko hamarkada bukaerako 
The Trooperren antzeko erritmora pausoak ematera gonbidatuko zaitu.

3.  Amildegin, zeinak baduen damutik eta ertzetik igarotzetik, teklatua entzuterakoan, progresibo gogor eta 
garaikidearen pasabide barrura eramango zaitu.

4.  Geldiune instrumental bat egingo dugu Sandailiren lehen akordeak hasterakoan. Sintetizadorearen suaren 
inguruan, Jethro Tull, euskal folka, jazza eta flamenkoa akelarrean batzen dira.

5. Eta naturaren zikloari amaiera ematerakoan, Bazen behin ilargia, sinfoniko, pop eta latinotik edan eta 
mozkortzeko.

Etorkizunean, “kronodeiak” egin ahal izango dira, alegia, hainbat garairen arteko telefono- 
-deiak. Horrela, nork bere arbasoekin hitz egiteko aukera izango du. Horixe egin du 2151. 
urtean bizi den gazte batek.

Entzun solasaldia, eta erantzun galderei. 

1. Noiz pentsatu du amonak telefono-zenbaki bitxia dela?

2. Noiz pentsatu du amonak birbiloba txantxetan ari dela?

3. Noiz konturatu da amona benetan ari dela?

4. Noiz lortu du nahi duen informazioa birbilobak?

5. Noiz erabaki zuen amonak ez zuela seme-alabarik izango?

6. Noiz arte eusten diegu erabakiei, birbilobaren arabera?

7. Zein adinetan sartzen dituzte hizkuntzak adimenean etorkizunean?

8. Noiz bururatu zaio deitzea birbilobari?

DENBORAN BIDAIA: ERDI AROKO AZOKA
Atzo hasi zen herriko Erdi Aroko Azoka. Urtero bezala, kaleak apaindu zi-
tuztenean, 500 urte atzera egin genuela ematen zuen. 
Oso giro ederra izan genuen atzo. Azoka hasi baino lehen, antolatzaileen 
hitzak entzuteko aukera izan genuen. Gero, postuak ireki eta berehala, jen-
detza inguratu zen Kale Nagusiko merkatura. Era guztietako produktuak 
daude ikusteko, dastatzeko eta erosteko. Era berean, aukera dago zerbait jan 
eta edateko, haurrak jolas-gunean daudenean.
Azoka goiz eta arratsaldez egongo da zabalik, igande iluntzean itxi arte.

- …-(e)la(rik)
- (harik eta) …-(e)n arte
- …-t(z)ean
- …(-(e)n) orduko
- …-t(z)erakoan

Ezaguna duzue ETBn eman zuten DBH umorezko telesaila. 

Ikusi atal-zatia, eta komentatu, foroan, zein film ekartzen dizun gogora. 
Ezaguna egiten ez bazaizu, galdetu ikaskideei foroan bertan; ezaguna 
baduzu, azaldu kideei.

Adostu foroan nola amaituko den atala.
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garaikidearen pasabide barrura eramango zaitu.
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Sar zaitez foroan, eta eragin, parte hartzea 
beharrezkoa ikusten baduzu.

Eman taldeko feedbacka foroan. Emaiezu, 
halaber, amaieraren berri: irakasleek Juan 
Mari zuzendariari egindako amarru bat 
izan da guztia; beti egun berean dagoela 
sinetsarazi diote, eta, horrela, haien eskariak 
bete ditu.

ERANTZUNAK
apaindu zituztenean: apaintzean; 

hasi baino lehen: hasterakoan; ireki 
eta berehala: ireki orduko; daudenean: 
daudelarik; itxi arte: harik eta itxi arte

ERANTZUNAK
Okerrak zuzenduta: 1. entzutean;  

3. entzutean; 4. hastean

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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08. ikastunitatea BERANDU BAINO LEHEN
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin

HEGAN… 
MARIGORRINGOAK 

ESKUETATIK

DENBOREN BARNE-GOGOETAK HIL ETA GERO, SALDA BERO

A

B

A

C

B

PORTFOLIOA

C PORTFOLIOA

Argitaratu zerrenda, eta antolatu zuen 
artean irakurleek idazten dituzten 
iruzkinei feedbacka emateko plana.

Entzun irrati-pasartea, eta bildu blogerako 
ideiak, ikaskideekin partekatzeko.

Taldeka, aztertu egindako idazlana, eta baloratu 
taldekide bakoitzak galdetegiko aztergai bana. 

Bizi artean bete nahi dituzuen egitekoen zerrenda idatziko duzue. 

Irakurri poema, eta zehaztu zer dioen denboraz, 
galderei erantzunda.
• Zertan aldatu da bizimodua lehendik orainaldira, poemaren 

arabera?
• Zure bizimoduarekin bat datorren zerbait irakurri duzu lerro 

horietan?
• Hemendik eta etorkizunera zerbait aldatuko da hor 

aipatutakoetan? Zer? Nola aldatuko da?

EBALUAZIOA

Kamisetan poema(-zatiak) grabatzeko eskaria egingo duzu.

Egin kamisetaren eskaria, eta bidali mezu 
elektronikoa aldizkarira.
• Egin eskema: antolatu mezuan idatziko dituzun 

ideiak:
 – Adierazi zein den testua/poema-zatia.
 – Azaldu testuko adierazpenaren gaineko 

zure barne-gogoeta.
 – Zehaztu nolako diseinua nahi duzun.

• Idatzi zirriborroa, e-posta dela aintzat hartuta. 
• Errepasatu eta aztertu moldatzekorik edo 

zuzentzekorik dagoen, eta idatzi azken bertsioa.

Partekatu ikaskideekin ideiak, eta antolatu 
blogean idatziko duzuena.

• Zein ideia erabiliko zenuke zerrenda idazteko?
• Aitziber Garmendiak aipatutakoez gain, 

txertatuko zenituzke besteren batzuk? Zein? 
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• Zerrendatu gehien gustatu zaizkizuen ideiak eta 
adibideak. Saiatu guztira 10 ideia, gutxienez, izango 
dituen bilduma bat osatzen. Hortik gorako erronkak ere 
ongi etorriak izango dira!

• Zehaztu goiburua eta haren azpiatala, gaiari sarrera 
egingo diona. 

• Pentsatu nola egin gonbita irakurleek ere berenak idatz 
ditzaten, iruzkin bidez.

• Antolatu ideiak, eta banatu taldeka bakoitzak zein 
garatuko duen; erabaki zein estilotan idatzi nahi 
duzuen, zein hizkuntza-baliabide erabiltzea komeni 
zaizuen…

• Josi talde bakoitzaren atalak, idazlan bateratuaren 
tankera har dezan.

1. Laguntzarako eskeman erabakitakoetara 
hurbildu da? Arrazoitu zergatik.

2. Denboraren inguruko lexikoa erabili da?  
Non letorke egoki?

3. Adierazpenak modalizatzeko baliabideak egoki 
erabili dira? Txerta daiteke besteren bat?

4. Eta denborazko formak (…-(e)larik, …-(e)n 
orduko, harik eta…)? 

5. Baldintza hipotetikoa?

-  Aireportura joan, eta aurrena ateratzen den 
hegaldia erosi.

- ………

ORAIN HILAK DITUGU
Orain hilak ditugu.
Hildako lagunak,
hildako ama edo aita.
Orain badakigu
zer egin behar den,
nora deitu,
zenbat balio duen
lore-koroa batek.
Orduan
hegan irteten ziren
marigorringoak
gure eskuetatik,
eta gure atzamarren artean
bizirik irauten zuen
sugandilaren buztanak.
Orain balkoiko geranioak hil zaizkigu,
eta zakarrontzira bota ditugu
loreontzi gorri eta guzti.
Orduan norbaitekin ginen
norbaitentzat,
norbaitek gure izena esan
eta presente
erantzuten genuen.
Orain lagun batek deitu dizu,
inork deitzen ez dizunean,
laguntza eskatuz.
Bikote ohiak mehatxatu du
eta bakarrik dago
eta ez-zekien-zer-egin
eta ez-zekien-nori-deitu.
Orain bakarrik gaude.
Orain hilak ditugu lagun,
eta badakigu zer egin behar den.
Orduan ez genekien bizikletan ibiltzen.
Orain ere ez.

Karmele Jaio, Orain hilak ditugu

Irakurri aldizkariko komunitatera idatzi duten 
eskaintza, eta idatzi zure eskaria, urratsei jarraituta.

POEMA KAMISETAN

Errepasatu poema, eta diseinatu ideia: 
• Aukeratu zure kamisetan grabatzeko poema(-zatiak).
• Zerbait aldatu/erantsi nahi duzu? Egin aldaera berria 

zeure kasara. Animatzen bazara, sortu zeure testua.
• Hausnartu aukeratutako poema-zatiaren zure 

interpretazioa edo barne-gogoeta: zergatik aukeratu 
duzu? Zer adierazten du?

• Erabaki diseinua: hitzen neurria, kolorea, marrazki/irudi/
argazkiren bat…

Nahi duzu elastiko dotorea?  
Pertsonalizatutako tixerta?  
Guaixek grabatuko dizu.
Aukeratu poema, idatzi  
poemaren zure irakurketa  
eta bidali Guaixera. 
Kamiseta grabatua: 15 €

Urkizu, guaixe.eus (moldatua)
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PROZEDURA
Irakur dezatela poema, eta parteka 

dezatela, foroan, zer dioen, galderei 
erantzunda.

Egoera ulertzeko, Nafarroako Sakana 
bailarako herri-aldizkariko berria 
irakurriko dute.

Helburua argi dutela, aukera dezatela 
poema-zatia, berregin edo interpreta 
dezatela, eta pentsa dezatela nolako 
kamiseta nahi duten.

Presta dezatela aldizkarira bidaltzeko 
testua, liburuko bideari jarraituta. 
Aldizkarira bidaliko ez dutenez, esaiezu 
zuri bidaltzeko.

Emaiezu feedbacka, mezuari 
erantzunda.
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BERANDU BAINO LEHEN08. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin

HEGAN… 
MARIGORRINGOAK 

ESKUETATIK

DENBOREN BARNE-GOGOETAK HIL ETA GERO, SALDA BERO

A

B

A
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artean irakurleek idazten dituzten 
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Entzun irrati-pasartea, eta bildu blogerako 
ideiak, ikaskideekin partekatzeko.
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• Zertan aldatu da bizimodua lehendik orainaldira, poemaren 

arabera?
• Zure bizimoduarekin bat datorren zerbait irakurri duzu lerro 

horietan?
• Hemendik eta etorkizunera zerbait aldatuko da hor 

aipatutakoetan? Zer? Nola aldatuko da?

EBALUAZIOA
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Egin kamisetaren eskaria, eta bidali mezu 
elektronikoa aldizkarira.
• Egin eskema: antolatu mezuan idatziko dituzun 

ideiak:
 – Adierazi zein den testua/poema-zatia.
 – Azaldu testuko adierazpenaren gaineko 

zure barne-gogoeta.
 – Zehaztu nolako diseinua nahi duzun.

• Idatzi zirriborroa, e-posta dela aintzat hartuta. 
• Errepasatu eta aztertu moldatzekorik edo 

zuzentzekorik dagoen, eta idatzi azken bertsioa.

Partekatu ikaskideekin ideiak, eta antolatu 
blogean idatziko duzuena.

• Zein ideia erabiliko zenuke zerrenda idazteko?
• Aitziber Garmendiak aipatutakoez gain, 

txertatuko zenituzke besteren batzuk? Zein? 
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• Zerrendatu gehien gustatu zaizkizuen ideiak eta 
adibideak. Saiatu guztira 10 ideia, gutxienez, izango 
dituen bilduma bat osatzen. Hortik gorako erronkak ere 
ongi etorriak izango dira!

• Zehaztu goiburua eta haren azpiatala, gaiari sarrera 
egingo diona. 

• Pentsatu nola egin gonbita irakurleek ere berenak idatz 
ditzaten, iruzkin bidez.

• Antolatu ideiak, eta banatu taldeka bakoitzak zein 
garatuko duen; erabaki zein estilotan idatzi nahi 
duzuen, zein hizkuntza-baliabide erabiltzea komeni 
zaizuen…

• Josi talde bakoitzaren atalak, idazlan bateratuaren 
tankera har dezan.

1. Laguntzarako eskeman erabakitakoetara 
hurbildu da? Arrazoitu zergatik.

2. Denboraren inguruko lexikoa erabili da?  
Non letorke egoki?

3. Adierazpenak modalizatzeko baliabideak egoki 
erabili dira? Txerta daiteke besteren bat?

4. Eta denborazko formak (…-(e)larik, …-(e)n 
orduko, harik eta…)? 

5. Baldintza hipotetikoa?

-  Aireportura joan, eta aurrena ateratzen den 
hegaldia erosi.

- ………

ORAIN HILAK DITUGU
Orain hilak ditugu.
Hildako lagunak,
hildako ama edo aita.
Orain badakigu
zer egin behar den,
nora deitu,
zenbat balio duen
lore-koroa batek.
Orduan
hegan irteten ziren
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gure eskuetatik,
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bizirik irauten zuen
sugandilaren buztanak.
Orain balkoiko geranioak hil zaizkigu,
eta zakarrontzira bota ditugu
loreontzi gorri eta guzti.
Orduan norbaitekin ginen
norbaitentzat,
norbaitek gure izena esan
eta presente
erantzuten genuen.
Orain lagun batek deitu dizu,
inork deitzen ez dizunean,
laguntza eskatuz.
Bikote ohiak mehatxatu du
eta bakarrik dago
eta ez-zekien-zer-egin
eta ez-zekien-nori-deitu.
Orain bakarrik gaude.
Orain hilak ditugu lagun,
eta badakigu zer egin behar den.
Orduan ez genekien bizikletan ibiltzen.
Orain ere ez.

Karmele Jaio, Orain hilak ditugu

Irakurri aldizkariko komunitatera idatzi duten 
eskaintza, eta idatzi zure eskaria, urratsei jarraituta.

POEMA KAMISETAN

Errepasatu poema, eta diseinatu ideia: 
• Aukeratu zure kamisetan grabatzeko poema(-zatiak).
• Zerbait aldatu/erantsi nahi duzu? Egin aldaera berria 

zeure kasara. Animatzen bazara, sortu zeure testua.
• Hausnartu aukeratutako poema-zatiaren zure 

interpretazioa edo barne-gogoeta: zergatik aukeratu 
duzu? Zer adierazten du?

• Erabaki diseinua: hitzen neurria, kolorea, marrazki/irudi/
argazkiren bat…

Nahi duzu elastiko dotorea?  
Pertsonalizatutako tixerta?  
Guaixek grabatuko dizu.
Aukeratu poema, idatzi  
poemaren zure irakurketa  
eta bidali Guaixera. 
Kamiseta grabatua: 15 €

Urkizu, guaixe.eus (moldatua)
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PROZEDURA
Aurkeztu egoera: zuen blogean, 

asteko gaia Berandu baino lehen da; zuei 
dagokizue aste honetan bloga elikatzea. 

Aurkeztu entzungaia: irratiko magazin 
batean, Aitziber Garmendia aktoreari 
galdetu diote ea zein diren hil baino lehen 
egiteko dituenak. Entzun, eta jaso ditzatela. 
Komenta dezatela zer gehituko luketen.

Egin dezatela halako zerrenda bat, 
irakurtzen duenari ideiak emateko. 
Horretarako, egin dezatela liburuan 
proposatzen den bidea: lehenengo, adostu 
egingo dituzte ideiak; gero, garatu.

Erabaki, era berean, zenbat ideia emango 
dituzten: 10, gutxienez. Ideia zertan den 
ondo adostu ondoren, bana ditzatela 
lanak, eta gara dezala nork bere atala.

Azkenik, eman diezaiotela forma 
sarrerari: zehatz dezatela ordena, eta eman 
ditzatela sarrera bat eta amaiera bat. 

Argitara dezatela.
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09. ikastunitatea DENOK GARA EKONOMIA-ERAGILE

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

D

A

02. saioan:
URRUTIKO 
INTXAURRAK... 
Kanpokoa nahiago?

Irakurri garapen-agentziaren webgunean kontsumo 
iraunkorrari buruzko informazioa, eta erantzun galdetegiari.

ARRASTO EKOLOGIKOAK

Lexikoa:
• Ekonomiaz hitz egiteko.

Diskurtsoa:
• Nahia, aukera, beharra, 

betebeharra adieraztea.

Gramatika:
• Aditz eragileak: -arazi.
• Subjuntiboa, agintera 

adierazteko.

DENOK GARA 
EKONOMIA- 
-ERAGILE09. ikastunitatea

03. saioan:
TXIN-TXIN, 
DIRUAREN HOTSA
Dirua sor dezakegu?

KONTSUMO IRAUNKORRA
Lurreko biztanle bakoitzak batez beste 2,8 azalera-unitateko aztarna 
ekologikoa du, hau da, ia hiru hektarea lur emankor erabiltzen ditu. 
Alabaina, munduko lurra gizaki guztien artean banatzen bada, bakoi-
tzari bi hektarea dagozkiola ikusten da; horrek ondorioztarazten digu 
biztanle bakoitzak dagokiona baino 0,8 hektarea gehiago ustiatzen di-
tuela, eta hainbat herrialderen arteko ezberdintasuna agerian uzten du: 
herrialde garatuek aztarna ekologiko handia dute (AEBek, adibidez, 
9,6), herrialde pobreek ez bezala (Indiak, kasu, 1,0).
Kalkula ezazu zure aztarna ekologikoa.

tolosaldeagaratzen.eus (moldatua)

Azaldu elkarri zuen aztarna ekologikoaren neurria, 
eta adostu zein den kide eredugarriena.

01. saioan:
EKONOMIA 
ZIRKULARRA
Hitz egingo dugu ekonomiaz?

Pr2_09_00_00
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—Zuen etxean, auto bat saldu ostean, ondo 
moldatzen zarete orain?

—Bai, eta, gainera, oinez eta bizikletaz askoz 
gusturago gabiltza.

Ikusi bideoa, eta erabaki aztarna ekologikoa murrizteko edo 
orekatzeko neurriak, Aneren egoera aintzat hartuta.

71

Irakurri produktu honen iragarkia, eta pentsatu ba al duzuen 
halakorik inguruan. 

 #ECOFRIENDLY 
% 100 konpostagarriak, zu ere #ecofriendly zarelako.
Cafés Baqué-ren kapsula konpostagarri berriak erabat degradatzen 
dira 3 hilabetean bakarrik, inolako hondakinik utzi gabe, hezetasun-, 
tenperatura- eta oxigeno-baldintza optimoetan.
Plastikoak eta aluminioak gure planetan duten ingurumenaren gaineko 
eragina ezabatzeko, irtenbide berritzailea.

• Nola egiten ditu eguneroko jarduerak?
• Nola murritz dezake Anek arrasto ekologikoa ahalik eta gehien?

Aztertu zuen ikasgela, eta erabaki zeri jarri eta zeri ez 
#ecofriendly etiketa itsasgarria.

ELIKADURA ENERGIA HONDAKINAK GARRAIOA AZTARNA

AZTARNA 
EKOLOGIKOA

1. Denetik jaten du. ………hektarea
………planeta

MURRIZTEKO 
NEURRIAK

1. Bertako 
produktuak.

………hektarea

………planeta
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GAIA
Gaur eguneko eredu ekonomikoak, 

neurri handi batean, Industria 
Iraultza garaian sortutako enpresen 
jardunbidea du oinarri. Azkenaldian, 
ordea, gero eta ozenagoak dira eredu 
hori aldatzeko aldarriak, eta gizarteak 
dituen kezketatik hurbilago daudenak 
proposatu dira: ekonomia berdea, 
urdina, zirkularra, desazkundearena… 
entzuten ditugu.

Gauzak aldatu behar ditugulako 
konbentzimenduak ekimen berriak 
agerrarazi ditu. Km0 izenekoa da 
horietako bat, bertako produktuak 
kontsumitzea aldarrikatzen duena; 
edo gero eta ohikoagoak diren 
tokian tokiko monetak, gure diruaren 
erabilera zaindu nahi dutenak.

Sistema ekonomikoan eragitea 
eragile askoren lana da: bai goreneko 
erakundeena bai norbanakoena.
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DENOK GARA EKONOMIA-ERAGILE09. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

B

C

D

A
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• Ekonomiaz hitz egiteko.

Diskurtsoa:
• Nahia, aukera, beharra, 
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• Aditz eragileak: -arazi.
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DENOK GARA 
EKONOMIA- 
-ERAGILE09. ikastunitatea
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TXIN-TXIN, 
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Dirua sor dezakegu?
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herrialde garatuek aztarna ekologiko handia dute (AEBek, adibidez, 
9,6), herrialde pobreek ez bezala (Indiak, kasu, 1,0).
Kalkula ezazu zure aztarna ekologikoa.

tolosaldeagaratzen.eus (moldatua)

Azaldu elkarri zuen aztarna ekologikoaren neurria, 
eta adostu zein den kide eredugarriena.

01. saioan:
EKONOMIA 
ZIRKULARRA
Hitz egingo dugu ekonomiaz?
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—Zuen etxean, auto bat saldu ostean, ondo 
moldatzen zarete orain?

—Bai, eta, gainera, oinez eta bizikletaz askoz 
gusturago gabiltza.

Ikusi bideoa, eta erabaki aztarna ekologikoa murrizteko edo 
orekatzeko neurriak, Aneren egoera aintzat hartuta.

71

Irakurri produktu honen iragarkia, eta pentsatu ba al duzuen 
halakorik inguruan. 

 #ECOFRIENDLY 
% 100 konpostagarriak, zu ere #ecofriendly zarelako.
Cafés Baqué-ren kapsula konpostagarri berriak erabat degradatzen 
dira 3 hilabetean bakarrik, inolako hondakinik utzi gabe, hezetasun-, 
tenperatura- eta oxigeno-baldintza optimoetan.
Plastikoak eta aluminioak gure planetan duten ingurumenaren gaineko 
eragina ezabatzeko, irtenbide berritzailea.

• Nola egiten ditu eguneroko jarduerak?
• Nola murritz dezake Anek arrasto ekologikoa ahalik eta gehien?

Aztertu zuen ikasgela, eta erabaki zeri jarri eta zeri ez 
#ecofriendly etiketa itsasgarria.

ELIKADURA ENERGIA HONDAKINAK GARRAIOA AZTARNA

AZTARNA 
EKOLOGIKOA

1. Denetik jaten du. ………hektarea
………planeta

MURRIZTEKO 
NEURRIAK

1. Bertako 
produktuak.

………hektarea

………planeta
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Gaira hurbiltzeko, irakur dezatela liburuko 

testua. Horren ondoren, erantzun diezaiotela 
galdetegiari, eta bidal diezazutela emaitzaren 
batuketa. 

Ikasleen erantzunak dituzunean, jarri foroan 
emaitzak:

- 300 puntu baino gutxiago: Ondo! Guztiok zuk 
bezala kontsumituz gero, ingurumena zaintzeko 
bide onean egongo ginateke. 

- 300-400 puntu bitartean: Guztiok zuk 
bezainbeste kontsumituz gero, bi Lur planeta 
beharko genituzke. Hala ere, zure aztarna 
ekologikoa Euskal Herriak duenaren antzekoa da. 

- 400 puntu baino gehiago: Guztiok zuk 
bezainbeste kontsumituz gero, hiru Lur beharko 
genituzke. Zure aztarna ekologikoa Europako 
batezbestekoa baino handiagoa da.

B ADOSTU
3-4ko taldetan, konta diezaiotela elkarri jaso 

dituzten emaitzak, eta ados dezatela zeinek 
dituen jarrerarik eredugarrienak. Konta diezaiola 
ordezkari batek talde handiari zertzuk egiten 
dituen delako kideak.

D EKINTZA
Aurkeztu egitekoa: #ecofriendly etiketa itsasgarriak sortuko 

dituzte ikasgelako txoko eta objektuetan jarri ahal izateko. 
Horretarako, kontuan hartuko dituzte gelako txokoak, 
objektuen jatorria, osagaiak, soinean daramaten arropa…

Behin etiketak jarrita daudenean, azter dezatela etiketa- 
-kopurua, eta atera itzazue ondorio batzuk.

C  INFORMAZIOA BILDU ETA 
AUKERAK PROPOSATU

Aurkeztu bideo-pasartea: telebistako albistegian, 
erreportaje laburrak egiten dituzte asteburuetan, gai 
jakin bati buruzkoak; gaurkoak aztarna ekologikoa du 
ardatz. 

Ikus dezatela erreportajea, eta jaso ditzatela 
taulan protagonistaren ohiturak eta horien emaitzak 
zenbakitan.

Elkar daitezela taldetan, eta konpara ditzatela 
jasotako datuak. Aneren aztarna murrizteko neurriak 
proposatuko dituzte taularen beste zutabean. 
Zailtasunak dituztela ikusten baduzu, ohartarazi 
bideoan bertan hainbat aipatu direla.

Aurkez diezazkiotela proposamenok elkarri, eta 
balora dezatela zeinek murritz dezakeen inpaktua 
gehien. 

ERANTZUNAK
Denetik jaten du; Elektrizitatea eta gas naturala 

erabiltzen ditu; Ahal diren hondakinak birziklatu egiten 
ditu, eta astero zabor-poltsa bat sortzen du; Ibilgailu 
partekatua erabiltzen du; 34,20 hektarea / 2,18 planeta
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72

01.saioa

A

B

C

EKONOMIA ZIRKULARRA

Partekatu egindako deskribapena ikaskideekin, 
eta egin solasaldia gaiari buruz, galderei 
erantzunez.

Irakurri ekonomia suspertzeko egitasmo 
batzuei buruzko iruzkinak, eta bilatu 
emandako definizioei dagozkien hitzak.A

• Ezagutzen duzue irakurritako adibideen 
antzekoren bat? 

• Gurean egingarriak iruditzen zaizkizue?

Aztertu bertako ekonomia sustatzeko ekimenen 
eraginkortasuna edo eraginkortasunik eza, eta 
jaso emaitzak horma-irudi batean. 

Ekimenen adibideak: 

D

• Bertako merkataritza sustatzeko, zozketak antolatzea.
• Bertako produktuak ekoizteko, dirulaguntzak 

bideratzea.
• Bertako produktuak merkaturatzen dituzten 

establezimenduei abantailak ematea.
• …

EKONOMIA ZIRKULARRA 
POSIBLE DA
Aurreikuspenen arabera, 2050ean 9.000 milioi 
pertsona biziko gara munduan, eta horietatik  
% 66 hirietan biziko dira. Hona hemen ekono-
mia zirkularra arrakastaz aplikatzea lortu duten 
hirien hainbat adibide.
• Kolkata, India: Hiri honetan, autobus-zer-

bitzu batek animalien eta landareen honda-
kinekin egiten den biogas berriztagarriekin 
funtzionatzen du. Erregai hori garatzen duen 
enpresak gobernuarekin lan egin zuen hiri 
osoan biogas-punpak jartzeko, eta ibilgailuak 
fabrikatzen dituen enpresa garrantzitsu bate-
kin bazkidetu zen autobusak egiteko. Hala, 
autobusez bidaiatzeko modu hori errentaga-
rria ez ezik, jasangarria ere bada: tarifak 0,02 
dolarrekoak dira, hurrengo autobus merkee-
naren hamabirena. 

• Xiangyang, Txina: Asiako hiri honetan, go-
bernuak eta enpresaburuek ituna egin zuten 
lokatzetik energia ateratzeko programa bat 
ezartzeko. Ekintza publiko-pribatu horri es-
ker, Xiangyang hiriak biobirfindegi bat eraiki 
zuen lehenago hondakin-urak tratatzen zi-
tuen instalazio batean. Birfindegiak lokatza 
erauzten du hondakin-urak tratatzeko proze-
sutik, eta, gero, hiriko elikagai-hondakinekin 
konbinatzen du, horrela biochar eta gas natu-
ral konprimitua ekoizteko. Emaitza bikainak 
lortu dituzte, eta negutegi-efektua eragiten 
duten gasen isuriak % 95-98 murriztu dira.

barrixe.com (moldatua)

“Gure eskualdean nekazaritzak duen garran-
tzia dela-eta, landa-eremuak bizirik jarrai de-
zan, landa-garapenerako elkarte bat dugu”. 

Irakurri berria, eta erantzun galderei.

• Badakizu zer den ekonomia zirkularra? 
• Adibideak irakurrita, zer dela uste duzu? 

Deskribatu, zure hitzekin.

—Gure enpresan, ontziak birziklatu, eta 
beste sektore batzuetan berrerabiltzeko 
plastikoa sortzen dugu.

—Gisa horretako ekimenek asko murritz 
dezakete lehengaien kontsumoa.

Ikusi bideoa, eta aukeratu ekonomia- 
-eredu bakoitzaren ezaugarriak. 

Ekonomia lineala: 1, …… 

Ekonomia zirkularra: ……

1. “Erabili eta bota” kulturaren adierazgarri da.

2. “Itzuli eta berritu” kultura aldarrikatzen du.

3. Natura-baliabide mugatuak ustiatzen dira.

4. Energia-iturri berriztagarriak erabiltzen dira.

5. Hondakinak berrerabili egiten dira.

6. Hondakinak bota egiten dira.

7. Epe luzera, etekina dakar.

EKONOMIA-JARDUERAK

EKINTZAK
artoa ekoiztu, industria garatu, merkataritza 
sustatu, basoak ustiatu…

- Ezpeletako klima oso aproposa da piperrak 
ekoizteko.

ONDORIOAK 
etekina, galera, onura, hazkundea…

- Euskal ekonomian igartzen ari dira mun-
duko hazkundearen eraginak. 

KH 1-4

1. Ekonomia bideratzeko modua. ………

2. Aurrera eta hobera egitearen, haztearen, emaitza. ………

3. Proiektu edo negozio batean dirua jartzea, irabaziak lortzeko. ………

4. Negozio edo lan berriei ekitea eta lotzea. ………

5. Eman, sortu, egin. ………

6. Emaitza positiboa, etekina. ………

“Herrian ekintzailetza sustatzeko ikastaroak 
antolatu ditugu, eta hasierako inbertsiorako 
laguntzak bideratuko dira”.

“Gurean, ekonomia-eredu jasangarriak kon-
tuan hartzen dituzten ekimenak sustatuko di-
tugu, epe luzera onura dakarte-eta”.

“Bertako sagardoa ekoizteko, sagarrondoak 
landatzeko plan bat adostu dugu”.
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09. ikastunitatea DENOK GARA EKONOMIA-ERAGILE

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ESKOLA AURRETIK

A INFORMAZIOA JASO
Aurkeztu testua: Barrixeren webguneko 

albiste bat da. Barrixe Bizkaiko berrikuntza- 
-behatokia da, eta berrikuntzari buruzko 
informazioa argitaratzen du. Irakur dezatela, 
eta egin dezatela ekonomia zirkularrari 
buruzko hipotesia, galderei erantzunda.

B ONDORIOAK BATERATU
Egin 3-4ko taldeak, jaso dituzun erantzunen 

arabera. Ahalegindu nahasten talde berean gaiari 
buruzko informazio gehiago dutenak, baita oso 
zuzen ez badabiltza ere, eta ez dutenak; animatu 
informazioa duten horiek besteei azaltzera, eta 
sustatu galde-erantzun jarioa. Jaso arbelean talde 
bakoitzean atera diren ondorioak gaiari buruz. 

Aurkeztu bideo-pasartea: irakasle batek Interneten 
jarri du ekonomia-ereduei buruzko azalpena, ikasleek 
eskura izan dezaten. Ikus dezatela, eta lot dezatela 
baieztapen bakoitza dagokion ereduarekin.

Zuzendu talde handian, eta baloratu arbeleko zein 
hipotesik egin duen bat azalpenarekin.

ERANTZUNAK
lineala: 1, 3, 6; zirkularra: 2, 4, 5, 7
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01.saioa

A

B

C

EKONOMIA ZIRKULARRA
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batzuei buruzko iruzkinak, eta bilatu 
emandako definizioei dagozkien hitzak.A

• Ezagutzen duzue irakurritako adibideen 
antzekoren bat? 
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bernuak eta enpresaburuek ituna egin zuten 
lokatzetik energia ateratzeko programa bat 
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zuen lehenago hondakin-urak tratatzen zi-
tuen instalazio batean. Birfindegiak lokatza 
erauzten du hondakin-urak tratatzeko proze-
sutik, eta, gero, hiriko elikagai-hondakinekin 
konbinatzen du, horrela biochar eta gas natu-
ral konprimitua ekoizteko. Emaitza bikainak 
lortu dituzte, eta negutegi-efektua eragiten 
duten gasen isuriak % 95-98 murriztu dira.

barrixe.com (moldatua)

“Gure eskualdean nekazaritzak duen garran-
tzia dela-eta, landa-eremuak bizirik jarrai de-
zan, landa-garapenerako elkarte bat dugu”. 

Irakurri berria, eta erantzun galderei.

• Badakizu zer den ekonomia zirkularra? 
• Adibideak irakurrita, zer dela uste duzu? 

Deskribatu, zure hitzekin.

—Gure enpresan, ontziak birziklatu, eta 
beste sektore batzuetan berrerabiltzeko 
plastikoa sortzen dugu.

—Gisa horretako ekimenek asko murritz 
dezakete lehengaien kontsumoa.

Ikusi bideoa, eta aukeratu ekonomia- 
-eredu bakoitzaren ezaugarriak. 

Ekonomia lineala: 1, …… 

Ekonomia zirkularra: ……

1. “Erabili eta bota” kulturaren adierazgarri da.

2. “Itzuli eta berritu” kultura aldarrikatzen du.

3. Natura-baliabide mugatuak ustiatzen dira.

4. Energia-iturri berriztagarriak erabiltzen dira.

5. Hondakinak berrerabili egiten dira.

6. Hondakinak bota egiten dira.

7. Epe luzera, etekina dakar.

EKONOMIA-JARDUERAK

EKINTZAK
artoa ekoiztu, industria garatu, merkataritza 
sustatu, basoak ustiatu…

- Ezpeletako klima oso aproposa da piperrak 
ekoizteko.

ONDORIOAK 
etekina, galera, onura, hazkundea…

- Euskal ekonomian igartzen ari dira mun-
duko hazkundearen eraginak. 

KH 1-4

1. Ekonomia bideratzeko modua. ………

2. Aurrera eta hobera egitearen, haztearen, emaitza. ………

3. Proiektu edo negozio batean dirua jartzea, irabaziak lortzeko. ………

4. Negozio edo lan berriei ekitea eta lotzea. ………

5. Eman, sortu, egin. ………

6. Emaitza positiboa, etekina. ………

“Herrian ekintzailetza sustatzeko ikastaroak 
antolatu ditugu, eta hasierako inbertsiorako 
laguntzak bideratuko dira”.

“Gurean, ekonomia-eredu jasangarriak kon-
tuan hartzen dituzten ekimenak sustatuko di-
tugu, epe luzera onura dakarte-eta”.

“Bertako sagardoa ekoizteko, sagarrondoak 
landatzeko plan bat adostu dugu”.
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DENOK GARA EKONOMIA-ERAGILE09. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

C  EKONOMIA-JARDUERETAKO 
EKINTZAK ETA ONDORIOAK

Jarri testuinguruan: mahai-ingurua antolatu dute 
ekonomia suspertzeko tokiko ekimenei buruz. Adituen eta 
entzuleen iruzkinak jaso ditugu.

Irakur ditzatela oharrak, eta lot ditzatela 
nabarmendutakoak eta definizioak. Zuzendu talde handian.

D EKINTZA
Zerrenda ditzatela hainbat ekimen, eta egin 

dezatela sailkapen bat, eraginkortasunaren 
arabera. Ikasleak ideia beharrean sumatuz gero, 
hauetariko batzuk eman diezazkiekezu:

- Azoka bereziak antolatzea.
- Bertako gastronomia sustatzeko ekimenak 

antolatzea: bisiguaren asteburua, etab.
- Ekintzaileentzako aholkularitza-zerbitzua 

antolatzea, enpresak sortzen laguntzeko.
Eraman ditzatela ondorioak horma-irudi batera.

ERANTZUNAK
1. ekonomia-eredua; 2. garapena; 3. inbertsioa; 

4. ekintzailetza; 5. ekoiztu; 6. onura

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 1, 2, 3, 4.
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09. ikastunitatea DENOK GARA EKONOMIA-ERAGILE

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa URRUTIKO INTXAURRAK...

E

B
A

NAHIA, AUKERA,  
BEHARRA ETA BETE-

BEHARRA ADIERAZTEA
- Aukeran, nahiago bertan egin graduon-

dokoa, inora mugitzen ibili gabe.
- Nahitaez hartu behar ditugu erabakiak.
- Derrigorrezkoa da izena ematea sareko 

partaide egiteko; ez da izan hautazkoa.
- Ezinbesteko deritzogu ikasmaterial ez 

suntsikorra erabiltzeari.
KH 5-8

Irakurri Andoni Egañaren Berriako zutabea, eta 
aukeratu nabarmendutako zatien adiera.

Arakatu foroko zein kamioi-dendak hornitzen 
duen zerrendako produktu gehien. 

Atera ondorioak, kamioi-denda bakoitzaren 
ezaugarriak aintzat hartuta.

DENDAK
Garai joanak biziberrituko zizkion askori atzo 
berri-paper honetan argitaratu zen Iker Tubiaren 
erreportajeak. Koldo Landa orbaizetarrak kamioia 
supermerkatu bihurtu eta etxe atariraino erama-
ten die jan-edana mugitu ezin edo mugitu nahi ez 
dutenei. Pirinioetako herriak hornitzeko modu 
bat da, herri txikietako kanpandorreetako er-
lojuak behin betirako hamarrak hamar gutxian 
gera ez daitezen (1) ahalegin bat. Dendek ematen 
diote bizia herriari, eta dendak falta badira, bizia 
behintzat ez dezatela gal…
Irakurtzen ari nintzela ultramarinos hitza katiga-
tu zait garunean, izendapen horren pean ezagutu 
baikenituen dendak, superrak heldu baino lehen. 
Denetik eta dena pilan edukitzen zuten denda 
haietako usainak hartu nau. Usain nabarra, ka-

Diseina ezazue asteko menua, zuen 
premiazko alorrak kontuan izanda. 

Hartu kontuan:
• Bizitokia: non bizi zareten.
• Zein sasoitan gauden.
• Premiaren araberako kopuruak.

C

D

—Eredu jasangarriena duena al da 
premia gehien asetzen dituena?

—Zerk sortzen ditu premiak?

Entzun solasaldia, eta zehaztu 
zein diren Km0 bertakoen sarea 
ekimenaren ezaugarriak.

Aztertu nabarmendutakoen erabilera, 
eta aukeratu erantzunak.

Erabaki zerez hornituko zenukeen Pirinioetako kamioi-denda, ahalik eta bezero gehien lortzeko. 
Bidali forora.

fearena edo makailao lehorrarena, edo biena aldi 
berean. Eta itsasoaz bestaldeko jaki-edariak ekar-
tzeak prestigioa ematen zuela orain ehun urte 
konturatu naiz, zenbat eta urrutiagokoa, orduan 
eta prestigiotsuago, izena bera ikur (2).
Mende baten buruan joerak beste aldera egin du 
(3). Zorionez. Bertakoa dugu orain nahiago. Ber-
takoak ematen digu konfiantza. Produktua ber-
takoa eta banaketa eta salmenta zuzenekoa bada, 
garraioan eta bitartekaritzan sarraski gutxiago 
eraginda iritsiko zaigu. Hurrengo joeraren zain…

Andoni Egaña, berria.eus

1. c Herri txikiak bizirik egon daitezen. 

2. c  Kanpotik (itsasoaz bestaldetik) ekarritako 
elikagaiak saltzen zirela erakusten zuen izena.

3. c Itsasoz beste aldera eramaten dira elikagaiak.

 c Herri txikietan puntualak izan daitezen.

 c  Urrutiko elikagaiak kalitate hobea duela 
adierazten duen izena.

 c Bertako elikagaiak hobesten dira.

KAMIOI-DENDAREN ESKAINTZA

JANARIA             EDARIAK          XABOIAK           …………          ………… 

Ogi txigortua
…………

…………

• …………-ren dendak eskaini du zerbitzurik 
hoberena.

• …………-ren dendak duela eredu jasangarriena 
iruditu zaigu.

• …………

73

• Km0 ez da “zigilu bat” bakarrik…
• …

1. Zein da esanahia? 

Elkarlana da giltza tokiko garapenak nahitaezko dituen 
elementuak biltzeko. 

c Nahi izatea; nahi den hura adieraztea.
c Nahi eta nahi ez, nahi bada eta nahi ez bada.

2. Zein da ordezkatzeko egokia?

—Bai, eta horiek zaindu egin behar dira, sarea zula ez dadin.  
—Beharko! Derrigorrez.

c Ezinbestez. Ez dago beste biderik. 
c Ezinezkoa da. Bide horrek ez darama inora. 

3. Zein esanahi du testuinguru honetan?

Bada, aukeran, nahiago zuek eginda, lehen kontaktua, 
behintzat. Gero, behin martxa hartuta, deituko nieke nik, baina 
hasieran…

c  Aukera izanda, nahiago teknikariek egitea lehen 
kontaktua.

c  Lehen kontaktuan aukera bakarra dago: teknikariak 
egitea.
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ESKOLA AURRETIK

A  ULERMENA 
LANDU

Baloratu Andoni Egaña aurkeztu 
behar ote diezun, lehenago ere landuko 
zenuten-eta haren testurik.

Artikulua aurreikusteko erabiliko 
dituzte baieztapenak. Irakur dezatela, 
eta balora dezatela zeinek duen 
ekonomiarekin zerikusia testuan.

Pentsa dezatela nola hornituko 
luketen kamioi-denda, eta bidal 
dezatela eskaintza taldeko forora.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.

ERANTZUNAK
1. Herri txikiak bizirik egon daitezen;  

2. Kanpotik (itsasoaz bestaldetik) ekarritako 
elikagaiak saltzen zirela erakusten zuen izena;  
3. Bertako elikagaiak hobesten dira.
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DENOK GARA EKONOMIA-ERAGILE09. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa URRUTIKO INTXAURRAK...

E

B
A

NAHIA, AUKERA,  
BEHARRA ETA BETE-

BEHARRA ADIERAZTEA
- Aukeran, nahiago bertan egin graduon-

dokoa, inora mugitzen ibili gabe.
- Nahitaez hartu behar ditugu erabakiak.
- Derrigorrezkoa da izena ematea sareko 

partaide egiteko; ez da izan hautazkoa.
- Ezinbesteko deritzogu ikasmaterial ez 

suntsikorra erabiltzeari.
KH 5-8

Irakurri Andoni Egañaren Berriako zutabea, eta 
aukeratu nabarmendutako zatien adiera.

Arakatu foroko zein kamioi-dendak hornitzen 
duen zerrendako produktu gehien. 

Atera ondorioak, kamioi-denda bakoitzaren 
ezaugarriak aintzat hartuta.

DENDAK
Garai joanak biziberrituko zizkion askori atzo 
berri-paper honetan argitaratu zen Iker Tubiaren 
erreportajeak. Koldo Landa orbaizetarrak kamioia 
supermerkatu bihurtu eta etxe atariraino erama-
ten die jan-edana mugitu ezin edo mugitu nahi ez 
dutenei. Pirinioetako herriak hornitzeko modu 
bat da, herri txikietako kanpandorreetako er-
lojuak behin betirako hamarrak hamar gutxian 
gera ez daitezen (1) ahalegin bat. Dendek ematen 
diote bizia herriari, eta dendak falta badira, bizia 
behintzat ez dezatela gal…
Irakurtzen ari nintzela ultramarinos hitza katiga-
tu zait garunean, izendapen horren pean ezagutu 
baikenituen dendak, superrak heldu baino lehen. 
Denetik eta dena pilan edukitzen zuten denda 
haietako usainak hartu nau. Usain nabarra, ka-

Diseina ezazue asteko menua, zuen 
premiazko alorrak kontuan izanda. 

Hartu kontuan:
• Bizitokia: non bizi zareten.
• Zein sasoitan gauden.
• Premiaren araberako kopuruak.

C

D

—Eredu jasangarriena duena al da 
premia gehien asetzen dituena?

—Zerk sortzen ditu premiak?

Entzun solasaldia, eta zehaztu 
zein diren Km0 bertakoen sarea 
ekimenaren ezaugarriak.

Aztertu nabarmendutakoen erabilera, 
eta aukeratu erantzunak.

Erabaki zerez hornituko zenukeen Pirinioetako kamioi-denda, ahalik eta bezero gehien lortzeko. 
Bidali forora.

fearena edo makailao lehorrarena, edo biena aldi 
berean. Eta itsasoaz bestaldeko jaki-edariak ekar-
tzeak prestigioa ematen zuela orain ehun urte 
konturatu naiz, zenbat eta urrutiagokoa, orduan 
eta prestigiotsuago, izena bera ikur (2).
Mende baten buruan joerak beste aldera egin du 
(3). Zorionez. Bertakoa dugu orain nahiago. Ber-
takoak ematen digu konfiantza. Produktua ber-
takoa eta banaketa eta salmenta zuzenekoa bada, 
garraioan eta bitartekaritzan sarraski gutxiago 
eraginda iritsiko zaigu. Hurrengo joeraren zain…

Andoni Egaña, berria.eus

1. c Herri txikiak bizirik egon daitezen. 

2. c  Kanpotik (itsasoaz bestaldetik) ekarritako 
elikagaiak saltzen zirela erakusten zuen izena.

3. c Itsasoz beste aldera eramaten dira elikagaiak.

 c Herri txikietan puntualak izan daitezen.

 c  Urrutiko elikagaiak kalitate hobea duela 
adierazten duen izena.

 c Bertako elikagaiak hobesten dira.

KAMIOI-DENDAREN ESKAINTZA

JANARIA             EDARIAK          XABOIAK           …………          ………… 

Ogi txigortua
…………

…………

• …………-ren dendak eskaini du zerbitzurik 
hoberena.

• …………-ren dendak duela eredu jasangarriena 
iruditu zaigu.

• …………
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• Km0 ez da “zigilu bat” bakarrik…
• …

1. Zein da esanahia? 

Elkarlana da giltza tokiko garapenak nahitaezko dituen 
elementuak biltzeko. 

c Nahi izatea; nahi den hura adieraztea.
c Nahi eta nahi ez, nahi bada eta nahi ez bada.

2. Zein da ordezkatzeko egokia?

—Bai, eta horiek zaindu egin behar dira, sarea zula ez dadin.  
—Beharko! Derrigorrez.

c Ezinbestez. Ez dago beste biderik. 
c Ezinezkoa da. Bide horrek ez darama inora. 

3. Zein esanahi du testuinguru honetan?

Bada, aukeran, nahiago zuek eginda, lehen kontaktua, 
behintzat. Gero, behin martxa hartuta, deituko nieke nik, baina 
hasieran…

c  Aukera izanda, nahiago teknikariek egitea lehen 
kontaktua.

c  Lehen kontaktuan aukera bakarra dago: teknikariak 
egitea.
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C ULERMENA LANDU
Aurkeztu entzungaia: herrian sare bat osatu 

nahi dutela-eta, udal-teknikaria dendariekin hitz 
egiten ari da, parte hartzera animatzeko; hau 
solasaldi horietako bat da. 

Entzun dezatela, eta jaso ditzatela 
ekimenaren ezaugarriak. Taldeka, aldera 
ditzatela ezaugarriok, eta zuzendu talde 
handian.

D EDUKIARI ERREPARATU
Edukiari erreparatzeko, entzungaitik 

jasotako hainbat pasarte erabiliko dituzue; bila 
diezazkiotela baliokideak aukeren artean.

Argitu zalantzak talde handian, eta bideratu 
Kontuan Hartu atalera informazio gehiago 
jasotzeko. Azpimarratu, batez ere, NOLA? eta 
NOLAKO? galderei erantzuten dieten formen 
arteko aldeak.

E EKINTZA
Aurkeztu egoera: Km0 bertakoen 

sarea ekimeneko partaideak zarete, 
eta ikastetxeko menua diseinatzeko 
ardura duzue. 

Taldetan, diseina dezatela aste 
osorako menua. Aurkeztu talde 
handian, eta baloratu, denon 
artean, zeinek errespetatzen duen 
gehien Km0 filosofia.

B EGOKIENA AUKERATU
Aurkeztu egitekoa: erosketak taldeka egingo dituzte. 

Idatzi arbelean edo eman txartel batean erosketa- 
-zerrenda: xaboi naturala, azukrea, ogia, eguzkitako 
krema, pilak, arraina, plastikozko zabor-poltsak, arroza, 
bonbillak, gozokiak/litxarreriak, esnea, gatza, folioak/
papera eta ardoa.

Berrar ditzatela foroan jarri dituzten kamioi-dendak, 
eta erabaki dezatela zeinetan egingo dituzten erosketak 
eta zergatik. Pentsa dezatela, era berean, zein bide erabili 
lortu ez dituzten produktuak eskuratzeko. Izenda dezatela 
bozeramaile bat egindakoa guztioi azaltzeko. 

Aztertu, talde handian, noren kamioi-denda izan 
den errentagarriena (bezero gehien lortu dituena) eta 
zergatik. Eragin eztabaida, produktuen ezaugarrien 
inguruko galderak baliatuz: zein dira jasangarrienak 
(xaboi naturala…) eta zein ez (pilak, plastikozko zabor-
-poltsak…)? Zein dira kanpokoak (azukrea…) eta zein 
bertakoak (ogia, ardoa…)? Zeinek eman du zerbitzu 
osoagoa? Zein da ekonomikoki eraginkorrena?

ERANTZUNAK
Km0 ez da “zigilu bat” bakarrik, 

sare bat baizik, bertako herritarrak, 
lehen sektorea, merkatariak 
eta instituzioak elkartzeko. 
Sarean, herriko eta bailarako 
ekoizleak biltzen dira, eta ahalik 
eta eskaintza zabalenarekin 
osatu nahi dute katalogoa: 
barazkiak, arrautzak, esnea, oiloak, 
marmeladak…

ERANTZUNAK
1. Nahi eta nahi ez, nahi bada eta nahi ez bada; 

2. Ezinbestez. Ez dago beste biderik;  
3. Aukera izanda, nahiago teknikariek egitea 
lehen kontaktua
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09. ikastunitatea DENOK GARA EKONOMIA-ERAGILE

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa TXIN-TXIN, DIRUAREN HOTSA

C

B

A

Markatu nork ulertu duen ondo testua.

Bilatu kontzeptu hauek Interneten, 
eta aztertu zertan egiten duten bat. 

TOKIKO MONETAREN AURKIA ETA IFRENTZUA

D

E

Zertarako behar dugu beste moneta bat? Gorde 
dezatela (1) haientzat! #euskoa

EKINTZAK ERAGILE BAT  
DUELA ADIERAZTEKO: -ARAZI
Aditzoinari eransten zaio. 

- (Ordaindu) Eurotan ordainarazi digute.
Aspektu-markak atzean ditu. 

- Askotan, euskotan ordainarazten digute.
Aditz laguntzailea aldarazten du. 

- Eurotan ordaintzen dugu, baina dendariak dola-
rretan ordainarazi digu.

KH 9-12

Berridatzi esaldiak, -arazi erabilita.
Tokiko moneta erabiltzen badugu, honako hauek 
gertatuko dira:

 – Parte hartzen duten dendetara joango gara.
 – Herriko dendek zirkuitu bat sortuko dute. 
 – Prezioak ez dira jaitsiko.

Ikusi erreportajea, eta bilatu B jarduerako 
kezken erantzunak. Jaso atentzioa eman 
dizun informazio bat.

Irakurri sare sozialetako mezuak, eta 
eman Atsegin dut nahi duzunei.

Eztabaidatu gure inguruan halako dirua ezartzeari buruz.

c “ Erakundeek hiritarrak moneta hau  
erabiltzera behartzen dituzte”.

SUBJUNTIBOA
Aginduak adierazteko, subjuntiboko 
adizkiek bi atzizki hartuko dute: -(e)n eta 
-(e)la.

1. pertsonako agindua: -(e)n.
- Har ditzadan eusko batzuk.
- Egin gaitezen bazkide.
3. pertsonako agindua: -(e)la.
- Joan dadila banketxera.
- Ordain dezatela euskotan.

KH 13-16

Erreparatu mezuetan nabarmendutako adizkiei, 
eta aztertu nori egiten zaion agindua.

1. Haiei (euskoaren sustatzaileei, pentsatu behar da).

wir bankua                    ithaca hours                    zoquito                   eusko

Irakurri artikulua, eta idatzi zure iritzia gaiari buruz.

Bartzelonako udalak tokiko moneta ezarri du: REC (Re-
curs Econòmic Ciutadà). Lehen erabiltzaileak errenta txi-
kiko mila familia dira; dagokien diru-kopuruaren % 25 
moneta honetan jasotzen dute, eta ekimenean parte har-
tzen duten dendetan, jatetxeetan eta abarretan baino ezin 
dute erabili.
Hasiera batean, milioi eta erdi euro jarri dituzte zirku-
lazioan. Helburu nagusia da denda txikiak iraunaraztea, 
ikusita gero eta gehiago itxi dituztela, batez ere, hiriaren 
kanpoaldean. Neurri honen bidez, merkatariek aukera 
izango dute bezeria fidelizatzeko, eta erosle berriak era-
kartzeko; finean, merkataritza-gune handiekin lehiatzeko.
Izan dira munduan halako beste hainbat ekimen: batzuk 
bertan behera geratu dira, eta beste batzuek, aldiz, arrakas-
ta izan dute. Ohi bezala, aldeko eta aurkako iritziak daude. 
Hauek dira aipatu diren zenbait alde on:
• Tokiko ekonomia dinamizatzen du. Monetaren ezarpe-

na mugatuta, sortutako aberastasunak ez du beste inora 
alde egiten. Bertako kontsumitzaileei eusteak barne-es-
karia handi dezake.

• Trukerako baino ez da. Beraz, “diru”-metatze espekula-
tiboak ez du ezertarako balio. Krisialdi-garaietan, liki-
dezia-eskasiari aurre egiteko modua da.

• Kapital soziala da. Erabilera-eremua mugatuta, gizartea 
kohesionatzen du.

• Jasangarritasuna. Barneko ekoizpena eta kontsumoa 
sustatzen dituenez, garraioak eragindako emisioak mu-
rrizten ditu. 

Kontrako jarrera erakusten dutenek, ordea, argudio hauek 
aipatzen dituzte, besteak beste:
• Itxurakeria. Erabiltzaile-kopuru mugatuak eta txanpon 

arruntarekin duen loturak osagarri baino ez dute bihur-
tzen. Moneta honekin egindako eragiketek kontrol bera 
dute, eta, gainera, txanpon ofizialean kitatzen dira.

• Merkatu itxia. Erabilera-gune mugatuak trukerako pro-
duktu-kopurua murrizten du. Era berean, tokiko eko-
nomiaren garapena galarazten du, kanpora ateratzeko 
zailtasunak eragiten baititu.

• Inflazionismoa. Erakunde bultzatzaileek hiritarrei mo-
neta hau erabilarazten badiete, kontsumitzailea preso 
egon daiteke merkatu itxi batean; are gehiago, dendek 
prezioak igotzen badituzte.

Seguruena, tokiko monetak hausnarrarazten digu hiri-
tarrok toki-ekonomian dugun paperaren inguruan; zein 
tresna behar dugun hiritarroi begirako ekonomia susta-
tzeko; zein den diruaren benetako zentzua; munduko eko-
nomia demokratizatzeko premia.
Horretarako, baina, ezin ditugu tokiko monetak idea-
lizatu. Ezin dugu pentsatu moneta honen bidez gizarte 
kooperatibo, solidario eta kohesionatua izango dugunik, 
eta ofizialak, txarrak, diru-metatzea, lehiakortasuna eta 
indibidualismoa sustatuko dituenik. Ez. Tokiko monetak 
zentzua izango du tokian tokiko baldintzak hobetzeko eta, 
betiere, mundu guztiko merkatu askeagora hurbiltzeko.

—Nire ustez, ez dauka zentzurik. Tokiko 
ekonomia sustatu nahi badugu, egin 
ditzagun erosketak herrian, hiriburura 
joan gabe.

—Bai, eta, horrela, jendeak konpromisoa 
erakusten du.
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Idatzi, taldean adostuta, aste honetan erosi 
beharrekoen zerrenda. Erabaki zer erosteko 
erabiliko dituzuen euskoak eta zer erosteko 
euroak.

Biziki interesgarria euskoaren ekimena. Zabal 
dezagun (2) Euskal Herri osora! #euskoa

Izan gaitezen (3) solidario, eta lagun diezaiegun 
(4) gertuko merkatariei. #euskoa

Eska diezaiola (5) laguntza behar duenak 
administrazioari, gu endredatu gabe. #euskoa

Gai bagara, eman diezagutela (6) aukera geure 
kasa antolatzeko!  #euskoa

Andere

Jasone

c “ Tokiko monetaren bidez, denda txikiek  
irekita iraun dezaten nahi da”.

Adur

c  “ Tokiko monetak ekonomian eragiteko  
dugun paperaz hausnartzera 
 behartzen gaitu”.

Idatzi mezu bat, agindu bat txertatuz, hari 
horretan.

Tokiko moneta erabiltzeak parte hartzen duten 
dendetara joanaraziko gaitu.
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ESKOLA AURRETIK

A ULERMENA LANDU
Bila dezatela kontzeptuen informazioa, 

gaiari hurbiltzeko. Bidal diezazkizutela 
hipotesiak. Hipotesi ezberdinak jasotzen 
badituzu, talde handiari proposa 
diezaiokezu bozketa egiteko foro nagusian.

Irakur dezatela artikulua, eta bidal 
diezazutela beren iritzia. Eskatu 4-5 lerrotan 
adierazteko. Baloratu iritziak, eta, egoki 
ulertu ez dutela irizten badiozu, lagundu 
ikasle horiei galderak eginez.

B EZTABAIDATU
Aurkeztu egoera gaiari buruz hitz egiteko: 

herriko hainbat ekintzailek moneta osagarria 
ezartzea proposatu dute, tokiko ekonomia 
sustatzeko; hainbat batzar informatibo deitu 
dituzte, herritarren iritzia ezagutzeko. 

Egin taldeak, ikasleek bidali dizkizuten iritzien 
arabera, eztabaida mamitsuak izan daitezen. Saia 
daitezela solaskideak konbentzitzen. Izendatu 
arduradun bat gaiak eragiten dituen kezkak 
zerrendatzeko, eta partekatu talde handian. 
Gorde arbelean kezka horiek, aurrerago erabiliko 
dituzue-eta.

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
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03.saioa TXIN-TXIN, DIRUAREN HOTSA

C

B

A

Markatu nork ulertu duen ondo testua.

Bilatu kontzeptu hauek Interneten, 
eta aztertu zertan egiten duten bat. 

TOKIKO MONETAREN AURKIA ETA IFRENTZUA

D

E

Zertarako behar dugu beste moneta bat? Gorde 
dezatela (1) haientzat! #euskoa

EKINTZAK ERAGILE BAT  
DUELA ADIERAZTEKO: -ARAZI
Aditzoinari eransten zaio. 

- (Ordaindu) Eurotan ordainarazi digute.
Aspektu-markak atzean ditu. 

- Askotan, euskotan ordainarazten digute.
Aditz laguntzailea aldarazten du. 

- Eurotan ordaintzen dugu, baina dendariak dola-
rretan ordainarazi digu.

KH 9-12

Berridatzi esaldiak, -arazi erabilita.
Tokiko moneta erabiltzen badugu, honako hauek 
gertatuko dira:

 – Parte hartzen duten dendetara joango gara.
 – Herriko dendek zirkuitu bat sortuko dute. 
 – Prezioak ez dira jaitsiko.

Ikusi erreportajea, eta bilatu B jarduerako 
kezken erantzunak. Jaso atentzioa eman 
dizun informazio bat.

Irakurri sare sozialetako mezuak, eta 
eman Atsegin dut nahi duzunei.

Eztabaidatu gure inguruan halako dirua ezartzeari buruz.

c “ Erakundeek hiritarrak moneta hau  
erabiltzera behartzen dituzte”.

SUBJUNTIBOA
Aginduak adierazteko, subjuntiboko 
adizkiek bi atzizki hartuko dute: -(e)n eta 
-(e)la.

1. pertsonako agindua: -(e)n.
- Har ditzadan eusko batzuk.
- Egin gaitezen bazkide.
3. pertsonako agindua: -(e)la.
- Joan dadila banketxera.
- Ordain dezatela euskotan.

KH 13-16

Erreparatu mezuetan nabarmendutako adizkiei, 
eta aztertu nori egiten zaion agindua.

1. Haiei (euskoaren sustatzaileei, pentsatu behar da).

wir bankua                    ithaca hours                    zoquito                   eusko

Irakurri artikulua, eta idatzi zure iritzia gaiari buruz.

Bartzelonako udalak tokiko moneta ezarri du: REC (Re-
curs Econòmic Ciutadà). Lehen erabiltzaileak errenta txi-
kiko mila familia dira; dagokien diru-kopuruaren % 25 
moneta honetan jasotzen dute, eta ekimenean parte har-
tzen duten dendetan, jatetxeetan eta abarretan baino ezin 
dute erabili.
Hasiera batean, milioi eta erdi euro jarri dituzte zirku-
lazioan. Helburu nagusia da denda txikiak iraunaraztea, 
ikusita gero eta gehiago itxi dituztela, batez ere, hiriaren 
kanpoaldean. Neurri honen bidez, merkatariek aukera 
izango dute bezeria fidelizatzeko, eta erosle berriak era-
kartzeko; finean, merkataritza-gune handiekin lehiatzeko.
Izan dira munduan halako beste hainbat ekimen: batzuk 
bertan behera geratu dira, eta beste batzuek, aldiz, arrakas-
ta izan dute. Ohi bezala, aldeko eta aurkako iritziak daude. 
Hauek dira aipatu diren zenbait alde on:
• Tokiko ekonomia dinamizatzen du. Monetaren ezarpe-

na mugatuta, sortutako aberastasunak ez du beste inora 
alde egiten. Bertako kontsumitzaileei eusteak barne-es-
karia handi dezake.

• Trukerako baino ez da. Beraz, “diru”-metatze espekula-
tiboak ez du ezertarako balio. Krisialdi-garaietan, liki-
dezia-eskasiari aurre egiteko modua da.

• Kapital soziala da. Erabilera-eremua mugatuta, gizartea 
kohesionatzen du.

• Jasangarritasuna. Barneko ekoizpena eta kontsumoa 
sustatzen dituenez, garraioak eragindako emisioak mu-
rrizten ditu. 

Kontrako jarrera erakusten dutenek, ordea, argudio hauek 
aipatzen dituzte, besteak beste:
• Itxurakeria. Erabiltzaile-kopuru mugatuak eta txanpon 

arruntarekin duen loturak osagarri baino ez dute bihur-
tzen. Moneta honekin egindako eragiketek kontrol bera 
dute, eta, gainera, txanpon ofizialean kitatzen dira.

• Merkatu itxia. Erabilera-gune mugatuak trukerako pro-
duktu-kopurua murrizten du. Era berean, tokiko eko-
nomiaren garapena galarazten du, kanpora ateratzeko 
zailtasunak eragiten baititu.

• Inflazionismoa. Erakunde bultzatzaileek hiritarrei mo-
neta hau erabilarazten badiete, kontsumitzailea preso 
egon daiteke merkatu itxi batean; are gehiago, dendek 
prezioak igotzen badituzte.

Seguruena, tokiko monetak hausnarrarazten digu hiri-
tarrok toki-ekonomian dugun paperaren inguruan; zein 
tresna behar dugun hiritarroi begirako ekonomia susta-
tzeko; zein den diruaren benetako zentzua; munduko eko-
nomia demokratizatzeko premia.
Horretarako, baina, ezin ditugu tokiko monetak idea-
lizatu. Ezin dugu pentsatu moneta honen bidez gizarte 
kooperatibo, solidario eta kohesionatua izango dugunik, 
eta ofizialak, txarrak, diru-metatzea, lehiakortasuna eta 
indibidualismoa sustatuko dituenik. Ez. Tokiko monetak 
zentzua izango du tokian tokiko baldintzak hobetzeko eta, 
betiere, mundu guztiko merkatu askeagora hurbiltzeko.

—Nire ustez, ez dauka zentzurik. Tokiko 
ekonomia sustatu nahi badugu, egin 
ditzagun erosketak herrian, hiriburura 
joan gabe.

—Bai, eta, horrela, jendeak konpromisoa 
erakusten du.
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erabiliko dituzuen euskoak eta zer erosteko 
euroak.

Biziki interesgarria euskoaren ekimena. Zabal 
dezagun (2) Euskal Herri osora! #euskoa

Izan gaitezen (3) solidario, eta lagun diezaiegun 
(4) gertuko merkatariei. #euskoa

Eska diezaiola (5) laguntza behar duenak 
administrazioari, gu endredatu gabe. #euskoa

Gai bagara, eman diezagutela (6) aukera geure 
kasa antolatzeko!  #euskoa

Andere

Jasone

c “ Tokiko monetaren bidez, denda txikiek  
irekita iraun dezaten nahi da”.

Adur

c  “ Tokiko monetak ekonomian eragiteko  
dugun paperaz hausnartzera 
 behartzen gaitu”.

Idatzi mezu bat, agindu bat txertatuz, hari 
horretan.

Tokiko moneta erabiltzeak parte hartzen duten 
dendetara joanaraziko gaitu.
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C FORMARI ERREPARATU
Irakur ditzatela irakurle horien baieztapenak, zeinek 

ulertu duen ondo artikulua. Hortik abiatuta, eskatu 
ikasleei bilatzeko zein esalditan agertzen den informazio 
hori. Galdetu ikasleei zertan egiten duten bat esaldi horiek 
guztiek (-arazi bidez osatutako esaldiak dira).

Ondoren, bila ditzatela testuan -araziren bidez 
osatutako beste aditzak, eta ondorioztatu, talde handian, 
zein esanahi eransten duen. 

Hizkuntza-txartelean duten informazioari erreparatuta, 
osa ditzatela liburuko esaldiak. Zalantzarik badute, 
kontsulta dezatela Kontuan Hartu atala.

D  INFORMAZIOA JASO ETA 
GRAMATIKA LANDU

Aurkeztu bideo-pasartea: Argia aldizkariak badu bere 
webgunean multimedia-eremu bat; bertan, bideo- 
-erreportajeak eta abarrak eskaintzen dira.

Iparraldean, eusko tokiko txanponari buruz hitz egingo 
dute, sustatzaile birekin. Seguruenik, arrotz egingo 
zaizkie Iparraldeko euskararen ezaugarriak; agian, bi 
aldiz ikusi beharko duzue bideoa, hizkuntza-moldeari 
ohitzeko aukera emateko. Ikusi, eta saia daitezela lehen 
agertu diren kezkei erantzuna topatzen. Komentatu talde 
handian.

Azter ditzatela sare sozialetako mezuak, eta 
marka ditzatela atsegin dituztenak. Errepararazi 
nabarmendutako aditzei. Ondorioztatu, talde handian, 
1. eta 3. pertsonan emandako aginduak direla. Azaldu 
agindu horiek zeharkakoak-edo direla; hitz egiteko molde 
oso ohikoa da, baita gure inguruko hizkuntza guztietan 
ere. Informazio gehiago Kontuan Hartu atalean dute.

E EKINTZA
Aurkeztu egoera: euskoa martxan dagoen tokiren 

batean bizi gara. Egin dezatela, bakarka, datorren 
astean erosi beharrekoen zerrenda. Animatu, janariaz 
gain, bururatzen zaizkien bestelakoak (esaterako, 
autorako erregaia, kiroletako oinetakoak…) erostera.

Osa ditzatela zerrendak taldekide guztien 
ekarpenekin. Ados dezatela nola erabiliko luketen 
tokiko moneta. Komentatu, talde handian, 
adostutakoa.

ERANTZUNAK
Jasonek eta Adurrek

ERANTZUNAK
Tokiko moneta erabiltzeak herriko dendei 

zirkuitu bat sorraraziko die; Tokiko moneta 
erabiltzeak ez ditu prezioak jaitsiaraziko

ERANTZUNAK
2. Guri (mezuaren idazleari eta 

irakurleei); 3. Guri (mezuaren idazleari 
eta irakurleei); 4. Guri (mezuaren 
idazleari eta irakurleei); 5. Hari (laguntza 
behar duenari); 6. Haiei (agintariei-edo)

ZABALKUNDEA
Animatu ikasleak saioan erabilitako bideo-pasartea lasaiago 

ikustera. Saia daitezela Iparraldeko euskararen hainbat 
berezitasun atzematen. 

Horretarako, errepara diezaietela transkripzioan 
nabarmenduta dauden egiturei, eta eman ditzatela euskara 
batuan.

Adostu egun bat ikasleek jasotako berezitasun horien berri 
elkarri emateko. 
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09. ikastunitatea DENOK GARA EKONOMIA-ERAGILE

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
KONTUAN HARTU

EKONOMIAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

1

KONTUAN HARTU

2

3

4

EKONOMIA-JARDUERAK ZERTAN DIREN AZALTZEKO
Ekonomia-jarduera bat martxan jartzeko, garapen-agentziek aholkularitza-zerbitzuak eskaintzen dituzte, 
merkatuko hutsuneen berri eman eta finantzaketa-aukerak ezagutarazteko; autoenplegua sustatzen dute.

 - Eskualdeko garapen-agentziak ekintzaile gazteen proiektuak gauzatzen laguntzen du.
Ekintzaileak proiektuaren errentagarritasuna aztertuko du, eta baimenak eta kapitala lortu ondoren, mer-
katuratze-kanpainak diseinatuko ditu.
Aberastasuna banatzeko, birbanatze-politikak bideratzen dira, zergak bilduz eta ongizate-ereduak susta-
tuz. 
Ekonomia-eredu iraunkorrak proposatzen dira egun nagusi den ekonomia linealaren arazoei aurre egite-
ko. Ekonomia zirkularrak, esate baterako, birziklapena eta energia berriztagarrien erabilera sustatzen ditu, 
hondakinak murriztea eta berrerabiltzea helburu. 

 - Ustiapen-moldeez gogoetatzeko garaia da.

JARDUERAK DESKRIBATU
Jarduera deskribatzeko, zein sektoreri dagokion adierazten da: nekazaritzan produktuak ekoizten, zerbi-
tzuak eskaintzen edo industrian lehengaiak eraldatzen diharduen.

 - Azken urteotan, zerbitzuen sektoreak gaina hartu dio industriari Euskal Herrian.
Beste hainbat ezaugarri ere deskribatuko da: zein azpiegitura erabiltzen diren, lehengaiak nondik lortzen 
diren, hau da, zein baliabide ustiatzen diren, eta hondakinak berrerabili egiten diren.

 - Euskal Herriko basoak antzinatik ustiatu izan dira egur-ekoizpenerako. 
Enpresa-motaren arabera, edota zerbitzu publikoa ala enpresa pribatua izan, desberdinak izango dira la-
neko antolaketa-eredua eta mozkinak banatzeko modua.

JARDUERAK BALORATU
Jarduera ekonomikoa baloratzeko, helburuen betetze-maila neurtuko da: etekina atera, irabaziak lortu, 
dirua irabazi eta galerak saihestu diren, eta zenbateraino.
Lehiakortasuna helburu izanik, eta berrikuntzak txertatuz, bezeroaren fideltasuna bilatuko da, eta mer-
katu berriak ere bai. 

 - Kalitatezko enplegua sortu eta etorkizun ekonomiko lehiakorra sustatuko dutela agindu dute po-
litikariek.

Ekonomia bideratzeko, hainbat ildo eta proposamen izan ohi dira. 

Irakurri proposamenak, eta eman zure iritzia: ezaugarri positiboak edo onurak, eta negatiboak. 

Lanbideren webgunean, autoenpleguari buruzko hainbat argibide dago.

Irakurri pasarte hau, eta osatu falta diren zatiak, aditz egokienak aukeratuta.

EKONOMIAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

Eskualdean turismoa sustatzeko hainbat proposamen egin dituzte, eta egokienak 
aukeratuko dituzte.

Baloratu proposamenak ekonomia iraunkorraren ikuspegitik: adierazi egokiak, desegokiak, 
bideragarriak… diren, eta egin iradokizunak.  

Nazioarteko zein tokiko administrazioen erabakien zain egon gabe, norbanakoak ere eragin 
dezake ekonomia-eredu jasangarriagoaren alde.

Zerrendatu, taldekideen wikian, zer egiteko prest zaudeten. Irakurri kideen proposamenak,  
eta egin iruzkinak.

Hainbat ideia: 
• Batez ere inguruko produktuak erosi eta urruti ekoitziak saihestu.
• Saltoki handietan erosi beharrean, herriko denda txikietan erosi.
• Ahal dela, iturriko ura edan.
• Energia-kontsumoa murriztu. 

Azkenaldian, autoenplegua eta enpresak sortzea (1) lanpostuak ………t(z)eko (2) 
baliabiderik onenak direla esaten da.
Enpresa-ekimenak aurrera atera dituztenen esperientziak egiaztatzen duenez, 
norberaren gain hartzen den arriskua nabarmen ……… (3) ohi da proiektuaren 
bideragarritasuna ………z (4), ondorioekin diseinatutako enpresa-plangintza bat 
………z (5), eta prozesu osoa kudeatzeko beharrezko prestakuntza ………z gero (6).
Beharrezkoa da enpresa berriak sortzeko lehen urratsak tinko ………t(z)ea (7), 
laguntza teknikoa, giza laguntza eta laguntza finantzarioaren bidez.

lanbide.eus (moldatua)

• Egun indarrean dagoen sistema: hazkunde ekonomikoan oinarritzen da, egungo sistema 
kapitalistaren parametroen arabera neurtuta, hau da, Barne Produktu Gordinaren hazkundearen 
arabera. Horretarako, ondasunak metatzea eta zerbitzu gehiago eskaintzea sustatzen da.

aztertu
babestu
garatu
jaso
murriztu
sortu

+ Gaur egun, krisi ekonomikoak saihesteko, nahitaezkoa da ondasunak ekoiztea eta kontsumitzea.

 Nire iritzia: ……………………………

– Lurreko baliabideak etengabe ustiatzen dituen eredu hau eutsiezina da epe luzera.

 Nire iritzia: ……………………………

• Denboraren Bankua: jarduerak elkartrukatzeko sistema bat da, ordainketa-unitate denbora duena. 
Zerbitzuen trukea da, nolabait.

+ …………………………… – ……………………………

• Funtzionaltasunaren ekonomia: ondasun bat saldu beharrean, zerbitzuak saltzean datza. Esate 
baterako, garbigailua saldu beharrean, garbiketa-zerbitzua saltzea.

+ …………………………… – ……………………………

Beste eredu edo proposamenen bat baloratu nahi baduzu: 

TURISMOA SUSTATZEKO PROPOSAMENAK
- Tren turistikoa jartzea, interesgune nagusiak bisitatzeko.
- Hotelak irekitzeko, dirulaguntzak ematea, eta zergak jaistea.
- Mendian pistak egitea, turistak artzain-txaboletara irits daitezen. 
Tren turistikoa jartzeak inbertsio handia eska dezake. Errentagarritasuna bermatzeko, ibilbidean 
geldialdiak txertatuko nituzke, eskualdeko produktuak ekoizten dituzten enpresetara bisita gidatuak 
egiteko. Horrez gain, jasangarria izan dadin, tren elektrikoa jartzeko eskatuko nuke. 

• ……………………………

+ …………………………… – ……………………………
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Sar zaitez wikian, eta zirikatu irakurtzen 
duzunaren arabera.

Ideia batzuk:

• Neguan, berogailuaren erabilera 
murrizteko, arropa beroagoa erabili.

• Aparailu elektrikoak gutxitu, eta ez utzi 
standby egoeran. 

• Aire giroturik gabe freskatzen saiatu. 

• Garraio publikoa erabili, eta bizikletaz 
nahiz oinez ibili.

• Ahal den neurrian, hegazkin-bidaiak 
saihestu. 

• Haragi gutxiago jan. Kilo bat idi 
ekoizteak autoan 60 kilometro egiteak 
bezainbeste kutsatzen du atmosfera. 

ERANTZUNAK
1. sortzea; 2. sortzeko; 3. murriztu; 

4. aztertuz; 5. garatuz; 6. jasoz gero; 
7. babestea

1

KONTUAN HARTU

2

3

4
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Ekonomia-eredu iraunkorrak proposatzen dira egun nagusi den ekonomia linealaren arazoei aurre egite-
ko. Ekonomia zirkularrak, esate baterako, birziklapena eta energia berriztagarrien erabilera sustatzen ditu, 
hondakinak murriztea eta berrerabiltzea helburu. 

 - Ustiapen-moldeez gogoetatzeko garaia da.

JARDUERAK DESKRIBATU
Jarduera deskribatzeko, zein sektoreri dagokion adierazten da: nekazaritzan produktuak ekoizten, zerbi-
tzuak eskaintzen edo industrian lehengaiak eraldatzen diharduen.
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Enpresa-motaren arabera, edota zerbitzu publikoa ala enpresa pribatua izan, desberdinak izango dira la-
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JARDUERAK BALORATU
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katu berriak ere bai. 

 - Kalitatezko enplegua sortu eta etorkizun ekonomiko lehiakorra sustatuko dutela agindu dute po-
litikariek.

Ekonomia bideratzeko, hainbat ildo eta proposamen izan ohi dira. 

Irakurri proposamenak, eta eman zure iritzia: ezaugarri positiboak edo onurak, eta negatiboak. 

Lanbideren webgunean, autoenpleguari buruzko hainbat argibide dago.
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EKONOMIAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA
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• Saltoki handietan erosi beharrean, herriko denda txikietan erosi.
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laguntza teknikoa, giza laguntza eta laguntza finantzarioaren bidez.

lanbide.eus (moldatua)

• Egun indarrean dagoen sistema: hazkunde ekonomikoan oinarritzen da, egungo sistema 
kapitalistaren parametroen arabera neurtuta, hau da, Barne Produktu Gordinaren hazkundearen 
arabera. Horretarako, ondasunak metatzea eta zerbitzu gehiago eskaintzea sustatzen da.

aztertu
babestu
garatu
jaso
murriztu
sortu

+ Gaur egun, krisi ekonomikoak saihesteko, nahitaezkoa da ondasunak ekoiztea eta kontsumitzea.

 Nire iritzia: ……………………………
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+ …………………………… – ……………………………
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+ …………………………… – ……………………………
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• ……………………………

+ …………………………… – ……………………………
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Km0 jatetxe batera deitu duzu jatordu bat eskatzeko.

Aukeratu solasaldia osatzeko moldeak.

Sakanako ikastetxeetan, tokiko kontsumoaren onuren inguruko jardunaldiak egin dituzte.

Azpimarratu jardunaldiei buruzko albistean nahia, aukera eta beharra adierazten dituzten 
esapideak.

Bezeroa —Menu bat eskatu ……………… (1).
Ostalaria —Ondo da. Menu osoa ala erdia hartu nahi duzu?
B —………………, (2) osoa, baina komeni, erdia.
O —Gure menuek, osoak izanda ere, ez dizute kalterik egingo. Hemen, bezeroen osasuna 

hobetzen lagunduko duten menu orekatuak eskaintzea da gure helburua. Nik neuk ere 
……………… (3)

B —1. platera ………………-ela (4) ikusi dut. Pasta ekologikoa etxean egindako tomatearekin ala 
arroz integrala tomatearekin, ezta?

O —Hori da, bai. Bat ala beste. Dakizun bezala, menuak itxiak dira, baina, nahi izatera, alda 
dezakegu beste zerbait ere. Aste barruan lasaiago ibiltzen gara-eta.

B —Hara! Primeran. Bada, aldatzeko ………………, (5) 2.erako onddo-kroketak nahi nituzke 
zereal-hanburgesaren ordez.

O —Eta postrean ere gauza bera, ……………… (6). Gazta-tarta fruitu gorriekin edo, bestela, 
jogurta sagar-kremarekin. Nola bata hala bestea, azukrerik gabe.

B —Uuuuum. Ño, zaila jarri didazu oraingoan. Hau da marka, hau. Biak ……………… (7). Bada, 
gazta-tarta.

O —Ondo da. Kito, hortaz. Eta, orain, azken galdera: zer nahiago duzu, etxera bidaltzea ala bila 
etortzea?

B —………………, (8) nahiago bila joan.

ZERBAIT EGITEKO NAHIA, AUKERA, BEHARRA  
ETA BETEBEHARRA ADIERAZTEA

NAHIAK ETA AUKERAK
Hiztunak nahi, gogo eta gurariak adierazteko erabiltzen dituen moldeetan, nahi izan —eta haren pa-
reko gogo izan, gura izan, nahiago izan, gurago izan— aditz modalak dira erabilienetakoak. 

 - Bertakoa erosi nahi nuke, konfiantza ematen dit.
 - Nahiago nuke saltoki handietarako joera aldatuko balitz, pixkanaka-pixkanaka.
 - Auzoan bertan erosi nahi, eta dendak ixten ari zaizkigu.
 - Ezinbestekoa da ekoizleak bailarako merkatariekin indarrak batzea, herritarrei enplegua ematen 
dien sektorea bultzatzeko eta aukera berriak zabaltzeko.

SUBJUNTIBOA, NAHIAK ADIERAZTEKO
Subjuntiboaren bidez ere ohikoa da nahiak eta desioak adieraztea, eta nahia eta desioa adierazten 
duten aditzekin erabiltzen da.

 - Bailaran lanpostu berriak sor daitezen desio genuke.

BEHARRAK ETA BETEBEHARRAK
Oso zabaldua da adberbio- eta adjektibo-funtzioa adierazpide hauetan; adberbio-funtzioa -(e)z mar-
karekin, NOLA galderari erantzunez, eta adjektibo-funtzioa -(e)zko markarekin, NOLAKO galderari 
erantzunez.

 - Gaur egun, derrigorrez ikasi behar da DBH (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza).

BEHARREKO ≠ BEHARREZKO
Era berean, kontuan hartzekoa da ez direla berdinak eta, ondorioz, nahastea sor dezaketela honako bi 
eduki hauek: beharreko ≠ beharrezko. Bi erak erabiltzen ditu euskarak zerbaiten beharra edo premia 
adierazteko, baina erabilera-moldea ez dute berdina.
Beharrekok aditz bat era burutuan (partizipioa) darama osagarri. 

 - Esan beharreko guztia saltokietan banatutako informazio-orrietan azaldu da.  Ezinbestean kon-
tsumitu beharreko produktua bertakoa da, bertan ekoitz dadin. 

Izenlagun-funtzioa da beharrezkorena (nahitaezkoren baliokidea).
 - Hemen duzu beharrezko guztia. Beharrezko gauzak baino ez ekarri. Euskarak beharrezkoa du 
batasuna.

Km0 barneko sareko kide egin nahi duzula eta, ingurugiro-teknikariak inprimaki bat eman dizu, 
bete dezazun.

Aukeratu -ez/-ezko marka funtzioaren arabera, adierazpide egokiak. 

1. * batez markatuta daudenak c derrigorrez / c derrigorrezko bete beharreko eremuak dira.

2. Zehaztu zein diren c ezinbestez / c ezinbesteko produktuak zure dendako eskaintza hornitzeko.

3. Zehaztu egutegian zein diren produktuak banatzeko c nahitaez / c nahitaezko egunak, garrantziaren 
arabera, hurrenkeran.

4. Produktuen arabera, idatzi ekoizleen izenak c hautaz / c hautazko eremuetan.

5. Etxeko helbidea c halabeharrez / c halabeharrezko baino ez da erabiliko, denda itxita balego, ekoizleak 
ordutegiarekin arazoak balitu…

6. Azaldu eta arrazoitu, c nahieran / c nahierako salneurriak zehazteko garaian, zein irizpide diren egokiak 
zuretzat.

7. Idatzi zure publizitatearen diseinuan c ezinbestez / c ezinbesteko azaltzea nahi duzun ezaugarri, testu 
edo irudiren bat.

Ikusi sukaldariaren errezeta, eta zehaztu foroan zer duen bertakotik eta zer ez. 

Bilatu kideak lana egiteko. Proposatu zuen errezeta mistoa, bertakoa eta urrutikoa 
nahastuko dituena.TOKIKO PRODUKTUAK IKASTETXEETAN

Adituak azaldu digunez, tokiko ekoizleak eta tokiko ekonomia sustatzeko aukera izan daitezke ikaste-
txeetako jangelak. Gaur egun ibarreko jangelez catering-enpresak arduratzen direla azaldu digu. Baina 
gaiaren gaineko kezka badagoela gaineratu du: “Arbizuko eskolan, hamaiketakoan bertako produktuak 
kontsumitzea nahi zuten, eta hortik sortu zen jardunaldia antolatzeko aukera”. Orain, entzundakoare-
kin bat egiten duten aztertu beharko dute ezinbestez gurasoek, ikastetxeek eta ekoizleek elkarrekin, eta, 
ondorioz, jangela beste ikasgai bat bihurtzeko aukera ireki. 
Umeen elikaduraz egindako jardunaldia helduei zuzenduta bazegoen ere, nahitaezkoa ikusi zen Saka-
nako ikasleak bertako produktuen garrantziaz sentsibilizatzea. Horretarako, tailerrak antolatzea erdie-
tsi zuten, eta mamia edota galletak nola egiten diren ikasi dute ikasleek bertako ekoizleekin. 

guaixe.eus (moldatua)

nahi eta ezin
aukeran dago
hala nahi nuke
nahi nuke
aukeran
nahi, nahi
aukera izanda
nahi izatera

ZER BEHAR DU…

A) …BERTAKOTIK?

- Aukeran, nahiago osagaiak 
bertan erosi.

- …

B) …KANPOKOTIK?

- Ukitu exotikoa ezinbestekoa du: tropikoko  
anana errea, sagardo-erara…

- …

Erabaki errezeta, prestatu eta bidali argazkiarekin forora.
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ERANTZUNAK
Ikastetxeetako jangelak ekonomia 

sustatzeko aukera izan daitezke; 
kontsumitzea nahi zuten; sortu zen 
jardunaldia antolatzeko aukera; 
aztertu beharko dute ezinbestez 
gurasoek; jangela beste ikasgai bat 
bihurtzeko aukera ireki; nahitaezko 
ikusi zen Sakanako ikasleak 
bertako produktuen garrantziaz 
sentsibilizatzea

ERANTZUNAK
1. nahi nuke; 2. nahi, nahi; 3. hala 

nahi nuke; 4. aukeran dago; 5. aukera 
izanda; 6. nahi izatera; 7. nahi, eta ezin; 
8. aukeran

ERANTZUNAK
1. derrigorrez; 2. ezinbesteko;  

3. nahitaezko; 4. hautazko;  
5. halabeharrez; 6. nahierako;  
7. ezinbestez

Sar zaitez foroan ikasleen mezuak 
irakurtzeko; horien arabera, egin itzazu 
galderak edo plantea iezazkiezu zalantzak 
gai batzuen jatorriaren inguruan.

Irakurri errezetak, eman zure iritzia, eta 
sustatu elkarreragina. Nahi baduzu, 
txapelketa antola dezakezu errezetarik 
egokiena aukeratzeko: itxurarik onena 
duena, merkeena, exotikoena, Km0ri 
ondoen eusten diona… irizpideak erabil 
ditzakezue.

Eman feedbacka foroan bertan.
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B —Uuuuum. Ño, zaila jarri didazu oraingoan. Hau da marka, hau. Biak ……………… (7). Bada, 
gazta-tarta.

O —Ondo da. Kito, hortaz. Eta, orain, azken galdera: zer nahiago duzu, etxera bidaltzea ala bila 
etortzea?

B —………………, (8) nahiago bila joan.

ZERBAIT EGITEKO NAHIA, AUKERA, BEHARRA  
ETA BETEBEHARRA ADIERAZTEA

NAHIAK ETA AUKERAK
Hiztunak nahi, gogo eta gurariak adierazteko erabiltzen dituen moldeetan, nahi izan —eta haren pa-
reko gogo izan, gura izan, nahiago izan, gurago izan— aditz modalak dira erabilienetakoak. 

 - Bertakoa erosi nahi nuke, konfiantza ematen dit.
 - Nahiago nuke saltoki handietarako joera aldatuko balitz, pixkanaka-pixkanaka.
 - Auzoan bertan erosi nahi, eta dendak ixten ari zaizkigu.
 - Ezinbestekoa da ekoizleak bailarako merkatariekin indarrak batzea, herritarrei enplegua ematen 
dien sektorea bultzatzeko eta aukera berriak zabaltzeko.

SUBJUNTIBOA, NAHIAK ADIERAZTEKO
Subjuntiboaren bidez ere ohikoa da nahiak eta desioak adieraztea, eta nahia eta desioa adierazten 
duten aditzekin erabiltzen da.

 - Bailaran lanpostu berriak sor daitezen desio genuke.

BEHARRAK ETA BETEBEHARRAK
Oso zabaldua da adberbio- eta adjektibo-funtzioa adierazpide hauetan; adberbio-funtzioa -(e)z mar-
karekin, NOLA galderari erantzunez, eta adjektibo-funtzioa -(e)zko markarekin, NOLAKO galderari 
erantzunez.

 - Gaur egun, derrigorrez ikasi behar da DBH (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza).

BEHARREKO ≠ BEHARREZKO
Era berean, kontuan hartzekoa da ez direla berdinak eta, ondorioz, nahastea sor dezaketela honako bi 
eduki hauek: beharreko ≠ beharrezko. Bi erak erabiltzen ditu euskarak zerbaiten beharra edo premia 
adierazteko, baina erabilera-moldea ez dute berdina.
Beharrekok aditz bat era burutuan (partizipioa) darama osagarri. 

 - Esan beharreko guztia saltokietan banatutako informazio-orrietan azaldu da.  Ezinbestean kon-
tsumitu beharreko produktua bertakoa da, bertan ekoitz dadin. 

Izenlagun-funtzioa da beharrezkorena (nahitaezkoren baliokidea).
 - Hemen duzu beharrezko guztia. Beharrezko gauzak baino ez ekarri. Euskarak beharrezkoa du 
batasuna.

Km0 barneko sareko kide egin nahi duzula eta, ingurugiro-teknikariak inprimaki bat eman dizu, 
bete dezazun.

Aukeratu -ez/-ezko marka funtzioaren arabera, adierazpide egokiak. 

1. * batez markatuta daudenak c derrigorrez / c derrigorrezko bete beharreko eremuak dira.

2. Zehaztu zein diren c ezinbestez / c ezinbesteko produktuak zure dendako eskaintza hornitzeko.

3. Zehaztu egutegian zein diren produktuak banatzeko c nahitaez / c nahitaezko egunak, garrantziaren 
arabera, hurrenkeran.

4. Produktuen arabera, idatzi ekoizleen izenak c hautaz / c hautazko eremuetan.

5. Etxeko helbidea c halabeharrez / c halabeharrezko baino ez da erabiliko, denda itxita balego, ekoizleak 
ordutegiarekin arazoak balitu…

6. Azaldu eta arrazoitu, c nahieran / c nahierako salneurriak zehazteko garaian, zein irizpide diren egokiak 
zuretzat.

7. Idatzi zure publizitatearen diseinuan c ezinbestez / c ezinbesteko azaltzea nahi duzun ezaugarri, testu 
edo irudiren bat.

Ikusi sukaldariaren errezeta, eta zehaztu foroan zer duen bertakotik eta zer ez. 

Bilatu kideak lana egiteko. Proposatu zuen errezeta mistoa, bertakoa eta urrutikoa 
nahastuko dituena.TOKIKO PRODUKTUAK IKASTETXEETAN

Adituak azaldu digunez, tokiko ekoizleak eta tokiko ekonomia sustatzeko aukera izan daitezke ikaste-
txeetako jangelak. Gaur egun ibarreko jangelez catering-enpresak arduratzen direla azaldu digu. Baina 
gaiaren gaineko kezka badagoela gaineratu du: “Arbizuko eskolan, hamaiketakoan bertako produktuak 
kontsumitzea nahi zuten, eta hortik sortu zen jardunaldia antolatzeko aukera”. Orain, entzundakoare-
kin bat egiten duten aztertu beharko dute ezinbestez gurasoek, ikastetxeek eta ekoizleek elkarrekin, eta, 
ondorioz, jangela beste ikasgai bat bihurtzeko aukera ireki. 
Umeen elikaduraz egindako jardunaldia helduei zuzenduta bazegoen ere, nahitaezkoa ikusi zen Saka-
nako ikasleak bertako produktuen garrantziaz sentsibilizatzea. Horretarako, tailerrak antolatzea erdie-
tsi zuten, eta mamia edota galletak nola egiten diren ikasi dute ikasleek bertako ekoizleekin. 

guaixe.eus (moldatua)

nahi eta ezin
aukeran dago
hala nahi nuke
nahi nuke
aukeran
nahi, nahi
aukera izanda
nahi izatera

ZER BEHAR DU…

A) …BERTAKOTIK?

- Aukeran, nahiago osagaiak 
bertan erosi.

- …

B) …KANPOKOTIK?

- Ukitu exotikoa ezinbestekoa du: tropikoko  
anana errea, sagardo-erara…

- …

Erabaki errezeta, prestatu eta bidali argazkiarekin forora.
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Km0 jatetxe batera deitu duzu jatordu bat eskatzeko.

Aukeratu solasaldia osatzeko moldeak.

Sakanako ikastetxeetan, tokiko kontsumoaren onuren inguruko jardunaldiak egin dituzte.

Azpimarratu jardunaldiei buruzko albistean nahia, aukera eta beharra adierazten dituzten 
esapideak.

Bezeroa —Menu bat eskatu ……………… (1).
Ostalaria —Ondo da. Menu osoa ala erdia hartu nahi duzu?
B —………………, (2) osoa, baina komeni, erdia.
O —Gure menuek, osoak izanda ere, ez dizute kalterik egingo. Hemen, bezeroen osasuna 

hobetzen lagunduko duten menu orekatuak eskaintzea da gure helburua. Nik neuk ere 
……………… (3)

B —1. platera ………………-ela (4) ikusi dut. Pasta ekologikoa etxean egindako tomatearekin ala 
arroz integrala tomatearekin, ezta?

O —Hori da, bai. Bat ala beste. Dakizun bezala, menuak itxiak dira, baina, nahi izatera, alda 
dezakegu beste zerbait ere. Aste barruan lasaiago ibiltzen gara-eta.

B —Hara! Primeran. Bada, aldatzeko ………………, (5) 2.erako onddo-kroketak nahi nituzke 
zereal-hanburgesaren ordez.

O —Eta postrean ere gauza bera, ……………… (6). Gazta-tarta fruitu gorriekin edo, bestela, 
jogurta sagar-kremarekin. Nola bata hala bestea, azukrerik gabe.

B —Uuuuum. Ño, zaila jarri didazu oraingoan. Hau da marka, hau. Biak ……………… (7). Bada, 
gazta-tarta.

O —Ondo da. Kito, hortaz. Eta, orain, azken galdera: zer nahiago duzu, etxera bidaltzea ala bila 
etortzea?

B —………………, (8) nahiago bila joan.

ZERBAIT EGITEKO NAHIA, AUKERA, BEHARRA  
ETA BETEBEHARRA ADIERAZTEA

NAHIAK ETA AUKERAK
Hiztunak nahi, gogo eta gurariak adierazteko erabiltzen dituen moldeetan, nahi izan —eta haren pa-
reko gogo izan, gura izan, nahiago izan, gurago izan— aditz modalak dira erabilienetakoak. 

 - Bertakoa erosi nahi nuke, konfiantza ematen dit.
 - Nahiago nuke saltoki handietarako joera aldatuko balitz, pixkanaka-pixkanaka.
 - Auzoan bertan erosi nahi, eta dendak ixten ari zaizkigu.
 - Ezinbestekoa da ekoizleak bailarako merkatariekin indarrak batzea, herritarrei enplegua ematen 
dien sektorea bultzatzeko eta aukera berriak zabaltzeko.

SUBJUNTIBOA, NAHIAK ADIERAZTEKO
Subjuntiboaren bidez ere ohikoa da nahiak eta desioak adieraztea, eta nahia eta desioa adierazten 
duten aditzekin erabiltzen da.

 - Bailaran lanpostu berriak sor daitezen desio genuke.

BEHARRAK ETA BETEBEHARRAK
Oso zabaldua da adberbio- eta adjektibo-funtzioa adierazpide hauetan; adberbio-funtzioa -(e)z mar-
karekin, NOLA galderari erantzunez, eta adjektibo-funtzioa -(e)zko markarekin, NOLAKO galderari 
erantzunez.

 - Gaur egun, derrigorrez ikasi behar da DBH (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza).

BEHARREKO ≠ BEHARREZKO
Era berean, kontuan hartzekoa da ez direla berdinak eta, ondorioz, nahastea sor dezaketela honako bi 
eduki hauek: beharreko ≠ beharrezko. Bi erak erabiltzen ditu euskarak zerbaiten beharra edo premia 
adierazteko, baina erabilera-moldea ez dute berdina.
Beharrekok aditz bat era burutuan (partizipioa) darama osagarri. 

 - Esan beharreko guztia saltokietan banatutako informazio-orrietan azaldu da.  Ezinbestean kon-
tsumitu beharreko produktua bertakoa da, bertan ekoitz dadin. 

Izenlagun-funtzioa da beharrezkorena (nahitaezkoren baliokidea).
 - Hemen duzu beharrezko guztia. Beharrezko gauzak baino ez ekarri. Euskarak beharrezkoa du 
batasuna.

Km0 barneko sareko kide egin nahi duzula eta, ingurugiro-teknikariak inprimaki bat eman dizu, 
bete dezazun.

Aukeratu -ez/-ezko marka funtzioaren arabera, adierazpide egokiak. 

1. * batez markatuta daudenak c derrigorrez / c derrigorrezko bete beharreko eremuak dira.

2. Zehaztu zein diren c ezinbestez / c ezinbesteko produktuak zure dendako eskaintza hornitzeko.

3. Zehaztu egutegian zein diren produktuak banatzeko c nahitaez / c nahitaezko egunak, garrantziaren 
arabera, hurrenkeran.

4. Produktuen arabera, idatzi ekoizleen izenak c hautaz / c hautazko eremuetan.

5. Etxeko helbidea c halabeharrez / c halabeharrezko baino ez da erabiliko, denda itxita balego, ekoizleak 
ordutegiarekin arazoak balitu…

6. Azaldu eta arrazoitu, c nahieran / c nahierako salneurriak zehazteko garaian, zein irizpide diren egokiak 
zuretzat.

7. Idatzi zure publizitatearen diseinuan c ezinbestez / c ezinbesteko azaltzea nahi duzun ezaugarri, testu 
edo irudiren bat.

Ikusi sukaldariaren errezeta, eta zehaztu foroan zer duen bertakotik eta zer ez. 

Bilatu kideak lana egiteko. Proposatu zuen errezeta mistoa, bertakoa eta urrutikoa 
nahastuko dituena.TOKIKO PRODUKTUAK IKASTETXEETAN

Adituak azaldu digunez, tokiko ekoizleak eta tokiko ekonomia sustatzeko aukera izan daitezke ikaste-
txeetako jangelak. Gaur egun ibarreko jangelez catering-enpresak arduratzen direla azaldu digu. Baina 
gaiaren gaineko kezka badagoela gaineratu du: “Arbizuko eskolan, hamaiketakoan bertako produktuak 
kontsumitzea nahi zuten, eta hortik sortu zen jardunaldia antolatzeko aukera”. Orain, entzundakoare-
kin bat egiten duten aztertu beharko dute ezinbestez gurasoek, ikastetxeek eta ekoizleek elkarrekin, eta, 
ondorioz, jangela beste ikasgai bat bihurtzeko aukera ireki. 
Umeen elikaduraz egindako jardunaldia helduei zuzenduta bazegoen ere, nahitaezkoa ikusi zen Saka-
nako ikasleak bertako produktuen garrantziaz sentsibilizatzea. Horretarako, tailerrak antolatzea erdie-
tsi zuten, eta mamia edota galletak nola egiten diren ikasi dute ikasleek bertako ekoizleekin. 

guaixe.eus (moldatua)

nahi eta ezin
aukeran dago
hala nahi nuke
nahi nuke
aukeran
nahi, nahi
aukera izanda
nahi izatera

ZER BEHAR DU…

A) …BERTAKOTIK?

- Aukeran, nahiago osagaiak 
bertan erosi.

- …

B) …KANPOKOTIK?

- Ukitu exotikoa ezinbestekoa du: tropikoko  
anana errea, sagardo-erara…

- …

Erabaki errezeta, prestatu eta bidali argazkiarekin forora.
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ADITZ ERAGILEAK: -ARAZI

Aditz hauek adierazten dute ekintzak eragile bat duela; alegia, ekintza ez da berez gertatzen, zerbaitek 
edo norbaitek eragiten du.

 - Mikel Eibarrera joan da. → Nagusiak Mikel Eibarrera joanarazi du.
Hainbat modu dugu aditz hauek eratzeko; ohikoena da, gaur egun, -arazi eranstea aditzoinari: joan → 
joanarazi; ekarri → ekarrarazi. Ikusten denez, aditz berria sortzen dugu, eta aspektu-markak ere -arazi-
ren atzean jasoko ditu: ekarrarazten, ekarraraziko.

ADITZAREN ERREGIMENA 
Bada aldaketa bat -arazi bidez sortutako aditzen eta jatorrian dagoenaren artean. Izan ere, beste ele-
mentu bat sartzeak aditzaren erregimena aldatzea dakar. Horrela, NOR formako aditzak NOR-NORK 
bihurtzen dira, eta NOR-NORK formakoak NOR-NORI-NORK.

 - Mikel Eibarrera joan da. → Nagusiak Mikel Eibarrera joanarazi du.
 - Mikelek txostena eraman du. → Nagusiak Mikeli txostena eramanarazi dio.

ORTOGRAFIA-ARAUAK
 • Aditzonari lotuta idatziko da beti: joanarazi, erosarazi, hurbilarazi.
 • -araziren aurreko aditzak -a amaiera badu, a bakarra agertuko da: botarazi, aterarazi.
 • Noizbait entzuten badira ere, ez dira zuzenak tartean -t- hartzen duten aditzak: *sortarazi, *ikusta-

razi. Beraz, -t- barik idatziko ditugu. Hala ere, badira salbuespenak: ulertarazi, ohartarazi, urtarazi 
eta agintarazi.

 • Hartu kontuan -t- hori duten aditzak izango direla, baina aditzoinari dagokiolako: ezagutarazi, ger-
tarazi.

 • Euskaltzaindiaren arabera aditzoina bi modutan eman daitekeen kasuetan (garbi(tu)), -tu/-du gabea 
hartuko da -arazi eransteko → garbiarazi.

Euskalkiaren arabera, aldaeraren bat izan dezake: -erazi, -erazo, -arazo. Euskaltzaindiak -arazi aldaera 
gomendatzen du; adierazi da salbuespen bakarra.

Iparraldean bezala, beste hainbat lekutan tokiko moneta ezartzen ari dira. Bilbon, 
esaterako, ekhia dute. Horri buruz hitz egin dute irratian sustatzaile batekin.

Entzun elkarrizketa-pasarteak, eta partekatu foroan esperientzia honen gaineko pare bat 
ideia interesgarri. Erabili -arazi zure mezuetan.

Kuadrillako lagun bat inkonformista da. Bere ustez sistemak eragiten digun hainbat kalte 
zerrendatzen ari da.

Bete lagunak esandakoak -araziren bidez osatutako aditzekin. Erabili koadroko aditzak; baten 
bat sobera dago, eta besteren bat leku batean baino gehiagotan jar daiteke.

Pertsona batek egun gogorra izan du lanean. Heldutakoan, etxekoekin komentatu du.

Berridatzi egin behar izan dituenak, -arazi erabilita.

Ekonomian guztiok eragiteko dinamikak sortu behar direla-eta, batzarra izan da kultur 
etxean. Hauek entzun dira, amaieran, bertan izandakoen ahotan. 

Osatu esanak, egokien irizten diozun aditza jarrita. Erreparatu aditz laguntzaileari 
aukeraren bat baztertzeko. 

1. Joe! Egitasmoaren berri iragartzeko kartela ………………-arazi didate.

2. Elkartekoek, jendea konbentzitzeko, irratiko hitzaldi bat ………………-arazi digute.

3. Batzarrera sartu naizenean, lehen lerroko aulki batean ………………-arazi naute.

4. Esan dute denoi ………………-araziko digutela aktaren kopia bat.

5. Jende asko etorri denez, goiko solairura ………………-arazi naute, aulki bila.

6. Hemendik aurrera, batzarrak hilero egingo ditugula ………………-arazi digute.

7. Hasi orduko, azken 10 urteetan zenbat denda itxi dituzten ………………-arazi digute.

8. Egoera horrek ………………-arazi beharko lieke udaleko arduradunei.

9. Azken batean, jarrera parte-hartzailea ………………-arazi behar dugu herritarrengan.

10. Honela, makroproiektu horiek ………………-araziko ditugu.

1. Publizitateak behar ez duguna ……………… digu.

2. Aurrez prestaturiko jakiak ……………… dizkigu.

3. Telefonoa, ordenagailua eta abar ……………… dizkigu, aldiro.

4. Merkataritza-gune handietara ……………… gaitu.

5. Plastikoz betetako produktuak ……………… dizkigu, eta, gero, horiek guztiak ……………… dizkigu.

6. Barazkiak ……………… dizkigu. Ez dut gogoan tomate onen zaporea.

7. Horrek guztiak elkartasuna ……………… digu herritarroi. 

ahaztu
aldatu
aztertu
birziklatu
eraman
erosi
galdu
jan
joan
pobretu

 “Gaur, nagusiaren erruz, estresak jota egon naiz. Lehenik eta behin, txosten bat irakurtzeko esan dit, 
eta daukagun arazoaz ohartu naiz; txostena, zerbait esatearren, akatsez betea zegoen-eta. Bada, 
akatsak ere konpontzeko esan dit.

 Informatika-arloa ere neure gain etorri da. Arazoaren aztarna digitala ezabatzeko, telefonoak 
formateatu behar izan ditut, eta Interneten beste kontu bat sortu; jakina, banketxeko kontua ixteko 
esan dit.

 Orain, arazoari aurre egiteko, talde bat osatu behar dut, eta, horretarako, jendea bilatzeko esan dit.
 Hori guztia gutxi balitz bezala, gero etorri da onena: egoitza nagusikoek deitu dutenean, nik egoerari 

buruz hitz egin nahi nien, baina nagusiak isilik egoteko agindu dit; lanean pozik nagoela esateko 
esan dit. Gaur ez, behintzat!”.
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ADITZ ERAGILEAK: -ARAZI

Aditz hauek adierazten dute ekintzak eragile bat duela; alegia, ekintza ez da berez gertatzen, zerbaitek 
edo norbaitek eragiten du.

 - Mikel Eibarrera joan da. → Nagusiak Mikel Eibarrera joanarazi du.
Hainbat modu dugu aditz hauek eratzeko; ohikoena da, gaur egun, -arazi eranstea aditzoinari: joan → 
joanarazi; ekarri → ekarrarazi. Ikusten denez, aditz berria sortzen dugu, eta aspektu-markak ere -arazi-
ren atzean jasoko ditu: ekarrarazten, ekarraraziko.

ADITZAREN ERREGIMENA 
Bada aldaketa bat -arazi bidez sortutako aditzen eta jatorrian dagoenaren artean. Izan ere, beste ele-
mentu bat sartzeak aditzaren erregimena aldatzea dakar. Horrela, NOR formako aditzak NOR-NORK 
bihurtzen dira, eta NOR-NORK formakoak NOR-NORI-NORK.

 - Mikel Eibarrera joan da. → Nagusiak Mikel Eibarrera joanarazi du.
 - Mikelek txostena eraman du. → Nagusiak Mikeli txostena eramanarazi dio.

ORTOGRAFIA-ARAUAK
 • Aditzonari lotuta idatziko da beti: joanarazi, erosarazi, hurbilarazi.
 • -araziren aurreko aditzak -a amaiera badu, a bakarra agertuko da: botarazi, aterarazi.
 • Noizbait entzuten badira ere, ez dira zuzenak tartean -t- hartzen duten aditzak: *sortarazi, *ikusta-

razi. Beraz, -t- barik idatziko ditugu. Hala ere, badira salbuespenak: ulertarazi, ohartarazi, urtarazi 
eta agintarazi.

 • Hartu kontuan -t- hori duten aditzak izango direla, baina aditzoinari dagokiolako: ezagutarazi, ger-
tarazi.

 • Euskaltzaindiaren arabera aditzoina bi modutan eman daitekeen kasuetan (garbi(tu)), -tu/-du gabea 
hartuko da -arazi eransteko → garbiarazi.

Euskalkiaren arabera, aldaeraren bat izan dezake: -erazi, -erazo, -arazo. Euskaltzaindiak -arazi aldaera 
gomendatzen du; adierazi da salbuespen bakarra.

Iparraldean bezala, beste hainbat lekutan tokiko moneta ezartzen ari dira. Bilbon, 
esaterako, ekhia dute. Horri buruz hitz egin dute irratian sustatzaile batekin.

Entzun elkarrizketa-pasarteak, eta partekatu foroan esperientzia honen gaineko pare bat 
ideia interesgarri. Erabili -arazi zure mezuetan.

Kuadrillako lagun bat inkonformista da. Bere ustez sistemak eragiten digun hainbat kalte 
zerrendatzen ari da.

Bete lagunak esandakoak -araziren bidez osatutako aditzekin. Erabili koadroko aditzak; baten 
bat sobera dago, eta besteren bat leku batean baino gehiagotan jar daiteke.

Pertsona batek egun gogorra izan du lanean. Heldutakoan, etxekoekin komentatu du.

Berridatzi egin behar izan dituenak, -arazi erabilita.

Ekonomian guztiok eragiteko dinamikak sortu behar direla-eta, batzarra izan da kultur 
etxean. Hauek entzun dira, amaieran, bertan izandakoen ahotan. 

Osatu esanak, egokien irizten diozun aditza jarrita. Erreparatu aditz laguntzaileari 
aukeraren bat baztertzeko. 

1. Joe! Egitasmoaren berri iragartzeko kartela ………………-arazi didate.

2. Elkartekoek, jendea konbentzitzeko, irratiko hitzaldi bat ………………-arazi digute.

3. Batzarrera sartu naizenean, lehen lerroko aulki batean ………………-arazi naute.

4. Esan dute denoi ………………-araziko digutela aktaren kopia bat.

5. Jende asko etorri denez, goiko solairura ………………-arazi naute, aulki bila.

6. Hemendik aurrera, batzarrak hilero egingo ditugula ………………-arazi digute.

7. Hasi orduko, azken 10 urteetan zenbat denda itxi dituzten ………………-arazi digute.

8. Egoera horrek ………………-arazi beharko lieke udaleko arduradunei.

9. Azken batean, jarrera parte-hartzailea ………………-arazi behar dugu herritarrengan.

10. Honela, makroproiektu horiek ………………-araziko ditugu.

1. Publizitateak behar ez duguna ……………… digu.

2. Aurrez prestaturiko jakiak ……………… dizkigu.

3. Telefonoa, ordenagailua eta abar ……………… dizkigu, aldiro.

4. Merkataritza-gune handietara ……………… gaitu.

5. Plastikoz betetako produktuak ……………… dizkigu, eta, gero, horiek guztiak ……………… dizkigu.

6. Barazkiak ……………… dizkigu. Ez dut gogoan tomate onen zaporea.

7. Horrek guztiak elkartasuna ……………… digu herritarroi. 

ahaztu
aldatu
aztertu
birziklatu
eraman
erosi
galdu
jan
joan
pobretu

 “Gaur, nagusiaren erruz, estresak jota egon naiz. Lehenik eta behin, txosten bat irakurtzeko esan dit, 
eta daukagun arazoaz ohartu naiz; txostena, zerbait esatearren, akatsez betea zegoen-eta. Bada, 
akatsak ere konpontzeko esan dit.

 Informatika-arloa ere neure gain etorri da. Arazoaren aztarna digitala ezabatzeko, telefonoak 
formateatu behar izan ditut, eta Interneten beste kontu bat sortu; jakina, banketxeko kontua ixteko 
esan dit.

 Orain, arazoari aurre egiteko, talde bat osatu behar dut, eta, horretarako, jendea bilatzeko esan dit.
 Hori guztia gutxi balitz bezala, gero etorri da onena: egoitza nagusikoek deitu dutenean, nik egoerari 

buruz hitz egin nahi nien, baina nagusiak isilik egoteko agindu dit; lanean pozik nagoela esateko 
esan dit. Gaur ez, behintzat!”.
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ERANTZUNAK
1. erosarazten; 2. janarazten; 

3. aldarazten; 4. joanarazten; 
5. erosarazten/eramanarazten; 
birziklarazten; 6. ahatzarazi; 7. galarazi

ERANTZUNAK
“Gaur, nagusiaren erruz, estresak jota 

egon naiz. Lehenik eta behin, txosten bat 
irakurrarazi dit, eta daukagun arazoaz 
ohartarazi nau; txostena, zerbait esatearren, 
akatsez betea zegoen-eta. Bada, akatsak ere 
konponarazi dizkit.

Informatika-arloa ere neure gain etorri 
da. Arazoaren aztarna digitala ezabatzeko, 
telefonoak formatearazi dizkit, eta Interneten 
beste kontu bat sorrarazi; jakina, banketxeko 
kontua itxiarazi dit.

Orain, arazoari aurre egiteko, talde bat 
osarazi dit, eta, horretarako, jendea bilarazi 
dit.

Hori guztia gutxi balitz bezala, gero etorri 
da onena: egoitza nagusikoek deitu dutenean, 
egoerari buruz hitz egin nahi nien, baina 
nagusiak isilarazi egin nau; lanean pozik 
nagoela esanarazi dit. Gaur ez, behintzat!”.

ERANTZUNAK
1. eginarazi; 2. entzunarazi; 3. eserarazi; 

4. helaraziko; 5. igoarazi; 6. jakinarazi;  
7. gogorarazi; 8. pentsarazi; 9. sorrarazi; 
10. geldiarazi

Sar zaitez foroan, eta sustatu ikasleen 
arteko elkarreragina. Proposa ezazu 
aztergairen bat, ikasleek erreparatu ez 
badiote.

Eman feedbacka foroan bertan.
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ADITZ ERAGILEAK: -ARAZI

Aditz hauek adierazten dute ekintzak eragile bat duela; alegia, ekintza ez da berez gertatzen, zerbaitek 
edo norbaitek eragiten du.

 - Mikel Eibarrera joan da. → Nagusiak Mikel Eibarrera joanarazi du.
Hainbat modu dugu aditz hauek eratzeko; ohikoena da, gaur egun, -arazi eranstea aditzoinari: joan → 
joanarazi; ekarri → ekarrarazi. Ikusten denez, aditz berria sortzen dugu, eta aspektu-markak ere -arazi-
ren atzean jasoko ditu: ekarrarazten, ekarraraziko.

ADITZAREN ERREGIMENA 
Bada aldaketa bat -arazi bidez sortutako aditzen eta jatorrian dagoenaren artean. Izan ere, beste ele-
mentu bat sartzeak aditzaren erregimena aldatzea dakar. Horrela, NOR formako aditzak NOR-NORK 
bihurtzen dira, eta NOR-NORK formakoak NOR-NORI-NORK.

 - Mikel Eibarrera joan da. → Nagusiak Mikel Eibarrera joanarazi du.
 - Mikelek txostena eraman du. → Nagusiak Mikeli txostena eramanarazi dio.

ORTOGRAFIA-ARAUAK
 • Aditzonari lotuta idatziko da beti: joanarazi, erosarazi, hurbilarazi.
 • -araziren aurreko aditzak -a amaiera badu, a bakarra agertuko da: botarazi, aterarazi.
 • Noizbait entzuten badira ere, ez dira zuzenak tartean -t- hartzen duten aditzak: *sortarazi, *ikusta-

razi. Beraz, -t- barik idatziko ditugu. Hala ere, badira salbuespenak: ulertarazi, ohartarazi, urtarazi 
eta agintarazi.

 • Hartu kontuan -t- hori duten aditzak izango direla, baina aditzoinari dagokiolako: ezagutarazi, ger-
tarazi.

 • Euskaltzaindiaren arabera aditzoina bi modutan eman daitekeen kasuetan (garbi(tu)), -tu/-du gabea 
hartuko da -arazi eransteko → garbiarazi.

Euskalkiaren arabera, aldaeraren bat izan dezake: -erazi, -erazo, -arazo. Euskaltzaindiak -arazi aldaera 
gomendatzen du; adierazi da salbuespen bakarra.

Iparraldean bezala, beste hainbat lekutan tokiko moneta ezartzen ari dira. Bilbon, 
esaterako, ekhia dute. Horri buruz hitz egin dute irratian sustatzaile batekin.

Entzun elkarrizketa-pasarteak, eta partekatu foroan esperientzia honen gaineko pare bat 
ideia interesgarri. Erabili -arazi zure mezuetan.

Kuadrillako lagun bat inkonformista da. Bere ustez sistemak eragiten digun hainbat kalte 
zerrendatzen ari da.

Bete lagunak esandakoak -araziren bidez osatutako aditzekin. Erabili koadroko aditzak; baten 
bat sobera dago, eta besteren bat leku batean baino gehiagotan jar daiteke.

Pertsona batek egun gogorra izan du lanean. Heldutakoan, etxekoekin komentatu du.

Berridatzi egin behar izan dituenak, -arazi erabilita.

Ekonomian guztiok eragiteko dinamikak sortu behar direla-eta, batzarra izan da kultur 
etxean. Hauek entzun dira, amaieran, bertan izandakoen ahotan. 

Osatu esanak, egokien irizten diozun aditza jarrita. Erreparatu aditz laguntzaileari 
aukeraren bat baztertzeko. 

1. Joe! Egitasmoaren berri iragartzeko kartela ………………-arazi didate.

2. Elkartekoek, jendea konbentzitzeko, irratiko hitzaldi bat ………………-arazi digute.

3. Batzarrera sartu naizenean, lehen lerroko aulki batean ………………-arazi naute.

4. Esan dute denoi ………………-araziko digutela aktaren kopia bat.

5. Jende asko etorri denez, goiko solairura ………………-arazi naute, aulki bila.

6. Hemendik aurrera, batzarrak hilero egingo ditugula ………………-arazi digute.

7. Hasi orduko, azken 10 urteetan zenbat denda itxi dituzten ………………-arazi digute.

8. Egoera horrek ………………-arazi beharko lieke udaleko arduradunei.

9. Azken batean, jarrera parte-hartzailea ………………-arazi behar dugu herritarrengan.

10. Honela, makroproiektu horiek ………………-araziko ditugu.

1. Publizitateak behar ez duguna ……………… digu.

2. Aurrez prestaturiko jakiak ……………… dizkigu.

3. Telefonoa, ordenagailua eta abar ……………… dizkigu, aldiro.

4. Merkataritza-gune handietara ……………… gaitu.

5. Plastikoz betetako produktuak ……………… dizkigu, eta, gero, horiek guztiak ……………… dizkigu.

6. Barazkiak ……………… dizkigu. Ez dut gogoan tomate onen zaporea.

7. Horrek guztiak elkartasuna ……………… digu herritarroi. 

ahaztu
aldatu
aztertu
birziklatu
eraman
erosi
galdu
jan
joan
pobretu

 “Gaur, nagusiaren erruz, estresak jota egon naiz. Lehenik eta behin, txosten bat irakurtzeko esan dit, 
eta daukagun arazoaz ohartu naiz; txostena, zerbait esatearren, akatsez betea zegoen-eta. Bada, 
akatsak ere konpontzeko esan dit.

 Informatika-arloa ere neure gain etorri da. Arazoaren aztarna digitala ezabatzeko, telefonoak 
formateatu behar izan ditut, eta Interneten beste kontu bat sortu; jakina, banketxeko kontua ixteko 
esan dit.

 Orain, arazoari aurre egiteko, talde bat osatu behar dut, eta, horretarako, jendea bilatzeko esan dit.
 Hori guztia gutxi balitz bezala, gero etorri da onena: egoitza nagusikoek deitu dutenean, nik egoerari 

buruz hitz egin nahi nien, baina nagusiak isilik egoteko agindu dit; lanean pozik nagoela esateko 
esan dit. Gaur ez, behintzat!”.
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ADITZ ERAGILEAK: -ARAZI

Aditz hauek adierazten dute ekintzak eragile bat duela; alegia, ekintza ez da berez gertatzen, zerbaitek 
edo norbaitek eragiten du.

 - Mikel Eibarrera joan da. → Nagusiak Mikel Eibarrera joanarazi du.
Hainbat modu dugu aditz hauek eratzeko; ohikoena da, gaur egun, -arazi eranstea aditzoinari: joan → 
joanarazi; ekarri → ekarrarazi. Ikusten denez, aditz berria sortzen dugu, eta aspektu-markak ere -arazi-
ren atzean jasoko ditu: ekarrarazten, ekarraraziko.

ADITZAREN ERREGIMENA 
Bada aldaketa bat -arazi bidez sortutako aditzen eta jatorrian dagoenaren artean. Izan ere, beste ele-
mentu bat sartzeak aditzaren erregimena aldatzea dakar. Horrela, NOR formako aditzak NOR-NORK 
bihurtzen dira, eta NOR-NORK formakoak NOR-NORI-NORK.

 - Mikel Eibarrera joan da. → Nagusiak Mikel Eibarrera joanarazi du.
 - Mikelek txostena eraman du. → Nagusiak Mikeli txostena eramanarazi dio.

ORTOGRAFIA-ARAUAK
 • Aditzonari lotuta idatziko da beti: joanarazi, erosarazi, hurbilarazi.
 • -araziren aurreko aditzak -a amaiera badu, a bakarra agertuko da: botarazi, aterarazi.
 • Noizbait entzuten badira ere, ez dira zuzenak tartean -t- hartzen duten aditzak: *sortarazi, *ikusta-

razi. Beraz, -t- barik idatziko ditugu. Hala ere, badira salbuespenak: ulertarazi, ohartarazi, urtarazi 
eta agintarazi.

 • Hartu kontuan -t- hori duten aditzak izango direla, baina aditzoinari dagokiolako: ezagutarazi, ger-
tarazi.

 • Euskaltzaindiaren arabera aditzoina bi modutan eman daitekeen kasuetan (garbi(tu)), -tu/-du gabea 
hartuko da -arazi eransteko → garbiarazi.

Euskalkiaren arabera, aldaeraren bat izan dezake: -erazi, -erazo, -arazo. Euskaltzaindiak -arazi aldaera 
gomendatzen du; adierazi da salbuespen bakarra.

Iparraldean bezala, beste hainbat lekutan tokiko moneta ezartzen ari dira. Bilbon, 
esaterako, ekhia dute. Horri buruz hitz egin dute irratian sustatzaile batekin.

Entzun elkarrizketa-pasarteak, eta partekatu foroan esperientzia honen gaineko pare bat 
ideia interesgarri. Erabili -arazi zure mezuetan.

Kuadrillako lagun bat inkonformista da. Bere ustez sistemak eragiten digun hainbat kalte 
zerrendatzen ari da.

Bete lagunak esandakoak -araziren bidez osatutako aditzekin. Erabili koadroko aditzak; baten 
bat sobera dago, eta besteren bat leku batean baino gehiagotan jar daiteke.

Pertsona batek egun gogorra izan du lanean. Heldutakoan, etxekoekin komentatu du.

Berridatzi egin behar izan dituenak, -arazi erabilita.

Ekonomian guztiok eragiteko dinamikak sortu behar direla-eta, batzarra izan da kultur 
etxean. Hauek entzun dira, amaieran, bertan izandakoen ahotan. 

Osatu esanak, egokien irizten diozun aditza jarrita. Erreparatu aditz laguntzaileari 
aukeraren bat baztertzeko. 

1. Joe! Egitasmoaren berri iragartzeko kartela ………………-arazi didate.

2. Elkartekoek, jendea konbentzitzeko, irratiko hitzaldi bat ………………-arazi digute.

3. Batzarrera sartu naizenean, lehen lerroko aulki batean ………………-arazi naute.

4. Esan dute denoi ………………-araziko digutela aktaren kopia bat.

5. Jende asko etorri denez, goiko solairura ………………-arazi naute, aulki bila.

6. Hemendik aurrera, batzarrak hilero egingo ditugula ………………-arazi digute.

7. Hasi orduko, azken 10 urteetan zenbat denda itxi dituzten ………………-arazi digute.

8. Egoera horrek ………………-arazi beharko lieke udaleko arduradunei.

9. Azken batean, jarrera parte-hartzailea ………………-arazi behar dugu herritarrengan.

10. Honela, makroproiektu horiek ………………-araziko ditugu.

1. Publizitateak behar ez duguna ……………… digu.

2. Aurrez prestaturiko jakiak ……………… dizkigu.

3. Telefonoa, ordenagailua eta abar ……………… dizkigu, aldiro.

4. Merkataritza-gune handietara ……………… gaitu.

5. Plastikoz betetako produktuak ……………… dizkigu, eta, gero, horiek guztiak ……………… dizkigu.

6. Barazkiak ……………… dizkigu. Ez dut gogoan tomate onen zaporea.

7. Horrek guztiak elkartasuna ……………… digu herritarroi. 

ahaztu
aldatu
aztertu
birziklatu
eraman
erosi
galdu
jan
joan
pobretu

 “Gaur, nagusiaren erruz, estresak jota egon naiz. Lehenik eta behin, txosten bat irakurtzeko esan dit, 
eta daukagun arazoaz ohartu naiz; txostena, zerbait esatearren, akatsez betea zegoen-eta. Bada, 
akatsak ere konpontzeko esan dit.

 Informatika-arloa ere neure gain etorri da. Arazoaren aztarna digitala ezabatzeko, telefonoak 
formateatu behar izan ditut, eta Interneten beste kontu bat sortu; jakina, banketxeko kontua ixteko 
esan dit.

 Orain, arazoari aurre egiteko, talde bat osatu behar dut, eta, horretarako, jendea bilatzeko esan dit.
 Hori guztia gutxi balitz bezala, gero etorri da onena: egoitza nagusikoek deitu dutenean, nik egoerari 

buruz hitz egin nahi nien, baina nagusiak isilik egoteko agindu dit; lanean pozik nagoela esateko 
esan dit. Gaur ez, behintzat!”.
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SUBJUNTIBOA, AGINTERA ADIERAZTEKO
Merkataritza-gune handi baten arduradunak kezkatuta daude, herrian tokiko moneta ezarri 
nahi dutelako. Batzarra egin dute.

Irakurri batzarrean entzun diren aipamen hauek, eta osatu hutsuneak, adizki egokia erabilita.

Egunkariko erreportaje batean, hainbat esalditan ez dute ondo erabili subjuntiboa; helburua 
eta agindua nahasi dituzte esaldietan, eta -n atzizkia erabili dute beti.

Irakurri esaldiak, eta eman atzizki egokia ondo ez daudenei.

NIK GUK HARK (NORK?) HAIEK (NORK?)

Tokiko monetaren ezarpena sustatzeko, ekitaldi bat prestatzen ari zarete herrian; zuek ere 
antolaketa-lanetan ari zarete.

Zerrendatu, foroan, ekitaldi horretan egin daitezkeenak. Pentsatu nor arduratuko den 
ekintza bakoitzaz, baita ikaskideek eta zeuk egin ditzakezuenak ere.
Aisialdi-taldekoek eskain diezaietela zerbait haurrei: salerosketa rol-jokoak, truke-jolasak, Monopolya…

NOR-NORI-NORK1

NIRI HIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAIEI

NIK
-

diezaadan

diezanadan
diezaiodan - diezazudan diezazuedan diezaiedan

HIK diezadaan

diezadanan
-

diezaioan

diezaionan

diezaguan

diezagunan
- -

diezaiean 
diezaienan

HARK
diezadan

diezaan

diezanan
diezaion diezagun diezazun diezazuen diezaien

GUK
-

diezaagun

diezanagun
diezaiogun - diezazugun diezazuegun diezaiegun

ZUK diezadazun - diezaiozun diezaguzun - - diezaiezun

ZUEK diezadazuen - diezaiozuen diezaguzuen - - diezaiezuen

HAIEK
diezadaten

diezaaten

diezanaten
diezaioten diezaguten diezazuten diezazueten diezaieten

(1)NOR eta NOR-NORK taulak kontsultatzeko, ikus 1. ikastunitateko Kontuan Hartu atala.

Subjuntiboa erabiltzen dugu, besteak beste, agintera 1. eta 3. pertsonan adierazteko.

AGINTE-ADIZKIRIK EZ 1. ETA 3. PERTSONAN 
Euskarak ez dauka aginteran 1. pertsonako adizkirik. Horren ordez, subjuntiboa erabiltzen dugu.

 - Nik neure buruari ikaskideari laguntzeko aginduko diot. → Lagun diezaiodan.
3. pertsonako adizkiak badaude euskaraz, baina, gaur egun, zaharkituak daude, eta ez dira ia erabil-
tzen. Beraz, halakoetan ere subjuntiboa erabiliko dugu.

 - Nik haiei (zeharka-edo) ikaskideari laguntzeko aginduko diet. → Lagun diezaiotela haiek.

SUBJUNTIBOKO ADIZKIEN ATZIZKIA 
Ikusi denez, subjuntiboko adizkiek bi atzizki daramatzate: -n eta -la. Biak dira subjuntiboaren adie-
razgarri, baina ezin ditugu nahieran erabili. Helburua adierazteko, -n atzizkia behar dugu. Agintera 
adierazteko, ordea, bi moduak agertuko dira:

 • -n: 1. pertsonako agintera adierazten dugunean: Lagun diezaiodan
 • -la: 3. pertsonako agintera adierazten dugunean: Lagun diezaiotela

Hurbileko ekonomia sustatzeko, ideiak eskatzen ari dira herriko hainbat elkarte.

Eman ideiak, agindu-eran adierazita. 

• Bueno, has ……………… (1) Badakizue tokiko moneta ezarri nahi dutela herrian. Azter ……………… (2) zein 
ondorio izango duen horrek gugan.

• Bueno, joan ……………… (3) antolatu duten batzarrera, zein asmo duten jakiteko.

• Batzarrera bagoaz, eraman ……………… (4) gure proposamenak, negoziatu ahal izateko.

• Bai, baina, badaezpada, presta ……………… (5) gure argudioak.

• Estrategia komertziala garatu behar dugu. Eskain ……………… (6) prezio hobeak gure erosleei.

• Bai, eta saia ……………… (7) herritarrei adierazten gure beharra dutela.

• Hori da. Bidal ……………… (8) eskutitz bana.

• Hala ere, eman ……………… (9) moneta ezartzen dutela. Kalterik egingo digula uste duzue?

• Tira, nire aldetik, hel ……………… (10) udalaren txostenari. Informatuko zaituztet.

1. Gure jarrera aldatzea ezinbestekoa da merkatari txikiek lehiatzeko aukera izan dezaten.

2. Gera dadin gure dirua herrian, giza ekimenak sustatzeko.

3. Gure dirua herrian gera dadin, neurriak hartu behar ditugu.

4. Esan dezaten nola antolatu nahi duten elkarlana. 

5. Herritarrei bideak eskaini behar zaizkie nahi dutena esan dezaten.

6. Izan dezaten, behintzat, lehiatzeko aukera.

7. Eman diezaguten aukeraren bat proposamenak egiteko.

8. Geuk ere zerbait egin beharko dugu eskatzen duguna eman diezaguten.

9. Ordain diezazkieten tomateak euskotan, ea zer esaten duten.

10. Euskoak legezkoa izan beharko du, tomateak ganoraz ordain diezazkieten.
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SUBJUNTIBOA, AGINTERA ADIERAZTEKO
Merkataritza-gune handi baten arduradunak kezkatuta daude, herrian tokiko moneta ezarri 
nahi dutelako. Batzarra egin dute.

Irakurri batzarrean entzun diren aipamen hauek, eta osatu hutsuneak, adizki egokia erabilita.

Egunkariko erreportaje batean, hainbat esalditan ez dute ondo erabili subjuntiboa; helburua 
eta agindua nahasi dituzte esaldietan, eta -n atzizkia erabili dute beti.

Irakurri esaldiak, eta eman atzizki egokia ondo ez daudenei.

NIK GUK HARK (NORK?) HAIEK (NORK?)

Tokiko monetaren ezarpena sustatzeko, ekitaldi bat prestatzen ari zarete herrian; zuek ere 
antolaketa-lanetan ari zarete.

Zerrendatu, foroan, ekitaldi horretan egin daitezkeenak. Pentsatu nor arduratuko den 
ekintza bakoitzaz, baita ikaskideek eta zeuk egin ditzakezuenak ere.
Aisialdi-taldekoek eskain diezaietela zerbait haurrei: salerosketa rol-jokoak, truke-jolasak, Monopolya…

NOR-NORI-NORK1

NIRI HIRI HARI GURI ZURI ZUEI HAIEI

NIK
-

diezaadan

diezanadan
diezaiodan - diezazudan diezazuedan diezaiedan

HIK diezadaan

diezadanan
-

diezaioan

diezaionan

diezaguan

diezagunan
- -

diezaiean 
diezaienan

HARK
diezadan

diezaan

diezanan
diezaion diezagun diezazun diezazuen diezaien

GUK
-

diezaagun

diezanagun
diezaiogun - diezazugun diezazuegun diezaiegun

ZUK diezadazun - diezaiozun diezaguzun - - diezaiezun

ZUEK diezadazuen - diezaiozuen diezaguzuen - - diezaiezuen

HAIEK
diezadaten

diezaaten

diezanaten
diezaioten diezaguten diezazuten diezazueten diezaieten

(1)NOR eta NOR-NORK taulak kontsultatzeko, ikus 1. ikastunitateko Kontuan Hartu atala.

Subjuntiboa erabiltzen dugu, besteak beste, agintera 1. eta 3. pertsonan adierazteko.

AGINTE-ADIZKIRIK EZ 1. ETA 3. PERTSONAN 
Euskarak ez dauka aginteran 1. pertsonako adizkirik. Horren ordez, subjuntiboa erabiltzen dugu.

 - Nik neure buruari ikaskideari laguntzeko aginduko diot. → Lagun diezaiodan.
3. pertsonako adizkiak badaude euskaraz, baina, gaur egun, zaharkituak daude, eta ez dira ia erabil-
tzen. Beraz, halakoetan ere subjuntiboa erabiliko dugu.

 - Nik haiei (zeharka-edo) ikaskideari laguntzeko aginduko diet. → Lagun diezaiotela haiek.

SUBJUNTIBOKO ADIZKIEN ATZIZKIA 
Ikusi denez, subjuntiboko adizkiek bi atzizki daramatzate: -n eta -la. Biak dira subjuntiboaren adie-
razgarri, baina ezin ditugu nahieran erabili. Helburua adierazteko, -n atzizkia behar dugu. Agintera 
adierazteko, ordea, bi moduak agertuko dira:

 • -n: 1. pertsonako agintera adierazten dugunean: Lagun diezaiodan
 • -la: 3. pertsonako agintera adierazten dugunean: Lagun diezaiotela

Hurbileko ekonomia sustatzeko, ideiak eskatzen ari dira herriko hainbat elkarte.

Eman ideiak, agindu-eran adierazita. 

• Bueno, has ……………… (1) Badakizue tokiko moneta ezarri nahi dutela herrian. Azter ……………… (2) zein 
ondorio izango duen horrek gugan.

• Bueno, joan ……………… (3) antolatu duten batzarrera, zein asmo duten jakiteko.

• Batzarrera bagoaz, eraman ……………… (4) gure proposamenak, negoziatu ahal izateko.

• Bai, baina, badaezpada, presta ……………… (5) gure argudioak.

• Estrategia komertziala garatu behar dugu. Eskain ……………… (6) prezio hobeak gure erosleei.

• Bai, eta saia ……………… (7) herritarrei adierazten gure beharra dutela.

• Hori da. Bidal ……………… (8) eskutitz bana.

• Hala ere, eman ……………… (9) moneta ezartzen dutela. Kalterik egingo digula uste duzue?

• Tira, nire aldetik, hel ……………… (10) udalaren txostenari. Informatuko zaituztet.

1. Gure jarrera aldatzea ezinbestekoa da merkatari txikiek lehiatzeko aukera izan dezaten.

2. Gera dadin gure dirua herrian, giza ekimenak sustatzeko.

3. Gure dirua herrian gera dadin, neurriak hartu behar ditugu.

4. Esan dezaten nola antolatu nahi duten elkarlana. 

5. Herritarrei bideak eskaini behar zaizkie nahi dutena esan dezaten.

6. Izan dezaten, behintzat, lehiatzeko aukera.

7. Eman diezaguten aukeraren bat proposamenak egiteko.

8. Geuk ere zerbait egin beharko dugu eskatzen duguna eman diezaguten.

9. Ordain diezazkieten tomateak euskotan, ea zer esaten duten.

10. Euskoak legezkoa izan beharko du, tomateak ganoraz ordain diezazkieten.
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Hartu parte foroan, ikasleen proposamenei 
eragozpenak-edo jarriz, haiek egoki 
ditzaten; era berean, kontuan hartu 
beharreko beste batzuk ere plantea 
ditzakezu, galderak eginda: Zer eskainiko 
diegu etortzen diren familiei?

Eman feedbacka foroan bertan.

ERANTZUNAK
1. gaitezen; 2. dezagun; 3. gaitezen;  

4. ditzagun; 5. ditzagun; 6. diezazkiegun; 
7. gaitezen; 8. diezaiegun; 9. dezagun; 
10. diezaiodan

ERANTZUNAK
1. ondo; 2. dadila; 3. ondo; 4. dezatela; 

5. ondo; 6. dezatela; 7. diezagutela;  
8. ondo; 9. diezazkietela; 10. ondo

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

130PRIMERAN! 
B2.1

131 PRIMERAN! 
B2.1



09. ikastunitatea DENOK GARA EKONOMIA-ERAGILE

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekinEGIN DEZAGUN HOBERA IKASGELAN ERAGINEZ

A BA B

C PORTFOLIOA

C PORTFOLIOA

Aurkeztu ikaskideei, eta jaso haien ekarpenak.

Aurkeztu erabakitako taldeari zuen 
proposamena. Grabatu.

Aztertu ikasgelako baliabideen eragin 
ekonomikoa, eta egin diagnosia.

Entzun taldearen grabaketa, eta aztertu emaitza, 
galderei erantzunda. 

 Ikasmaterial jasangarrien erabilera-plana aurkeztuko duzue. 

Irakurri herritarrek idatzitako manifestuak,  
eta sinatu zure ideiekin bat egiten duena.

EBALUAZIOA

Zure ekonomia-ereduaren aldeko manifestua idatziko duzu.

Planifikatu aurkezpena.
• Norentzat eta zertarako egingo duzue? 
• Zein arlo jorratu nahi dituzue? 
• Zein euskarri erabili nahi duzue? Euskarri grafikoak, 

ilustrazioak…
• Hartzaileen ekarpenak nola bideratuko dituzue?

HERRIA BIZIRIK NAHI DUGU
Beste behin ere, gure herrian bizi dugun egoera larriak 
jendaurrean agerrarazi gaitu. Krisi ekonomiko eta so-
zial gogorra pairatzen ari gara, eta herrian sustatzen 
den eredu ekonomikoak ez ditu hiritarren beharrak 
asetzen. Azken urteotan, bizi-baldintzak okertu egin 
dira, zalantza barik.
Horrenbestez, gure ustetan, hainbat lan-ildo ezarri 
behar dira, nahitaez, herritarron ongizatea eta ber-
dintasuna berma ditzagun. Udal-hauteskundeen ata-
rian, alderdi politiko guztiei helaraziko dizkiegu puntu 
hauek, eratuko den Gobernuak lehentasunez hel die-
zaien:

Zerrendatu herrian ikusten dituzun 
arazoak, eta zehaztu horiek 
konpontzeko premiazko irtenbideak.

ARLOA ARAZOA IRTENBIDEA

Industria

Energia-kontsumoa

Azpiegiturak

Hondakinak

Kontsumo-maila

Nekazaritza

…

Ekonomia-gaietarako talde baten 
ordezkaria zara, eta manifestua idazteko 
ardura eman dizute. 

Egin manifestuaren zirriborroa. Nahi 
baduzu, A ataleko ideiak erabil ditzakezu. 
Partekatu foroan, eta gorde portfolioan.

—Fotokopiagailu hauek Japonian egiten 
dituzte. Hori, behintzat, ez da oso Km0.

—Tira, baina ezagutzen al duzue 
fotokopiagailuak egiten dituen hemengo 
enpresarik?

—Alokatuta dago. Nongoa da zerbitzua 
ematen duen enpresa?

 
1. Ulertu da mezua/ideia? Entzuleak 
konbentzitu dituzue? Egindako 
galderei ondo erantzun diezue?…

BAI c    EZ c Hobetzeko proposamenak: ……………

2. Gairako hiztegi (lexiko) egokia 
erabili duzue?

BAI c    EZ c Hobetzeko proposamenak: ……………

3. Zerbait egiteko nahia, aukera, 
beharra eta betebeharra dagoen 
galdetu edo adierazi duzue?

BAI c    EZ c Hobetzeko proposamenak: ……………

4. Aditz eragileak erabili dituzue? BAI c    EZ c Hobetzeko proposamenak: ……………

5. Subjuntiboa erabili duzue aginduak 
emateko?

BAI c    EZ c Hobetzeko proposamenak: ……………

A B

Antolatu zuen artean, eta prestatu nork bere atala. 

FOTOKOPIAK

GAILUA

· Non ekoitzi dute?

· Erosi ala alokatu egin 
dugu? Nori?

· Zenbateko 
kontsumoa du?

· …

PAPERA TONERRA

HOBETZEKO AUKERAK

1. Energia-plangintza argia 
ezarri behar da, kontsumoa 
murritz dezagun. Kudea-
ketarako sistema demo-
kratikoa ezarri behar da. 
Proiektu eoliko publiko, koo-
peratibo eta sozialak garatu 
behar dira, pribatuen ordez.
2. Izugarrizko kostu ekono-
miko eta ekologikoa duten 
makroazpiegiturak bertan 
behera utzi behar dira, da-
tozen belaunaldiei etorkizu-
na baldintza ez diezaieten.
3. …

1. Kontsumoa sustatu behar 
da, saltoki txiki eta handien 
bidez, dirua mugiarazteko. 
Lursailak esleitu behar dira, 
merkataritza-gune handiak 
eraikitzeko eta, horrela, 
gazteei lan-aukerak eman 
diezazkiegun. 
2. Sasoitik kanpoko turis-
moa sustatu behar da. Turis-
mo-eredu berriak erakarri 
behar ditugu, diru-iturri 
garrantzitsu honi etekin 
handiagoa atera diezaio-
gun. 
3. … 

Agiri honen sinatzaileok aipatutako lan-ildoak  
aurrera eramateko borondatea dugula  
adierazi nahi dugu.

Arralden, 2019ko irailaren 5ean.
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PROZEDURA
Aurkeztu egoera: herri bateko 

hainbat gizarte-eragilek, bertako 
ekonomia hobetzeko asmotan, beren 
iritzien berri emateko manifestu 
bana eman dute argitara, datozen 
hauteskundeei begira alderdi 
politikoengan eragitea xede.

Irakur dezatela manifestua, eta 
aukera dezatela eskaera-zerrenda, 
sinatuko luketena. 

Hausnar dezatela bizi diren herriaren 
gainean: zer arazo duen, eta zer egin 
daitekeen hobetzeko. Liburuan, hainbat 
arlo dituzte jorratzeko, baina bila 
ditzatela aukera gehiago.

Horretan oinarrituta, manifestuaren 
behin-behineko testua idatziko dute, 
taldearen berrespena beharko duena.
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2. Sasoitik kanpoko turis-
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Arralden, 2019ko irailaren 5ean.
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PROZEDURA
Aurkeztu egoera: ikasmaterialaren 

erabilera aztertuko dugu, eta hobetzeko 
proposamenak egingo ditugu. Ondorio 
guztiak bildu ondoren, ahozko aurkezpena 
egingo dugu. 

Lehenik, egoeraren diagnosia egingo 
dute; horretarako, erabaki aztertzeko 
arloak, eta, banan-banan baloratuz, egin 
solasaldia talde handian. Saiatu hainbat 
arlotako ideia-bilduma osatzen, liburuko 
eskema adibide hartuta. Premiazko ikusten 
baduzu, hainbat ideia eman diezaiekezu: 
fotokopiak murriztea, testuliburuak 
erabiltzea eta berrerabiltzea, argitaletxeen 
irabaziak, ikasmaterial digitala erabiltzea…

Pentsa ezazue, talde handian, zein 
izan daitezkeen hartzaile egokiak zuen 
aurkezpenetarako: herriko edo auzoko 
kontsumo-taldea, Eskola-kontseiluko 
partaideak…

Planifika dezatela aurkezpena talde 
txikitan, galderen laguntzaz. Erabaki zein 
hizkuntza-erregistro erabiliko duten, 
zein atal jorratuko dituzten, euskarririk 
erabiliko duten, entzuleen ekarpenak nola 
bideratu… Banatu atalak, eta presta dezala 
bakoitzak berea. 

Ikaskideen aurrean entsegua egin 
dezakete. Bideratu elkarri galderak eta 
ekarpenak egitea, eta eman tarte bat 
aurkezpenari beharrezko doikuntzak 
egiteko.

Egin dezatela aurkezpena aurrez 
zehaztutako tokian. Erabaki dezatela 
audio- edo bideo-grabazioa egingo duten, 
portfolioan gordetzeko.

Aztertu grabazioak, eta bideratu 
feedbacka.
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10. ikastunitatea JOLASA BERTSOTAN

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

C

B

D

A

 Gai-jartzailea —Lehen lanerako, deskribapen edo definizio horretarako 
hitza hauxe da, bada:

  c LIBURUA   c BURUA   c ERRUA 

02. saioan:
NAHI DUZUN 
DOINU ETA 
NEURRIAN 
Bertsoak kantatu egiten dira?

Entzun bertsoak, eta aukeratu erantzun egokia. 

ZER DA BERTSOLARITZA?

Lexikoa:
• Bertsolaritzaz hitz 

egiteko.

Diskurtsoa:
• Bertso-doinuak eta 

-neurriak.
• Euskararen doinua 

(prosodia): esaldien 
erritmoa.

Gramatika:
• Izan partikula, ekintza 

burutua adierazteko.

JOLASA 
BERTSOTAN10. ikastunitatea

03. saioan:
HITZEN 
OLINPIADA
Bertsotan ere, 
norgehiagoka?

1. bertsoan, nork eta nora iristea du helburu?
 c Kazetariak albistegiaren zuzeneko emisioan berria garaiz 

emititzea du helburu.

 c Bertsolariak bertsoa hasi eta amaitzea du helburu.

2. bertsoan, iluna, astuna, laguna eta garuna hitzek zein lotura dute?

 c Asmakizun-jolasean ezkutuko hitza asmatzeko hitz lagungarriak dira.

 c Bertsoa osatzeko bertsolariari bururatu zaizkion hitz errimadunak dira.

3. bertsoan, nori egin dio bertso-mundua ezagutzeko gonbidapena?
 c Bertsolaritza ezagutzen ez duenari.

 c Gai-jartzaileari.

Idatzi, wikian, bertsolaritzari buruz dituzun 
galderak, 3. bertsoan egin diren eran.
Zer da neurria?

Erantzun wikiko galdera pare bati, gutxienez. 

01. saioan:
BAT-BATEAN, EZ 
HEMEN BAKARRIK
Munduko bertsolari-txapelketa?

Aukeratu 2. bertsoko asmakizunaren erantzuna 
ikaskideekin, eta asmatu zer gai jarri zioten bertsolariari.

—Iluna, astuna, laguna eta garuna hitzek emango 
digute pista, ezta?

—Horiek, nire ustez, bertsoa osatzeko hitz 
errimadunak dira, baina bai, pista onak ere bai.

Aukeratu inoiz bertso-saio batera joan ez den lagun bat, eta 
gonbidatu afarira. Adostu nola egingo diozuen gonbidapena 
ahalik eta erakargarriena.

Erabaki hauek:
• Nola egingo diozuen gonbita: idatzizko mezua, bideo-deia…
• Zer esango diozuen eta zer ez.
• Azaldu nora joango zareten: zer den bertso-afaria…

77

78Ikusi bideo-pasartea, eta zehaztu aldeak.

Raperoek

• Bat-batean inprobisatzen dute

Gidoilariek

Kantatu

Bertsolariek

Gai-jartzaileek

Bota
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GAIA
Bertsolaritza da, zalantza barik, 

euskal kulturaren adierazpen 
garrantzitsuenetakoa. Mendeak 
dituen tradizio honek bizi-bizirik 
dirau gurean.

Ahozko bat-bateko literatura, 
ordea, ez da Euskal Herrian soilik 
garatu; antzeko ezaugarriak dituzte 
munduko beste hainbat tokitako 
kultura-adierazpide tradizionalek: 
Kubako repentistek, Argentina eta 
Txileko payadoreek, Portugaleko 
cantadoreek… bai eta aurreko 
mendearen amaiera aldera 
sendotutako rap musika-estiloak ere.

Gehienak musika-tresnaren baten 
laguntzaz aritzen dira. Bertsolariak, 
ordea, ez du musikarik, nahiz 
eta bere berbaldia beti kantatua 
izan. Erabiltzen dituen doinuak, 
gehienetan, usadiotik datoz, autore 
jakinik gabeko doinu herrikoietatik, 
herriak mendez mende gorde 
dituenetatik. Halaber, badira beste 
doinu batzuk kantariei ikasiak, hartu 
eta egokituak, betiere neurrian parez 
pare baldin badatoz. Eta badira, 
era berean, bertsolariek eskatuta 
musikariren batek propio sortutako 
doinuak ere. 

Bertsolaritzak hedapen nabarmena 
izan du azken urteetan. Nonahi 
aurki daitezke, gaur egun, hainbat 
formatutako bertso-saioak: bertso- 
-ekitaldiak, -afariak, -tramak… Dena 
den, adierazle nagusia Bertsolari 
Txapelketa Nagusia da, BECen 14.000 
lagun biltzen dituena.
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JOLASA BERTSOTAN10. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

C

B

D
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Kantatu
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ESKOLA AURRETIK

A GAIAN SARTU
Bertsoak entzun ondoren, erantzun diezaietela 

galderei. Zuzentzeko, kontsulta ditzatela erantzun- 
-orriak.

Bertsolaritzara hurbiltzeko, zerrenda ditzatela, 
wikian, gaiari buruz dituzten galderak, ezagutzen ez 
dituzten gaiak. Erantzun diezaiotela galdera horietako 
pare bati.

Ikusten baduzu norbaitek erantzunik eman ez duela, 
gomendatu, foroan, nora jo informazio bila; esaterako, 
bertsoa.eus ataria aurkez diezaiekezu.

B BERTSOAK KOMENTATU
Aurkeztu A ataleko bertsoen egilea: Mikel Arrillaga 

(Eibar, 1974), bertsolaria, kazetaria eta euskara-irakaslea. 
Komentatu azaletik, talde handian, wikian azaldu 

diren galdera eta erantzunak. Azaldu, halaber, 
ikastunitatean aurrera egin ahala osatuko dituztela 
galdera eta erantzun horiek, saioz saio ikusiko dituzten 
edukiak baliatuta. Egin kontu, beraz, wiki hori elikatzeari 
denbora eskaini beharko diozuela. 

Erreparatu bigarren bertsoko jolasari. Azaldu gaia eta 
gai-jartzailearen egitekoa, A ataleko galderetan atera ez 
bada. Eskatu bertsoko jolasa egiteko: asma dezatela gaia 
(hitza), 3-4ko taldetan. 

Jarri testuinguruan bertsoa: A. Egañak 1997ko 
Euskal Herriko finalean botatako bertso bati egin 
dio erreferentzia, bat-bateko bertso antologikoa da; 
hamarreko txikian, hitza emanda botatakoa.  

Eman feedbacka bertsoa entzuteko modua jakinaraziz 
(erreferentzia: Andoni Egaña, Burua).

C BERTSOLARITZA EZAGUTU
Aurkeztu bideo-pasartea: bi lagunen arteko bideo-deia 

da; batak besteari bertso-afaria zer den azalduko dio.
Ikus dezatela pasartea, eta aldera ditzatela liburuan 

dituztenak, ikusi dutenaren arabera. Komentatu eta 
zuzendu talde handian, eta, premiarik badago, ikusi berriro.

Berrartu A jarduerako wikia, eta osa ditzatela hango 
galdera batzuk jaso berri duten informazioarekin.

D EKINTZA
Jarri ikasleak 3-4ko taldetan, eta aurkeztu egoera: bertso- 

-afari baterako bi pertsonarentzako txartela tokatu zaizue, baina zuetako 
bat baino ezin da joan, eta norbait gonbidatzea erabaki duzue. 

Aukera dezatela bertso-saiorik sekula ikusi ez duen lagun bat, eta 
gonbida dezatela; horretarako, presta dezatela mezu elektroniko 
erakargarri bat.

ERANTZUNAK
1. Bertsolariak bertsoa hasi eta amaitzea du helburu; 

2. Bertsoa osatzeko bertsolariari bururatu zaizkion hitz 
errimadunak dira; 3. Bertsolaritza ezagutzen ez duenari

ERANTZUNAK
Bai raperoek bai bertsolariek inprobisatu 

egiten dute, baina doinu eta neurri desberdinez 
baliatuz; gai-jartzaileek gidoilarien antzeko lana 
egiten dute, baina bertsoaren dinamika baino 
ez dute zuzentzen, testua bertsolariak pentsatu 
behar du bat-batean; bertsoak, kantatu 
bainoago, bota egiten dira, nahiz eta idatzizko 
bertso jarriak kantatu izan diren, musikatuta.

ERANTZUNA
Burua
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01.saioa

A

B

C D

79

—Nik ezin dut sinetsi bertsoak 
ikasita eramaten ez dituztenik. 
Harrigarriena egiten zait gaia jarri 
eta hain azkar inprobisatzea.

—Hainbat jatorri eta estilo nahasian 
emateak ikuskizuna aberasten duela 
esango nuke.

Irakurri ekintza hauek, eta esan zein 
aipatu diren irratsaioan.

1. Oholtza  gainean jardun.

2. Bertsopaperak idatzi.

3. Bertsoak bota.

4. Bertso idatziak jarri.

5. Gai-jartzaileak gaia jarri.

6. Bertso-eskolan trebatu. 

7. Bertso-doinu berriak sortu. 

A

B Entzun irratsaioa, eta esan zein parekotasun 
eta desberdintasun dauden Euskal Herriko 
eta atzerriko inprobisatzaileen artean.

Ane Labaka,  
Lasarte-Oriako bertsolaria.

Ikusi bideo-pasartea, eta esan nork adierazi duen 
bertsotan ideia bakoitza: Ane Labakak, Mateu Xurí 
Matasek, edo biek. 

Egin solasaldia gaiari buruz, galderei erantzunez.
• Zerk eman dizue atentzioa ikusitako bideoan? 
• Joango zinatekete horrelako saio batera?

BERDIN DESBERDIN

- Bukaeratik hasten dira bertsoa osatzen.

- …

- …

- …

BERTSOLARITZAZ  
JARDUTEKO LEXIKOA

oholtzan bertsoak bota, paperean ber-
tsoak jarri, gai-jartzaileak gaia jarri, 
bertsolariak poto egin, bertso-saioan 
bertsotan jardun, arrazoi sakonak bota, 
bertsozalea hunkitu…

- Bertso-saio guztietan lortzen du 
entzulearengana iristea bere arra-
zoiekin.

KH 1-4

Irakurri iruzkina, eta erabaki jendaurreko 
azalpena egiteko gai bat. 

80

1. Aurrekoengandik jaso du inprobisatzaile ofizioa.

2. Belaunaldi batetik bestera bertsolaritza ez galtzeko ardura du.

3. Bertsolaritza gogotsu bizi du.

4. Bertsoa barru-barrutik bota behar da.

Mateu Xurí Matas, 
Mallorcako glosadorea.

BERTSOA ETA RAPA: 
MINGAINAREN JAIA
Herri askotan, bertsoak festen ezinbesteko 
osagai bihurtu dira, mingainari eraginez giroa 
suspertzen apartak baitira bertsolariak. Aldiz, 
mingaina astintzen duten beste batzuk, rape-
roak, azken urteotan hasi dira gurean txoko bat 
berenganatzen. Orain, bertsoak eta rapa uztar-
tzeko lehen saiakerak ikusten ari gara, ez ei dau-
de-eta elkarrengandik uste bezain urrun! 

Unai Brea, gaztezulo.eus

Erantzun galderei.
• Ezagutzen zenituen?
• Noren arrazoiketa iruditu zaizu osoena?
• Noren estiloa gustatu zaizu gehien?

BAT-BATEAN, EZ HEMEN 
BAKARRIK

 ANEK ……… MATEUK ……… BIEK ………

• Bildu informazioa.
• Prestatu azalpena, eta bilatu ilustratzeko irudiak.
• Bilatu abesti edo saioren bat, denok entzuteko.
• Egin jendaurreko azalpena.
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10. ikastunitatea JOLASA BERTSOTAN

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ESKOLA AURRETIK

A INFORMAZIOA JASO
Aurkeztu bideo-pasartea: bertso-saio 

batean, Euskal Herriko eta mundu zabaleko 
bat-bateko kantariek abestu dute. 

Ikus dezatela bideoa, bakoitzak bertsotan 
esanak jakiteko. Ondoren, erantzun 
diezaietela galderei.

B ULERMENA LANDU
Talde txikiak eginda, hitz egin dezatela 

ikusi dutenari buruz.
Galdetu, talde handian, ba ote zuten 

horren berri, eta aurkeztu entzungaia: 
munduko inprobisazioa hizpide, bertsolari 
bat gonbidatu dute irratira. Entzun 
dezatela elkarrizketa, eta jaso ditzatela 
Euskal Herriko eta mundu zabaleko 
inprobisatzaileen artean dauden aldeak.

ERANTZUNAK
Biek, 2; Ane Labakak, 3; Mateu 

Xurí Matasek, 1, 4

ERANTZUNAK
-BERDIN: Bat-batean sortzen dituzte bertsoak; Bukaeratik hasten dira bertsoa 

osatzen; Oholtzan abesten dute
-DESBERDIN: Euskal Herrian, a capella abesten dute, baina gainerakoetan musika-

-tresna batez lagundurik; Oholtzan, gehiago mugitzen dira Euskal Herritik kanpo; 
Metrika eta bertso-mota desberdinak dituzte; Euskal Herrian, oso gai zehatzak 
jartzen dira, eta hemendik at orokorragoak; Euskal Herriko bertsolaritza antolatuago 
dago; Euskal Herrian, bertsolaritza kulturaren ardatzean dago, baina beste toki 
askotan ertzean edo itzaltzen; Euskal Herrian, bere lekua du hedabideetan, beste 
toki batzuetan ez bezala
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B

C D
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OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 1, 2, 3, 4.

JOLASA BERTSOTAN10. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

C  LEXIKOARI 
ERREPARATU

Binaka, azter ditzatela esaldiak, eta zehatz 
dezatela zein agertu diren entzungaian. 
Zuzentzeko, entzun dezatela berriro. Esaiezu 
besteak ere bertsolaritzaren inguruko ekintzak 
direla, nahiz eta irratsaioan aipatu ez.

Komentatu, talde handian, esamolde horien 
esanahia; erabili, nahi baduzue, transkripzioa. 
Emaiezu agertu ez direnei buruzko 
informazioa.

D EKINTZA
Aurkeztu egitekoa: hobeto ezagutu nahi 

duten inprobisazio-molde bati buruzko azalpena 
prestatuko dute. Horretarako, lehenik eta 
behin, talde bakoitzak inprobisazio-molde bat 
hautatuko du; adibidez: rapa, Kubako repentismoa, 
Argentinako payada, Mallorcako glosa, Sardiniako 
poesia inprobisatua…

Informazioa bildu eta azalpena prestatuko dute. 
Lagun iezaiezu bilaketan, hainbat helbide emanda 
(adibidez, bertsolari.eus).

Gidoiaren atal batzuk eman diezazkiekezu:
• Nola egiten dute? (musikarekin,  

lehiaketa-moduan…)
• Noiz-non sortu zen?
• Argitu ezezagunak izan litezkeen 

kontzeptuak; esate baterako, rapean:  
hip-hop, rap, freestyle, flow…

• Aipatu abeslari ezagunak.
• Laginen bat bilatu entzuteko.
• …

Pentsa dezatela nori egingo dioten aurkezpena, 
eta egin dezatela.

Gogorarazi unitate hasieran egindako galderei 
erantzuteko aukera dutela.

ERANTZUNAK
1, 3, 5, 6

136PRIMERAN! 
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10. ikastunitatea JOLASA BERTSOTAN

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa

E

F

C

A

B

Irakurri albistea, eta asmatu goiburu egokia. 
Bidali forora.

Zehaztu, aukeren artean, zein den 
bertso-neurriaren eta -doinuaren 
arteko lotura.

…………………………

Bertso-doinuz osatutako bilduma batetik abiatuta, 
doinu berriak automatikoki sortzeko metodo bat 
garatu du Izaro Goienetxea Urkizu ikertzaileak. 
Horrez gain, musika automatikoki sailkatzeko 
metodo berri bat aurkeztu du. EHUko Robotika 
eta Sistema Autonomoen taldean (RSAIT) egin 
du lan hori, eta PLOS ONE aldizkarian eman du 
haren berri.
RSAIT taldearen proiektu nagusietako bat Bertso-
Bot da. Gizakien eta makinen edo roboten arteko 
elkarrekintzan aurrera egitea du xede, eta, horre-
tarako, robotak bertsotan jartzen dituzte.

Entzun esaldien irakurketa ozena,  
eta erreparatu etenaldiei.

Zehaztu esaldi barruan entzuten 
dituzun etenaldiak: 
- (-) ikurrarekin, silaba-mailakoak 
- (/) ikurrarekin, sekuentzia-mailakoak

D

c Doinuak ematen dio neurria bertsoari.

c Neurriak ematen dio bertsoari bertso-doinua.

c Biak: doinuak neurria zehazten du, eta neurri 
guztiek beren doinuak dituzte.

Gogoratu musikariak esandakoa, eta 
eman definizioa.
Neurri silabikoa: …………………………

BERTSO-DOINUAK

ZORTZIKO TXIKIA
Neurria: 7/6A/7/6A/7/6A/7/6A 
Zortzi lerro. Zazpi silaba, lerro ez 
pareek; sei silaba, pareek.
Doinua: Triste bizi naiz eta

<tris-te-bi-zi-naiz-eta/> 
<hil-ko-ba-nintz-ho-be/> 
<ba-dau-kat-bi-ho-tzi-an/> 
<hain-bat-a-tse-ka-be/> 
<mai-te-bat-mai-ta-tzen-det/> 
<bai-nan-ha-ren-ja-be/> 
<se-ku-la-i-za-te-ko/> 
<es-pe-ran-tzik-ga-be/> (Bis) 
...

KH 5-8

Markatu etenaldi silabikoak (-) ikurrarekin 
Maritxu nora zoaz kantu herrikoiaren 
doinuaren neurrira, eta azpimarratu 
neurriz kanpo dagoen zatia.

Irakurri ikaskideek asmatu dituzten goiburuak, 
eta pentsatu zein biri emango diezun zure 
botoa, eta zergatik.

Arrazoitu zure botoak ikaskideei. Egin bozketa, 
eta aukeratu izenbururik onena.

—Nire ustez, Xabatek asmatu du bete-
-betean. Ezin da laburrago azaldu 
artikuluak zer esaten duen.

—Hori uste duzu? Bada, ni despistatu 
egin nau.

81

 Maritxu nora zoaz,  
eder galant hori? 
Iturrira, Bartolo, 
nahi baduzu, etorri. 
Iturrian zer dago? 
Ardotxo zuria. 
Biok edan dezakegu 
nahi dugun guztia.

Egokitu neurrira, eta abestu dagokion 
doinuarekin.

82

83

Bururatzen zait bizitzari kaixo! esaten ari direla 
batzuk. Besteak, aldiz, aio! ahalik duinena esateko 
prestatzen…

EUSKARAREN DOINUA

ESALDIEN ERRITMOA
1. Silaba oinarrizko unitate hartuta: 
<i-txu-ra-ke-ri-ak / mo-zo-rro-tu-ta-ko 
(/) mun-du-a-da>
2. Sekuentzia banaketaren bidez:

- Etenik gabe emateko sekuentziak: 
<kale-garbitzailea>; <Ebro ibaia>; 
<gaur egun>…

- Etenez ematekoak. Adibidez, aposi-
zioak eta tartekiak (azalpenak): Zeuk 
ere,/ hala nahi baduzu,/ jakina,/ erraz 
egin dezakezu 

KH 9-12

Entzun irrati-pasartea, eta adostu zein den 
DIMETAL izenaren jatorria, zuen ustez.

Artikuluan, Goienetxearen ikerketaren bidez lor-
tutako bi metodo aurkeztu dituzte. Batetik, musi-
ka generoaren arabera sailkatzeko metodoa aur-
keztu dute, antzeko bertso-doinuak multzokatuz 
musika errepresentatzeko lortutako modu berri 
batean oinarritzen dena. Bestetik, multzokatze 
horiek multzo bakoitzeko doinuen antzeko doi-
nuak automatikoki sortzeko erabiltzen dituzte.
Goienetxearen esanetan, “Metodoa erabilgarria 
izan daiteke musika-terapiako aplikazioetan, mu-
sikaren konposizioaren ikaskuntzan edota konpo-
sizio-programetan, besteak beste”.

Ana Galarraga, zientzia.eus (moldatua)

Irakurri ozenki, markatutako etenaldiei 
dagokien doinua emanez.

Aukeratu gustuko duzuen kantu bat, 
eta sortu bertso bat. Jarraitu bertsoa 
osatzeko urratsei.

1. Bildu bertsoa osatzeko ideiak.

2. Ekarri ideiak esaldi laburretara.

3. Pentsatu bertsoaren amaiera, eta osatu, 
horren arabera, hitz errimadunen zerrenda.

4. Osatu bertsoa, eta kantatu beste 
taldekideei.

NAHI DUZUN DOINU  
ETA NEURRIAN 

Ikusi bideo-pasartea, eta erantzun 
galderei.

1. Zein doinu ekarri zuen Maialenek 
bertso-doinutegira?

Erreparatu musikariaren 
pasarteari, eta zerrendatu 
Laboaren doinuaren ezaugarriak.
• Indarra eta naturaltasuna ditu.
• ...

2. Zein egoeratan ohartu zen Lujanbio  
Laboaren doinua egokia zela bertsotarako?

3. Nolako antolaketa edo egitura du doinuak?

4. Nolako doinua saiatzen da aurkitzen bertsolaria 
doinu berrien bila dabilenean?

180PRIMERAN! 
B2.1

181 PRIMERAN! 
B2.1

B ONENA AUKERATU
Talde handian, eman dezala bakoitzak 

bere iritzia proposatutako izenburuen 
gainean. Eman feedbacka, gerta daiteke- 
-eta izenburu “politak” izatea, baina ez hain 
egokiak. Egizue bozketa; nabarmendu 
etxetik ekarritako botoa aldatzeko aukera 
izango dutela, kideren baten argudioek 
iritziz aldarazi badituzte. 

Izenburua aukeratu ondoren, emaiezu 
benetakoa: Bertso-doinuak, musika 
automatikoki sortzeko eta sailkatzeko oinarri. 
Baloratu, denon artean, izenburu hori, eta 
aukeratutakoa hurbildu egin ote zaion.

C ULERMENA LANDU
Egin erreferentzia, une batez, jardueraren 

izenburuari; esaiezu halako esamoldea erabiltzen 
dutela gai-jartzaileek bertsolariari bertsoa nola 
osatu behar duen ezartzen ez diotenean,  gaia 
eman ondoren.

Jarri 3-4ko taldetan galderaren erantzun 
zuzenari buruz hitz egiteko. Komentatu, talde 
handian, azaletik.

Aurkeztu bideo-pasartea eta protagonistak: 
ETBko Aulki-jokoa bertsolaritzari buruzko 
saioaren pasarte bat da; Edurne Azkarate 
aktorea, aurkezle-lanetan, Maialen Lujanbio 
bertsolaria eta Juantxo Zeberio musikaria 
doinuen ezaugarriak aztertzen ageri dira.

Ikus dezatela pasartea, eta bila diezaiotela 
aurreko galderari erantzun zuzena; horrez gain, 
egin ditzatela proposatzen zaizkien bi lanak, 
bertsolarien aipamenei eta musikariarenei 
dagozkienak.

Komentatu erantzunak talde handian. 
Zuzenketan, bideoa berriz ikusteko premiarik 
badago, tarteka azter dezakezue: Lujanbioren 
tartea, lehenengo, eta Zeberiorena, gero.

ESKOLA AURRETIK

A GAIRA HURBILDU
Irakur dezatela artikulua, eta eman 

diezaiotela izenburua. Parteka dezatela 
foroan. Aukera ditzatela, kideenen 
artetik, izenburu bi onenak.

ERANTZUNA
Biak: doinuak neurria zehazten 

du, eta neurri guztiek beren 
doinuak dituzte.

ERANTZUNAK
1. Eguzkiak urtzen du han goian; 2. Kotxean 

zihoala, CDan abestia entzun zuenean; 3. Koplaka 
antolatuta dago; 4. Bilatzen ari zaren bertsokera 
gauzatzen lagunduko dizuna

ERANTZUNAK
Denon oroimenean dagoelako, 

denok inoiz kantatu dugulako; Herri-
-musikatik oso hurbil dagoen kantua 
delako; Neurri aldetik, silabikoa da: 
silaba bakoitzak nota batekin bat 
egiten du

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
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JOLASA BERTSOTAN10. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa

E

F

C

A

B

Irakurri albistea, eta asmatu goiburu egokia. 
Bidali forora.

Zehaztu, aukeren artean, zein den 
bertso-neurriaren eta -doinuaren 
arteko lotura.

…………………………

Bertso-doinuz osatutako bilduma batetik abiatuta, 
doinu berriak automatikoki sortzeko metodo bat 
garatu du Izaro Goienetxea Urkizu ikertzaileak. 
Horrez gain, musika automatikoki sailkatzeko 
metodo berri bat aurkeztu du. EHUko Robotika 
eta Sistema Autonomoen taldean (RSAIT) egin 
du lan hori, eta PLOS ONE aldizkarian eman du 
haren berri.
RSAIT taldearen proiektu nagusietako bat Bertso-
Bot da. Gizakien eta makinen edo roboten arteko 
elkarrekintzan aurrera egitea du xede, eta, horre-
tarako, robotak bertsotan jartzen dituzte.

Entzun esaldien irakurketa ozena,  
eta erreparatu etenaldiei.

Zehaztu esaldi barruan entzuten 
dituzun etenaldiak: 
- (-) ikurrarekin, silaba-mailakoak 
- (/) ikurrarekin, sekuentzia-mailakoak

D

c Doinuak ematen dio neurria bertsoari.

c Neurriak ematen dio bertsoari bertso-doinua.

c Biak: doinuak neurria zehazten du, eta neurri 
guztiek beren doinuak dituzte.

Gogoratu musikariak esandakoa, eta 
eman definizioa.
Neurri silabikoa: …………………………

BERTSO-DOINUAK

ZORTZIKO TXIKIA
Neurria: 7/6A/7/6A/7/6A/7/6A 
Zortzi lerro. Zazpi silaba, lerro ez 
pareek; sei silaba, pareek.
Doinua: Triste bizi naiz eta

<tris-te-bi-zi-naiz-eta/> 
<hil-ko-ba-nintz-ho-be/> 
<ba-dau-kat-bi-ho-tzi-an/> 
<hain-bat-a-tse-ka-be/> 
<mai-te-bat-mai-ta-tzen-det/> 
<bai-nan-ha-ren-ja-be/> 
<se-ku-la-i-za-te-ko/> 
<es-pe-ran-tzik-ga-be/> (Bis) 
...

KH 5-8

Markatu etenaldi silabikoak (-) ikurrarekin 
Maritxu nora zoaz kantu herrikoiaren 
doinuaren neurrira, eta azpimarratu 
neurriz kanpo dagoen zatia.

Irakurri ikaskideek asmatu dituzten goiburuak, 
eta pentsatu zein biri emango diezun zure 
botoa, eta zergatik.

Arrazoitu zure botoak ikaskideei. Egin bozketa, 
eta aukeratu izenbururik onena.

—Nire ustez, Xabatek asmatu du bete-
-betean. Ezin da laburrago azaldu 
artikuluak zer esaten duen.

—Hori uste duzu? Bada, ni despistatu 
egin nau.

81

 Maritxu nora zoaz,  
eder galant hori? 
Iturrira, Bartolo, 
nahi baduzu, etorri. 
Iturrian zer dago? 
Ardotxo zuria. 
Biok edan dezakegu 
nahi dugun guztia.

Egokitu neurrira, eta abestu dagokion 
doinuarekin.

82

83

Bururatzen zait bizitzari kaixo! esaten ari direla 
batzuk. Besteak, aldiz, aio! ahalik duinena esateko 
prestatzen…

EUSKARAREN DOINUA

ESALDIEN ERRITMOA
1. Silaba oinarrizko unitate hartuta: 
<i-txu-ra-ke-ri-ak / mo-zo-rro-tu-ta-ko 
(/) mun-du-a-da>
2. Sekuentzia banaketaren bidez:

- Etenik gabe emateko sekuentziak: 
<kale-garbitzailea>; <Ebro ibaia>; 
<gaur egun>…

- Etenez ematekoak. Adibidez, aposi-
zioak eta tartekiak (azalpenak): Zeuk 
ere,/ hala nahi baduzu,/ jakina,/ erraz 
egin dezakezu 

KH 9-12

Entzun irrati-pasartea, eta adostu zein den 
DIMETAL izenaren jatorria, zuen ustez.

Artikuluan, Goienetxearen ikerketaren bidez lor-
tutako bi metodo aurkeztu dituzte. Batetik, musi-
ka generoaren arabera sailkatzeko metodoa aur-
keztu dute, antzeko bertso-doinuak multzokatuz 
musika errepresentatzeko lortutako modu berri 
batean oinarritzen dena. Bestetik, multzokatze 
horiek multzo bakoitzeko doinuen antzeko doi-
nuak automatikoki sortzeko erabiltzen dituzte.
Goienetxearen esanetan, “Metodoa erabilgarria 
izan daiteke musika-terapiako aplikazioetan, mu-
sikaren konposizioaren ikaskuntzan edota konpo-
sizio-programetan, besteak beste”.

Ana Galarraga, zientzia.eus (moldatua)

Irakurri ozenki, markatutako etenaldiei 
dagokien doinua emanez.

Aukeratu gustuko duzuen kantu bat, 
eta sortu bertso bat. Jarraitu bertsoa 
osatzeko urratsei.

1. Bildu bertsoa osatzeko ideiak.

2. Ekarri ideiak esaldi laburretara.

3. Pentsatu bertsoaren amaiera, eta osatu, 
horren arabera, hitz errimadunen zerrenda.

4. Osatu bertsoa, eta kantatu beste 
taldekideei.

NAHI DUZUN DOINU  
ETA NEURRIAN 

Ikusi bideo-pasartea, eta erantzun 
galderei.

1. Zein doinu ekarri zuen Maialenek 
bertso-doinutegira?

Erreparatu musikariaren 
pasarteari, eta zerrendatu 
Laboaren doinuaren ezaugarriak.
• Indarra eta naturaltasuna ditu.
• ...

2. Zein egoeratan ohartu zen Lujanbio  
Laboaren doinua egokia zela bertsotarako?

3. Nolako antolaketa edo egitura du doinuak?

4. Nolako doinua saiatzen da aurkitzen bertsolaria 
doinu berrien bila dabilenean?

180PRIMERAN! 
B2.1

181 PRIMERAN! 
B2.1

E ERREPARATU DOINUARI
Aurkeztu entzungaia, eta esan zertarako entzungo duten: 

jar dezatela arreta etenaldietan. Errepikatu entzunaldia 
behar adina aldiz (bi, gutxienez), sekuentziak banatzerakoan 
lagungarri izan dadin. 

Behin etenaldiak markatuta, eskatu ozenki irakurtzeko, 
etenaldiak non egin dituzten azalduz, alegia, entzundakoaren 
imitazioa bultzatuz. Lagundu markatzen, zeuk txaloak joz edo 
hankarekin kolpeak emanez etenaldi bakoitzean.

Ohartarazi ez dagoela irakurtzeko modu bakarra. Esaterako, 
pasartearen amaiera aldera, badago kostata irakurtzen den 
zati bat. Bada, zati hori koma artean sartu eta tarteki bihurtuz 
gero, errazago esango genuke. Aurkeztu eta entzun ezazue 
tarte honetan bigarren irakurketa, aldea antzeman dezaten:

• Bururatzen zait/ bizitzari kaixo! esaten ari direla batzuk. / 
Besteak, / aldiz, aio!, ahalik duinena, esateko prestatzen.

• Bururatzen zait / bizitzari kaixo! esaten ari direla batzuk. 
/ Besteak, / aldiz, / (tartekiaren etenaldia) aio!, ahalik 
duinena, esateko prestatzen.

F EKINTZA
Aurkeztu egitekoa: bertsolariek Dimetal jaialdian egindakoaren 

antzera, gustuko duten kantu bati hitzak jarriko dizkiote. Egin bi 
talde, eta eman gai bana. Hona bi, landutakoarekin lotura dutenak:

1. A taldekook gustuko duzue Dimetal. Beharrezkoa da 
metal-musikari bultzada emateko.
2. B taldekoontzat nahasgarria da. Jendea metala 
entzutera doa jaialdira, ez bertsotara.

Doinua aukeratzeko, beroketa-ariketa bat egingo dute, 
erritmoarekin eta hitzen silabekin jolastuz; ez da beharrezkoa 
errimatzea. Doinua aukeratutakoan, jarrai diezaietela bertsoa 
osatzeko liburuko urratsei.

Kantatu elkarri osatutako bertsoa, eta aukeratu abestirik onena.
Gogorarazi unitate hasieran egindako galderei erantzuteko 

aukera dutela.

D  DOINUAREN NEURRIRA 
EKARRI

Azaldu doinuak eta silabak bat datozela erritmoan, 
doinuaren erritmoak markatzen duela zenbat silaba dituen 
bertso-moldeak. Erabili hizkuntza-koadroko adibidea 
horretarako. Egokiena da ozenki abestea talde handian.

Aurkeztu liburuko bertsoaren doinua: Maritxu nora 
zoaz. Horretarako, abestu hitzik gabe. Bila dezatela lerro 
gatazkatsua, eta ondoriozta dezatela doinuaren neurria. Gerta 
daiteke ikasleek beste zati bat, aldatutakoaz gain, ikustea 
neurriz kanpo: nahi baduzu, etorri. Azaldu halako lizentziak 
ohikoak izaten direla.

Eskatu, talde handian, neurrira ekarri duten aldaera berria 
kantatzeko. Ondoren, galdetu ea inork ezagutzen duen 
bertso-zati zuzena (Biok edango dugu), eta abestu.

ERANTZUNA
Euskal kantuen eta kantu 

tradizionalen ezaugarria 
du: silaba bakoitzak nota 
batekin egiten du bat.

ERANTZUNA
Dima eta metal hitzak ditu oinarrian

ERANTZUNA
Doinuaren neurria: 7/6A/7/6A/7/6A/7/6A. 

8 bertso-lerro; lerro ez bakoitietan 7na silaba 
eta bikoitietan 6na, horien azken silabak 
hoskideak direlarik. Neurriz kanpo dagoen 
bertso-zatia, beraz, Biok edan dezakegu da. 
Luzeegia da, 8 silaba dituelako 7 beharrean. 
Jatorrizkoak 7 ditu: Biok edango dugu.

ZABALKUNDEA
Hitz egiezu Maialen Lujanbiok aipatutako 

doinuaren jatorriaz, eta Martxa baten lehen 
notak abestiari buruz: hitzak Joxan Artzerenak 
direla eta musika Mikel Laboarena. 

Eskatu artista horiei buruzko informazioa 
ekartzeko eta adostu egun bat hori 
partekatzeko.
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10. ikastunitatea JOLASA BERTSOTAN

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa

B

C

A

Aldera itzazue baieztapen zuzenak eta okerrak.

Entzun podcasta, eta komentatu 
protagonistari buruz jaso duzuen 
informazioa.

Irakurri albistea, erantzun galderei, eta partekatu 
foroan. Bilatu falta zaizun informazioa.

FINALA AURKEZTEKO 
PRENTSAURREKOA,  
ASTEARTEAN
Abenduaren 17an jokatuko da Bertsolari Txapelketa 
Nagusiko finala, Bilbao Exhibition Centren (BEC). Egun 
batzuk lehenago prentsaurrekoa eskainiko da, BECen 
bertan, finalaren inguruko xehetasunak emateko.

D

E

Jose Lizaso: Bere aita zen.

Xabier Amuriza: …………

Jon Azpillaga: …………

Andoni Egaña: …………

Unai Iturriaga: …………

Jon Lopategi: …………

Maialen Lujanbio: …………

Jon Mugartegi: …………

Uztapide: …………

Aztertu esaldi hauek, eta zehaztu noiz 
gertatu ziren.

—Tira, lehenengo baieztapena 
zuzena da, ezta? Jendea Amets 
Arzallusen alde zegoela esaten du.

—Hori bai, baina kritikatu egiten 
du? Nik uste dut ez duela 
kritikatzen.

IZAN PARTIKULA
Aspektu burutuak ekintza amaituta da-
goela adierazten du.
Ekintza hori une jakin batean edo 
gehiagotan gertatu den bereizteko, izan 
erabiliko dugu.

- Lizasok inoiz aipatu du…
- Lizasok sarritan aipatu izan du…

KH 13-16

Adostu hurrengo Bertsolari Txapelketa Nagusian 
nork jarriko dion txapela irabazleari.
• Egin proposamena.
• Zerrendatu ohore hori merezi izateko arrazoiak.
• Aurkeztu taldekideei.
• Adostu denon artean.

2017ko finalistak

Irakurri artikulua, eta markatu irakurle batek 
ondo jaso dituen ideiak.

ZORTZI MOTXILA BETE LIBURU
Finala amaituta, eta amaitu aurretik ere, entzuleriari bu-
ruzko kritika dezente jaurti dira, itxuraz Amets Arza-
llusen alde lerratuegi azaldu zirelako; eta, han-hemen, 
hooligan hitza ere entzun izan dut finaleko ikusleei buruz 
aritzeko. Uler dezaket bertsolarientzat, batez ere Amets 
Arzallus ez diren beste zazpientzat, zaila izan daitekeela 
egoera, baina ez dut ulertzen hooligan taldea kakazteko 
hainbat kritikariren tema, aspaldikoa baita bertsogintza 
kultur jarduera kirol-jarduera bilakatzeko tema, bai El-
kartearen aldetik bai bertsolarien eta kritikarien partetik.
Roland Barthesek zioen beharrezkoa dela, obra bat epai-
tzeko, obra eta egilea bereiztea, hots, testua huts-hutsean 
hartu behar zela, egilea, hartzailea, egoera eta garaiak 
kontuan hartu gabe. Baina uste nuen teoria horiek iraga-
nekoak zirela. Nola uler liteke bertsoa bertsolariarengan-
dik aparte? Bertsoa, izan ere, ez da ahozko hitz- eta kon-
tzeptu-konbinazio soila, eta ezin da bereizi konbinazio 
mirarizko hori konbinazioaren egilearengandik (ez eta 
hartzailearengandik ere). Bertsoa bertsolariaren ahotik 
heltzen zaigu, baita bertsolariaren nortasunetik (motxila 
horretan badute lekua hainbat ezaugarrik: generoa, janz-
kera, geografia, ideologia, jarrera…) eta nortasun horrek 
eragiten dizkigun sentimenduetatik ere. Ez hori bakarrik: 
entzuleak, bertsolariarekiko enpatiaren edo antipatiaren 
arabera ez ezik, haren biografiaren arabera ere epaitu-
ko du bertsoaldia, bere gustuei (estetikoak, pertsonalak, 
ideologikoak, geografikoak, biografikoak, etab.) jarraiki. 
Uste dut komunikazioa-edo esaten zaiola horri, eta hori, 
nire ustez, ez litzateke zigortu behar. 
Beste gauza bat da bertsolari batzuen komunikazio-gai-
tasuna ertz soziologikotik hartuta aztertzea, bertsogin-
tzaren fenomenoa abiapuntu hartuta bertso-jarduna ber-
tsolari bakoitzaren profilarekin, garaiko jendartearekin, 
bertsoak sortu diren garai historikoarekin eta humus po-
litikoarekin harremanetan jarrita ebaluatzea; uste dut pu-
blikoaren olatuak kriminalizatzea baino interesgarriagoa 
eta aberatsagoa litzatekeela.

Eider Rodriguez, bertsolari.eus (moldatua)

c 1. Ez zaio ondo iruditzen txapelketako finaleko entzuleriak 
bertsolari jakin baten alde egitea.

c 2. Bertsoak ezin dira ulertu egilearengandik aparte.

c 3. Bertsolari baten alde egiteko, kontuan hartu behar da 
haren eta entzulearen izaera.
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Entzun berriz, eta jaso aipatu 
diren bertsolari hauek zein lotura 
duten Sebastian Lizasorekin.

NOIZ?

1. Bertsozale Elkarteak txapela jartzeko 
ohorea nork izango duen iragarri zuen.

………………

2. Lizaso publizitate-enpresa batean aritu izan 
zen lanean.

………………

3. Lizaso Jon Lopategirekin edo Xabier 
Amurizarekin aritu zen bertsolari-finalean.

………………

4. Lizasok eta Egañak 1.000-1.500 saio egingo 
zituztela elkarrekin aitortu izan dute.

………………

Irakurri biografiako datu hauek, eta gehitu izan 
dagokienetan.

1. 1982tik 1997ra arte, final guztietan parte hartu ………… du.

2. Bere lehenengo bertsoa, esaterako, Azpeitiko Zelaitxo 
zineman kantatu ………… zuen.

3. Gai-jartzaile lanak ere egin ………… ditu.

4. Euskal Herriko plazarik gehienetan egon ………… da. 

• Zenbat urtean behin egiten da Bertsolari Txapelketa 
Nagusia?

• Nor da txapelduna gaur egun?
• Zenbat bertsolarik hartzen du parte finalean?
• Non jokatu izan da finala azken urteotan? 
• Uste duzu posible dela lehiaketa egitea bertsolarien 

artean?

Han izango dira txapelketako finalistak, Iñaki Murua 
Bertsozale Elkarteko lehendakaria eta Lorea Bilbao fo-
ru-diputatua.

bertsozale.eus (moldatua)

HITZEN OLINPIADA

Aitor 
Mendiluze

Igor 
Elortza

Aitor 
Sarriegi

Maialen 
Lujanbio

Amets
Arzallus

Sustrai
Colina

Beñat
Gaztelumendi

Unai
Agirre
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ESKOLA AURRETIK

A ULERMENA LANDU
Aurkeztu egitekoak:

• Gaian kokatzeko, irakur dezatela 
albistea, eta eman ditzatela 
erantzunak foroan. 

• Emaiezu Eider Rodriguez idazlearen 
berri edo informazioa bilatzeko 
bideak: txalaparta.eus,  
idazleak.eus, armiarma.eus…  
Irakur dezatela 2013ko finalaren 
harira idazleak egindako 
hausnarketa, eta jaso ditzatela ondo 
ulertutakoak.

Har ezazu parte foroan, iritzi-trukea 
sustatzeko, batez ere azken galdera 
abiapuntu hartuta.

ERANTZUNAK
4 urterik behin; 2017koa, 

Maialen Lujanbio; 8k; BECen

ERANTZUNAK
1. Txarto. Alderantziz, ez zaio egoki 

iruditzen jarrera hori kritikatzea;  
2. Ondo; 3. Ondo

OSTEKOAK
Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu  
Kontuan Hartu ataleko jarduera hauek: 13, 14, 15, 16.
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Beste gauza bat da bertsolari batzuen komunikazio-gai-
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tzaren fenomenoa abiapuntu hartuta bertso-jarduna ber-
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1. 1982tik 1997ra arte, final guztietan parte hartu ………… du.
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• Zenbat urtean behin egiten da Bertsolari Txapelketa 
Nagusia?

• Nor da txapelduna gaur egun?
• Zenbat bertsolarik hartzen du parte finalean?
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Bertsozale Elkarteko lehendakaria eta Lorea Bilbao fo-
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B ZUZENDU
Egin 3-4ko taldeak, jaso dituzun erantzunen arabera, 

solasaldi mamitsuak izan daitezen. Talde handian, argitu 
zalantzak.

Hitz egizue Bertsolari Txapelketa Nagusiari buruz. 
A jardueran agertu diren puntuetatik abiatuta, beste 
hainbati buruz hitz egin diezaiekezu, edo denon artean 
informazioa bilatu: sailkapen-fasea nolakoa izaten den, 
finalean biltzen den jendetza, epaileen lana… Animatu 
ikasleak galderak egitera, eta, hortik abiatuta, bilatu 
erantzunak denon artean.

C  ULERMEN SELEKTIBOA 
LANDU

Aurkeztu entzungaia: zale batek bertsolaritzari buruzko 
podcasta du; ez eman edukiari buruzko informazio larregi. 
Entzun dezatela sarrera, eta komenta dezatela jasotakoa 
talde txikitan.

Proposatu 2. entzunaldia. Orain, informazio jakinaren 
bila joango dira, protagonistak liburuko bertsolariekin 
zein lotura duen atzematera. Horretarako, bana dezatela 
lana taldekideen artean.

Informazioa batu ondoren, zuzendu lana talde handian.

D GRAMATIKA LANDU
Podcastean entzundako esaldietan esaten dena 

noiz gertatu zen erantzungo dute; erabil dezatela 
transkripzioa. Helburu duzu konturaraztea bietan 
adierazten dela maiztasuna, lehenaldiko ekintzak edo 
egoerak izan arren, eta horretarako erabiltzen dela izan 
partikula. 

Praktikarako, osa ditzatela esaldiak, premia dagoenean. 
Zuzendu talde handian.

E EKINTZA
Egin ditzatela, talde txikitan, hautagaitzak prestatzeko lanak.
Egingarriagoa egin dakien, esaiezu ez dutela zertan 

bertsolaritzako erreferente bat bilatu. Kontua izango da 
pertsonaia horrek izandako ibilbidea gogora ekartzea.

Aurkeztu talde handian, eta adostu. 
Gogorarazi unitate hasieran egindako galderei erantzuteko 

aukera dutela.

ERANTZUNAK
Andoni Egaña: harekin batera egin ditu saio asko 

eta asko; Maialen Lujanbio: azken finalean, elkarrekin 
egon ziren; Xabier Amuriza: lehen finalean, elkarrekin 
egon ziren; Unai Iturriaga: azken finalean, elkarrekin 
egon ziren; Jon Mugartegi: sari bat ematean, buruz 
ikasitako lehen bertsoa kantatu zion; Jon Azpillaga: 
bere bigarren plazan, elkarrekin aritu ziren; Jon 
Lopategi: lehen finalean, elkarrekin egon ziren; 
Uztapide: hari buruz esaten du Lizasok bertsotik 
bizitzea lortu zuela

ERANTZUNAK
1. Atzo; 2. Urte askoan; 3. Lizaso 

lehenengoz finalean egon zenean;  
4. Behin baino gehiagotan

ERANTZUNAK
1, 3, 4
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10. ikastunitatea JOLASA BERTSOTAN

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
KONTUAN HARTU

BERTSOLARITZAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

Irakurri ikasleen arrazoiketak, eta sustatu 
taldekideen arteko elkarreragina. Hartu 
parte zeuk ere, iruzkin iradokitzaileak eginda.

Eman feedbacka foroan bertan.

ERANTZUNAK
1. bertsotan; 2. gai; 3. neurri;  

4. bertsoak botatzen dituzte;  
5. bertsolaritzarekin; 6. doinutegi

ERANTZUNAK
Bertsolaritza: 3, 5, 7, 8; Rapa: 2, 6, 

8; Kubako repentismoa: 1, 4

ERANTZUNAK
1. C; 2. B; 3. D; 4. A

1

KONTUAN HARTU

2

3

4

BERTSOLARITZA
Ahozko inprobisazioa da; jardunean, bertsoak kantatzen dira, doinu, errima eta neurri jakin batzuen ara-
bera. Hala ere, bertsoari kalitatea emango diote argudioen indarrak edo balio poetiko-erretorikoek.
Bertsolariek, bat-batean ari direlarik, bertsoak botatzen dituzte, bertsotan egiten dute. Publikoa izaten 
dute aurrean, entzuleak, plazako bertso-saioetan edo bertso-afarietan eta bertso-bazkarietan. Gai librean 
jardun dezakete, edota gai-jartzailearen jarraibideei estu-estu lotuta. 
Bertsoak idatziz jasotzen direnean, bertsoak jarri dituztela esango dugu. Garai batean, bertso-paperak 
erosten ziren orduko berriak jasotzeko. 

 - Balkoitik balkoirako bertso-saioa egingo dute herriko jaietan.

BERTSOA OSATZEKO
Lehenik, bukaerako ideia pentsatzen dute bertsolariek, eta, azken errima-hitza edo oina erabakita, hasie-
ratik bukaerara bertsoa tolestuz joaten dira, erabakitako bertso-doinuaren erritmora, eta poto egitea, hots, 
oina errepikatzea, kontu handiz saihestuz. 
Garai batean bertsolaria jaio egiten zela uste bazen ere, gaur egun txapeldun handiak dira bertso-eskolan 
ikasitako bertsolari bat baino gehiago. 

 - Bertso-eskolan ikasten da bertsoa osatzen eta oholtzarako urratsa egiten.

HAINBAT ESAMOLDE 
Aise aritzen den bertsolariagatik etorria baduela esaten da, hizketan trebea denagatik bezalaxe. Zerbai-
tegatik nabarmen geratzen ari garenean, bertsoak jarriko dizkigutela esan ohi dugu. Norbaitek koplak 
uzteko esaten badizu, berriz, itzulinguruak utzi eta zuzenean muinera jotzeko esaten ari zaizu.

 - Bertsolari trebea zen Txirrita, etorri handikoa.

BAT-BATEAN: IDAZKERA ETA AHOSKERA
Hitz elkartuak idazteko moldeak bat-batean marratxoarekin idaztea eskatzen du (bat hitza errepikaturik 
dagoelako). Ildo beretik doaz hauek ere: bat-bateko, bat-batekotasun. Ahoskerari gagozkiola, <p, t, k> 
+ <b, d, g> kontsonante-bilkuretan ohikoa da aldaketa fonetikoa: <batik bat, bat-batean, behinik behin, 
noizik behin…> [batipat, bapatean, beiñipein, noizipein]. 

Bertsolaritzak, rapak eta Kubako repentismoak ezaugarri komun batzuk dituzte, eta beste 
batzuen bidez bereizten dira.

Irakurri esaldiak, eta lotu dagokion kultura-adierazpenarekin. 

Argentinako payada eta puntu kubatarra kultura-adierazpideei buruzko azalpen laburra ekarri dugu. 

Irakurri testua, eta bete hutsuneak hitz egokiekin. 

BERTSOLARITZAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

Esamoldeak egoki erabiltzen jakiteak biziago egiten du ahozko jarduna. Horretarako, baina, 
zein testuingurutan erabili jakin behar da.

Lotu egoera bakoitzari egokitzen zaion esamoldea. 

ARGENTINAKO PAYADAZ ETA PUNTU KUBATARRAZ BI HITZ 
Argentinako payadan, hitzez adierazten da, bertsotan (1), edozein gai esanguratsu; ………… (2) hori 
izan daiteke inprobisatzaile bakoitzak ekarria edo publikoak proposatua. Ahotsarekin batera, gitarra 
klasikoa darabilte.
Puntu kubatarra musika-mota bat da, ………… (3) jakin batean, eta décimatan (hamarrekotan) egiten 
da. Jotzen da gitarraz, lautez eta tres musika-tresna kubatarraz lagunduta. Horiek erritmoa markatzen 
dute, eta horren gainean repentistek bertsoak …………-tzen (4) dituzte, ideiak etorri ahala.
…………-rekin (5)  duten ezberdintasun nagusia musika-euskarriarena izan liteke. 
Bertsolaritzan, ………… (6) zabala dago aukeran inprobisatzeko, baina instrumenturik gabe. Payador 
ezagun baten hitzek adierazten dute musika-tresnaren garrantzia beraientzat: “Gure kasuan, gitarra da 
gure ezkutua, ezpata eta eskrima”.

Iñigo Fernandez de Martikorena, ataria.eus (moldatua)

bertso
bertsolaritza
bertsozale
bertsoak bota
bertsoak jarri
gai
doinutegi
errimategi
neurri

1. Bi poetak inprobisatu egiten dute, haien arteko elkarrizketa batean. Azkar inprobisatu behar dute. 

2. Hiruretan berriena da, 1970eko hamarkadan sortu baitzen. 

3. Gero eta ugariagoak dira kultura-adierazpide hau beste arlo batzuekin uztartzen duten ekimenak: dantzarekin, 
zientziarekin, pilotarekin...

4. Ohikoa da gai orokorrei buruz luze inprobisatzea, eta, maiz, publikoak jartzen du gaia.

5. Askotan, gai-jartzaileak oso gai zehatzak jartzen ditu. Adibidez: “Kale-garbitzaileak zarete biok. Lanean ari zaretela, 
aurretik doanak garagardo-lata bat bota du lurrera”.

6. Ezagunak dira desafioak: bi inprobisatzailek elkarri erronka jotzen diote, eta oholtza gainean elkarren aurka 
lehiatzen dira. Denbora bat adosten dute (minutu bat, normalean) kanturako, eta txandaka inprobisatzen dute.

7. Txapelketetan, poto eginez gero, puntu asko galtzen dira.

8. Txapelketetan, oinarri musikalaren gainean nola kantatzen den, erritmoari zenbat egokitzen zaion eta ondo 
kantatzen den ere baloratzen da; behar baino isilune gehiago uztea edo trabatzea, aldiz, zigortu egiten da.

- BERTSOLARITZA: ………… - RAPA: ………… - KUBAKO REPENTISMOA: 1,………

EGOERAK

1. Bertso-eskolako irakaslearen azken eguna da, ikasleei irakasle berria 
aurkeztu die, eta agurtzen ari da. Ikasleek aho batez esan diote: 
………

2. Ikasturte-amaierako emanaldia da, ikasleetako bat aise ari da 
bertsotan, ikusten da erraztasun handia duela, ideia ugari eta 
originalak botatzen dituela. Guraso batek beste bati: ………

3. Lankide bat aitzakiak jartzen ari da lanari ekiteko: bateko, mina 
eragin dezakeela jarduerak; besteko, eginbeharrak atzeratuko 
zaizkiola. Ondoko lankideak: ………

4. Herriko sari-banaketa batean, abiatu dira oholtzara bi irakasle saria 
jasotzera, estropezu egin dute, erortzean bota dituzte landareak, 
aurkezlea ere lurrera doa… Batak besteari: ………

Ikasturte-amaierako jaialdira inprobisatzaileak ekartzea pentsatu duzue, baina ez duzue 
erabaki bertsolariak, raperoak ala repentistak gonbidatuko dituzuen. 

Eztabaidatu foroan, bakoitzak zuen hautuaren aldeko arrazoiak emanez eta gainerakoen 
argudioei erantzunez, aukera bakarra adostu arte. 

ESAMOLDEAK 

A. Bertsoak jarriko dizkigute! 
 

B. Hori dun, hori, etorria! 
 

C. Bota bertsoa! 
 

D. Utzi koplak!
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BERTSOLARITZA
Ahozko inprobisazioa da; jardunean, bertsoak kantatzen dira, doinu, errima eta neurri jakin batzuen ara-
bera. Hala ere, bertsoari kalitatea emango diote argudioen indarrak edo balio poetiko-erretorikoek.
Bertsolariek, bat-batean ari direlarik, bertsoak botatzen dituzte, bertsotan egiten dute. Publikoa izaten 
dute aurrean, entzuleak, plazako bertso-saioetan edo bertso-afarietan eta bertso-bazkarietan. Gai librean 
jardun dezakete, edota gai-jartzailearen jarraibideei estu-estu lotuta. 
Bertsoak idatziz jasotzen direnean, bertsoak jarri dituztela esango dugu. Garai batean, bertso-paperak 
erosten ziren orduko berriak jasotzeko. 

 - Balkoitik balkoirako bertso-saioa egingo dute herriko jaietan.

BERTSOA OSATZEKO
Lehenik, bukaerako ideia pentsatzen dute bertsolariek, eta, azken errima-hitza edo oina erabakita, hasie-
ratik bukaerara bertsoa tolestuz joaten dira, erabakitako bertso-doinuaren erritmora, eta poto egitea, hots, 
oina errepikatzea, kontu handiz saihestuz. 
Garai batean bertsolaria jaio egiten zela uste bazen ere, gaur egun txapeldun handiak dira bertso-eskolan 
ikasitako bertsolari bat baino gehiago. 

 - Bertso-eskolan ikasten da bertsoa osatzen eta oholtzarako urratsa egiten.

HAINBAT ESAMOLDE 
Aise aritzen den bertsolariagatik etorria baduela esaten da, hizketan trebea denagatik bezalaxe. Zerbai-
tegatik nabarmen geratzen ari garenean, bertsoak jarriko dizkigutela esan ohi dugu. Norbaitek koplak 
uzteko esaten badizu, berriz, itzulinguruak utzi eta zuzenean muinera jotzeko esaten ari zaizu.

 - Bertsolari trebea zen Txirrita, etorri handikoa.

BAT-BATEAN: IDAZKERA ETA AHOSKERA
Hitz elkartuak idazteko moldeak bat-batean marratxoarekin idaztea eskatzen du (bat hitza errepikaturik 
dagoelako). Ildo beretik doaz hauek ere: bat-bateko, bat-batekotasun. Ahoskerari gagozkiola, <p, t, k> 
+ <b, d, g> kontsonante-bilkuretan ohikoa da aldaketa fonetikoa: <batik bat, bat-batean, behinik behin, 
noizik behin…> [batipat, bapatean, beiñipein, noizipein]. 

Bertsolaritzak, rapak eta Kubako repentismoak ezaugarri komun batzuk dituzte, eta beste 
batzuen bidez bereizten dira.

Irakurri esaldiak, eta lotu dagokion kultura-adierazpenarekin. 

Argentinako payada eta puntu kubatarra kultura-adierazpideei buruzko azalpen laburra ekarri dugu. 

Irakurri testua, eta bete hutsuneak hitz egokiekin. 

BERTSOLARITZAZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

Esamoldeak egoki erabiltzen jakiteak biziago egiten du ahozko jarduna. Horretarako, baina, 
zein testuingurutan erabili jakin behar da.

Lotu egoera bakoitzari egokitzen zaion esamoldea. 

ARGENTINAKO PAYADAZ ETA PUNTU KUBATARRAZ BI HITZ 
Argentinako payadan, hitzez adierazten da, bertsotan (1), edozein gai esanguratsu; ………… (2) hori 
izan daiteke inprobisatzaile bakoitzak ekarria edo publikoak proposatua. Ahotsarekin batera, gitarra 
klasikoa darabilte.
Puntu kubatarra musika-mota bat da, ………… (3) jakin batean, eta décimatan (hamarrekotan) egiten 
da. Jotzen da gitarraz, lautez eta tres musika-tresna kubatarraz lagunduta. Horiek erritmoa markatzen 
dute, eta horren gainean repentistek bertsoak …………-tzen (4) dituzte, ideiak etorri ahala.
…………-rekin (5)  duten ezberdintasun nagusia musika-euskarriarena izan liteke. 
Bertsolaritzan, ………… (6) zabala dago aukeran inprobisatzeko, baina instrumenturik gabe. Payador 
ezagun baten hitzek adierazten dute musika-tresnaren garrantzia beraientzat: “Gure kasuan, gitarra da 
gure ezkutua, ezpata eta eskrima”.

Iñigo Fernandez de Martikorena, ataria.eus (moldatua)

bertso
bertsolaritza
bertsozale
bertsoak bota
bertsoak jarri
gai
doinutegi
errimategi
neurri

1. Bi poetak inprobisatu egiten dute, haien arteko elkarrizketa batean. Azkar inprobisatu behar dute. 

2. Hiruretan berriena da, 1970eko hamarkadan sortu baitzen. 

3. Gero eta ugariagoak dira kultura-adierazpide hau beste arlo batzuekin uztartzen duten ekimenak: dantzarekin, 
zientziarekin, pilotarekin...

4. Ohikoa da gai orokorrei buruz luze inprobisatzea, eta, maiz, publikoak jartzen du gaia.

5. Askotan, gai-jartzaileak oso gai zehatzak jartzen ditu. Adibidez: “Kale-garbitzaileak zarete biok. Lanean ari zaretela, 
aurretik doanak garagardo-lata bat bota du lurrera”.

6. Ezagunak dira desafioak: bi inprobisatzailek elkarri erronka jotzen diote, eta oholtza gainean elkarren aurka 
lehiatzen dira. Denbora bat adosten dute (minutu bat, normalean) kanturako, eta txandaka inprobisatzen dute.

7. Txapelketetan, poto eginez gero, puntu asko galtzen dira.

8. Txapelketetan, oinarri musikalaren gainean nola kantatzen den, erritmoari zenbat egokitzen zaion eta ondo 
kantatzen den ere baloratzen da; behar baino isilune gehiago uztea edo trabatzea, aldiz, zigortu egiten da.

- BERTSOLARITZA: ………… - RAPA: ………… - KUBAKO REPENTISMOA: 1,………

EGOERAK

1. Bertso-eskolako irakaslearen azken eguna da, ikasleei irakasle berria 
aurkeztu die, eta agurtzen ari da. Ikasleek aho batez esan diote: 
………

2. Ikasturte-amaierako emanaldia da, ikasleetako bat aise ari da 
bertsotan, ikusten da erraztasun handia duela, ideia ugari eta 
originalak botatzen dituela. Guraso batek beste bati: ………

3. Lankide bat aitzakiak jartzen ari da lanari ekiteko: bateko, mina 
eragin dezakeela jarduerak; besteko, eginbeharrak atzeratuko 
zaizkiola. Ondoko lankideak: ………

4. Herriko sari-banaketa batean, abiatu dira oholtzara bi irakasle saria 
jasotzera, estropezu egin dute, erortzean bota dituzte landareak, 
aurkezlea ere lurrera doa… Batak besteari: ………

Ikasturte-amaierako jaialdira inprobisatzaileak ekartzea pentsatu duzue, baina ez duzue 
erabaki bertsolariak, raperoak ala repentistak gonbidatuko dituzuen. 

Eztabaidatu foroan, bakoitzak zuen hautuaren aldeko arrazoiak emanez eta gainerakoen 
argudioei erantzunez, aukera bakarra adostu arte. 

ESAMOLDEAK 

A. Bertsoak jarriko dizkigute! 
 

B. Hori dun, hori, etorria! 
 

C. Bota bertsoa! 
 

D. Utzi koplak!

184PRIMERAN! 
B2.1

185 PRIMERAN! 
B2.1

1

KONTUAN HARTU

2

3

4

BERTSOLARITZA
Ahozko inprobisazioa da; jardunean, bertsoak kantatzen dira, doinu, errima eta neurri jakin batzuen ara-
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+ <b, d, g> kontsonante-bilkuretan ohikoa da aldaketa fonetikoa: <batik bat, bat-batean, behinik behin, 
noizik behin…> [batipat, bapatean, beiñipein, noizipein]. 

Bertsolaritzak, rapak eta Kubako repentismoak ezaugarri komun batzuk dituzte, eta beste 
batzuen bidez bereizten dira.

Irakurri esaldiak, eta lotu dagokion kultura-adierazpenarekin. 
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klasikoa darabilte.
Puntu kubatarra musika-mota bat da, ………… (3) jakin batean, eta décimatan (hamarrekotan) egiten 
da. Jotzen da gitarraz, lautez eta tres musika-tresna kubatarraz lagunduta. Horiek erritmoa markatzen 
dute, eta horren gainean repentistek bertsoak …………-tzen (4) dituzte, ideiak etorri ahala.
…………-rekin (5)  duten ezberdintasun nagusia musika-euskarriarena izan liteke. 
Bertsolaritzan, ………… (6) zabala dago aukeran inprobisatzeko, baina instrumenturik gabe. Payador 
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Bertsolaritzak, rapak eta Kubako repentismoak ezaugarri komun batzuk dituzte, eta beste 
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Bertsolaritzaren historian atzera egin, eta 1962ko bertso sorta bati buruzko informazioa 
entzungo duzu, irrati-pasarte honetan.

Entzun pasartea, eta erantzun galderei.

Jon Maia bertsolariak badu Camarón flamenko-abeslariarekin lotura, irratiko erreportaje 
honetan kontatu duenez.

Entzun irrati-pasartea, eta zehaztu zein den lotura.

BERTSO-DOINUAK ETA -NEURRIAK

Ikertzaileen arabera, hiru mila doinu inguru daude bilduta eta sailkatuta. Batzuk badira sentimenduak 
adierazteko egokiak; beste batzuk kontaketarako aproposak; eta badaude deskripziorako aukera ema-
ten dutenak ere. Esan nahi den hura indarrez adierazi ahal izateko, doinuaren aukeraketa da alderdirik 
erabakigarrienetakoa bertsotako komunikazio-harremanean.

BERTSOA NEURTU
Bertsolariak, bat-batean ari delarik, ez du sekula silaba-kopurua zenbatzen. Kantuan hasi aurretik, 
badaki aukeraturiko doinua zer neurritakoa den. Doinua behartzen badu, luzatzeko edo laburtzeko, 
bertso horren neurrietatik kanpora aterako da; ondorioz, ahozko erritmo naturaletik at bertsoa sor-
tzeko lege garrantzitsuenetako bat hautsiko du: neurria.
Bertso-doinu bakoitzak silaba-kopuru jakina du, eta, molde bakoitzaren arabera, neurri motak honela 
sailka daitezke:

HANDIEN, TXIKIEN ETA ERTAINEN MULTZOA 
Adibidez, txikietan, lauko txikian, Akerra ikusi dugu (7/6A/7/6A); ertainetan, zortziko ertainean, Agu-
re zahar batek zion (8/7A/8/7A/8/7A/8/7A); handian, zortziko handian, Ez nau izutzen negu hurbilak 
(10/8A/10/8A/10/8A/10/8A), etab.
Molde handikoetan, neurriari dagokion beste arau bat ere bete behar da: etena. Hamar silabako le-
rroak bosna silabako bi multzotan antolatu behar dira. Hala egin ezean, doinua bera izaten da eten-
-hausteen salatzailerik behinena.

Aita izena / kanta beharrak (5/5 = 10 silaba)
jartzen dit bihotza bero (8 silaba; azken-aurrekoa hoskidea: 8A)

BERDINEN MULTZOA 
Adibidez, Miren Amurizaren Zimur-zimur egina da doinua, México Lindo kantu ezagunetik hartua 
(14 lerro: 8/8A/8/8A/8/8A/8/8A/8/8A/8/8A/8/8A).

Larogei eta bi urte (8 silaba)
gorputz honetan nabari (8 silaba)

MOLDE ASKOTARIKOEN MULTZOA
Askotarikoak. Adibidez, bederatzikoa, handiaren moldekoa, Iparragirre abila dela (10/8A/10/8A/7A/ 
7A/8B/10/8B).

Iparragirre abila dela (10 silaba)
askori diot aditzen (8 silaba)

Aitor Sarriegik Andrés Calamaroren Paloma abestia ekarri zuen bertso-doinutegira, 2017ko 
Bertsolari Txapelketa Nagusian.

Entzun bertsoak, zenbatu silabak, eta aukeratu zein neurritakoa den.

Bertsolaritzan, puntua bertsoaren atal bat da, bi bertso-lerrok osatzen dutena. 
Lehenengoaren ondoren dator etena, eta bigarren lerroaren azken silaba izaten da 
hoskidea edo errimaduna. Adibidez:
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 Maritxu, nora zoaz,  
eder galant hori. 
Iturrira, Bartolo, 
nahi baduzu etorri.

Elkartu ikaskideekin taldean, eta egin puntutan nahi duzuen doinu eta neurrian.

1. Banatu rolak gaiaren arabera. Gaia:  
A) Doinutegi tradizionaleko doinuak erabili nahi dituzue bertsotarako, gal ez daitezen.  
B) Komeni da doinu berriak erabiltzea,  gazteak bertsolaritzara erakartzeko.

2. Aukeratu doinua eta neurria.

3. Adostu hasteko puntua doinu eta neurri horretan.

4. Bildu puntuaren azken hitzarekin errimatzen duten hitzak.

5. Jarraitu lehenengo puntuari, bakarka; idatziz, lehenik, eta, ausartzen zaretenean, ahoz (bat-batean, 
jakina).

c 1. Zortziko txikia: 8 lerro; lerro bakoitietan 7 silaba, eta lerro bikoitietan 6 silaba; bikoitietako azken 
silabak hoskideak (7/6A/7/6A/7/6A/7/6A).

c 2. Hamarreko handia: 10 lerro; lerro bakoitietan 10 silaba, eta lerro bikoitietan 8 silaba; bikoitietako 
azken silabak hoskideak (10/8A/10/8A/10/8A/10/8A/10/8A).

c 3. Hamaseiko berdina: 16 lerro 8na silabakoak; bikoitietako azken silabak hoskideak (8/8A/8/8A/8/
8A/8/8A/8/8A/8/8A/8/8A/8/8A).

1. Zein da irrati-pasartearen atalaren izena?

2. Zein txapelketa jokatu zen urte horretan?

3. Zein dira bertan aipatzen den doinuaren xehetasunak?

4. Zein molde dute Lazkao Txikiren bertsoek?

Grabatu, eta gorde portfolioan.
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EUSKARAREN DOINUA (PROSODIA):  
ESALDIEN ERRITMOA

Ez dago hizketarik prosodiarik, “musikarik”, gabe. Euskarak ere badu berezko prosodia, berezko mu-
sika. Euskaldun ez direnek soinu berezia hartzen diote gure hizkuntzari, eta guri ere berdin gertatzen 
zaigu beste hizkuntzekin: musika jakin bat lotzen diogu gaztelaniari, beste bat frantsesari, beste bat 
ingelesari, italierari… 

ESALDIEN ERRITMOA
Euskararen eredu prosodikoan, euskararen erritmoa bi osagai nagusiren mende dago, batez ere: silaba-
ren nagusitasuna eta esaldiaren sekuentzia-banaketa. 

SILABAREN NAGUSITASUNA 
Euskal fonologiak eta prosodiak silaba-egitura du ardatz; silaba du erritmoaren oinarrizko unitatea. 
Zenbait hizkuntzatan, silaba azentudun eta azentugabeen araberako joko erregularrekin lortzen da, 
hein handi batean, erritmoa. Gurean, ordea, badirudi silaben iraupen orekatuan dagoela gakoa.

 - <i.txu.ra.ke.ri.ak / mo.zo.rro.tu.ta.ko / mun.du.a.da>

SEKUENTZIA-BANAKETA 
Esaldien sekuentzia-banaketak ere eragin erabakigarria du hizkuntzaren prosodian. Hiztunak hitz-an-
dana jakin batzuetan ebakitzen du esaldia, eta gero esaldi hori beste batzuekin lotzen.

 • Etenik gabe ematen diren sekuentziak: Zenbait hitzez osatutako bilkurak (<zuri-gorriak>; <lasai-
-lasai>; <gaur egun>...); izena eta haren osagarriak, erlatiboak barne (<Kale-garbitzaile berritsuak> 
egunero agurtzen nau); galdegaia eta aditza + predikatuaren osagaiak (<Oraintxe bertan joan zaitez-
ke>, atsegin baldin baduzu), etab.

 • Etenez ematekoak: Eten guztiak ez dira berdinak. Askotariko egitura sintaktikoak eta semantikoak 
islatzen ditu prosodiak. Etena diogunean, uler bedi hau, zehazki: doinu-gorabehera adierazgarria. 
Besteak beste, adibidez, ohikoak dira kasu hauetan:

Lokailu eta antolatzaileen ahoskeran egiten direnak. 
 - Har dezagun,/ beraz,/ erabakia.

Edota, mintzagaiaren ostean aditza badator, ezinbestekoa da etena markatzea, esanahia aldatu egiten 
delako.

 - Hemen,/ erre daiteke. (Baina kantatu ez)
 - Hemen erre daiteke. (= Hau da erretzeko lekua)

Belarriekin irakurtzeko ariketa proposatu da egunkariko artikuluan.

Irakurri artikuluaren pasartea, eta komentatu taldekideekin, foroan, ados zauden ala ez.

Antzezlanean aktoreak jokatu behar izan duen pasarte bat ekarri dugu Joan Mari Irigoienen 
Kalamidadeen liburuatik. 

Jarri aktorearen lekuan, eta markatu etenaldiak, esan aurretik, dagokion ikurrarekin.

Ahoz ahoko transmisioan jasotako jolaserako erritmo kantatu gabeak bildu ditugu.

Entzun, eta markatu nabarmentzen diren etenaldiak: (/) ikurrarekin sekuentziak eta (-) 
ikurrarekin silabak.

1. Atzamarrekin jolas egiteko: 
 <ho-nek / txo-txak-bil-du> (2/4) 

<honek sua piztu> (2/4)

2. Jolasei hasiera nork eman erabakitzeko, txandak antolatzeko…:
 <dona dona katona> (7) 

<sutondoan aitona> (7)

3. Haurra magalean hartuta silaba bakoitzeko kolpea emanez, erritmoarekin jolasteko:
 <arre arre mandako> (7) 

<bihar Tolosarako> (7) 
<etzi Pamplonarako> (7) 
<handik zer ekarriko> (7) 
<zapata ta gerriko> (7)

4. Hitzen ordena etengabe aldatuz, jolas egiteko: 
 <akerrak okerrak adarrak ditu> (6/5) 

<okerrak adarrak akerrak ditu> (6/5)

Botika bati buruzko ahozko iragarkiaren ondoren, jarraian eta arrapaladan aldiro 
erabili ohi den mezua ekarri dugu.

Zehaztu etenaldiak (/), doinu bat emanez.
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Irakurrinolaerabilisendagaihauetagaldetubotikan
………………………………………………………………………………

Irakurri ozenki eta grabatu zure doinuarekin. 

• Etenik gabe ematen diren sekuentziak, <  > ikurrarekin.
• Etenez ematen diren sekuentziak, / ikurrarekin.

—Ez gaitun esnatzen, ez. Zeren eta normala bada ere haiek gure lurretan beren belarkiak eta barazkiak 
landatu nahi izatea, Ama Naturak halaxe agintzen dielako, normala izan behar bailuke, era berean 
gure aldetik, lur haiek ongi lantzeko eskatzea.

88

BELARRIAK IRAKURTZEN DUENEAN
Erraz eta atseginez egin dezakegu proba Xerezaderen Artxiboko edo Etxegiroan atariko podcastak 
entzunda, besteak beste. Hala ere, batek baino gehiagok dio literatur lan bat ona den jakiteko ozen 
irakurri behar dela, entzuleen pazientzia gainditzen duen edo norberaren belarria konbentzitzen 
duen ikusteko. 1849an Flaubertek La tentation de saint Antoine eleberriaren lehenengo bertsioa 
bukatu zuen, eta ozen irakurri zien oso-osorik Louis Bouilhet eta Maxime Du Camp adiskideei. 
Lau egun behar izan zituen horretarako, eta bukatu arte iritzirik ez emateko eskatu zien. Amaie-
rara iristean, lagunek esan zioten eskuizkribua sutara botatzeko eta eguneroko bizitzari heltzeko, 
hainbesteko fantasian galdu ordez.

Garazi Arrula, berria.eus

1. Aukeratu eta entzun literatura-pasarte bat; adibidez, entzuteko blog hauetakoren 
batean: Xerezaderen Artxiboa (xerezade.org), Etxegiroan (etxegiroan.eus)…

2. Baloratu entzundako literatura-pasartea:
 – Zer entzun duzu, eta zergatik egin duzu aukera hori?
 – Gustatu al zaizu? Eman arrazoiak.
 – Nola entzun duzu?

188PRIMERAN! 
B2.1

189 PRIMERAN! 
B2.1

ERANTZUNAK
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zeren eta / normala bada ere / haiek gure 
lurretan beren belarkiak eta barazkiak 
landatu nahi izatea, / ama naturak halaxe 
agintzen dielako, / normala izan beharko 
bailuke, / era berean geure aldetik, / lur 
haiek ongi lantzeko / eskatzea.
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1. <ho-nek / su-a piz-tu>; 2. <do-na-do-na- 

-ka-to-na> (7) / <su-ton-do-an-ai-to-na> (7);  
3. <a-rre-a-rre-man-da-ko> (7) / <bi-har-To-
-lo-sa-ra-ko> (7) / <e-tzi-Pam-plo-na-ra-ko> 
(7) / <han-dik-zer-e-ka-rri-ko> (7) / <za-pa- 
-ta-ta-ge-rri-ko> (7); 4. <a-ke-rrak-o-ke-rrak / 
a-da-rrak-di-tu> (6/5) / <o-ke-rrak-a-da-rrak / 
a-ke-rrak-di-tu> (6/5)

Sar zaitez foroan, eta hartu parte artikulu-
-zatiari buruzko solasaldian. Emazkiezu 
liburuan agertzen direnetatik aparteko 
adibideak belarrietatik irakurtzeko, ahal 
baduzu.

Irakurri ikasleen iruzkinak, eta sustatu 
haien arteko elkarreragina. Ikasleren 
batek egindako aukera ezaguna baduzu, 
aprobetxatu galdera zehatzagoak egiteko.

Animatu artikulu osoa irakurtzera, ikus- 
-entzunezkoen biltegian aurkituko duzue.
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Zenbait hizkuntzatan, silaba azentudun eta azentugabeen araberako joko erregularrekin lortzen da, 
hein handi batean, erritmoa. Gurean, ordea, badirudi silaben iraupen orekatuan dagoela gakoa.

 - <i.txu.ra.ke.ri.ak / mo.zo.rro.tu.ta.ko / mun.du.a.da>

SEKUENTZIA-BANAKETA 
Esaldien sekuentzia-banaketak ere eragin erabakigarria du hizkuntzaren prosodian. Hiztunak hitz-an-
dana jakin batzuetan ebakitzen du esaldia, eta gero esaldi hori beste batzuekin lotzen.

 • Etenik gabe ematen diren sekuentziak: Zenbait hitzez osatutako bilkurak (<zuri-gorriak>; <lasai-
-lasai>; <gaur egun>...); izena eta haren osagarriak, erlatiboak barne (<Kale-garbitzaile berritsuak> 
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 <akerrak okerrak adarrak ditu> (6/5) 
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Botika bati buruzko ahozko iragarkiaren ondoren, jarraian eta arrapaladan aldiro 
erabili ohi den mezua ekarri dugu.
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IZAN PARTIKULA, EKINTZA BURUTUA 
ADIERAZTEKO Bi lagunek BECen egin dute topo, Bertsolari Txapelketako finalaren egunean. Berriketan ari dira.

Irakurri solasaldia, eta jarri izan dagokion lekuetan.

Iñaki Murua Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen lehendakaria izan zen 2018. urtera arte. 
2017ko final nagusiaren atariko prentsaurreko baten ondoren, kazetari bati azaldu zion zer 
dela-eta hautatu zuten Sebastian Lizaso irabazleari txapela jartzeko.

Entzun Muruaren adierazpenak, eta zerrendatu Sebastianen merituak.

Bidali mezu bat lagun bati Lizasok zein merezimendu duen kontatzeko. Erabili izan 
lehenaldiko maiztasuna adierazteko, pare bat aldiz, gutxienez. 

1. Aitor Mendiluze:
 – a. 2017an, txapeldunordea izan zen.
 – b. 2001etik 2017ra, ………………

2. Onintza Enbeita:
 – a. ………………
 – b. ………………

3. Maddalen Arzallus:
 – a. Xilaban, Iparraldeko bertso-txapelketan, ………………
 – b. ………………

4. Julio Soto:
 – a. ………………
 – b. ………………

5. Oihane Perea:
 – a. ………………
 – b. ………………

Bertso-saio bat antolatzeko asmoa duzue, baina ez daukazue eskarmentu handirik halako 
eginkizunetan.

Bilatu informazioa:

Dakigunez, aditzaren aspektu-markak (etorrI, etorTZEN, etorriKO) esaten digu ekintza edo egoera 
burutua —amaitua— ala ez-burutua den, edo geroaldia adierazten duen.

ASPEKTUA ETA EKINTZEN MAIZTASUNA
Era berean, jakina dugu -t(z)en markaren bidez ekintza edo egoera bukatu gabe dagoela adierazi nahi 
dugula, baita ekintza edo egoera horrek maiztasuna duela ere; hau da, errepikatu egiten da denboran.
Batzuetan, ordea, ekintzaren edo egoeraren maiztasuna adierazi nahi dugu, baina, berez, amaituta 
dago ekintza edo egoera. Gaztelaniazko ha solido andar horren parekoa egingo genuke. Halakoetan, 
euskaraz, izan partikulaz baliatzen gara.

 - Lizaso gai-jartzaile aritu da. (Saio jakin batean)
 - Lizaso gai-jartzaile aritu izan da. (Saio batean baino gehiagotan)

ADBERBIOEN ERABILERA
Normalean, egitura hau maiztasuna adierazten duen adberbio edo adberbio-esapideren batekin balia-
tzen da: askotan, sarritan, behin baino gehiagotan…

 - Lizaso gai-jartzaile aritu izan da makina bat saiotan.

BURUTUA/EZ-BURUTUA
Ikusten denez, orainaldi burutua erabiltzen da izan bidez maiztasuna adierazten dugunean. Horrela, 
amaituta dagoen ekintza edo egoera hori “hurbildu” egiten dugu.

Bertso-saioa duzue herrian, eta zuri dagokizu bertsolarien aurkezpena egitea herriko 
aldizkarian.

Bilatu bakoitzari buruzko bi datu biografiko. 

A —Kontxo, aspaldiko! Zer moduz gabiltza?

B —Hementxe, finalerako prest. Aurten, kuadrilla ederra etorri ……… (1) gara.

A —Bueno, zuek beti batu ……… (2) duzue kuadrilla ederra.

B —Bai, egia esan, bai. Aurten, gainera, bazkari eta guzti gatoz, bertan bazkaltzeko asmotan.

A —Bazkaltzeko lekua jarri ……… (3) dute, ala?

B —Azken urteetan jarri ……… (4) dute, behintzat.

A —Hara! Eta non dira Nekane-eta? Orain arte, zuekin etorri ……… (5) dira, ezta?

B —Bai, baina aurten ezin izan dira etorri. Beste konpromiso batzuk zituzten. Goizean egon ……… (6) 
gara harekin, eta pena handia duela esan ……… (7) dit.

A —Tira. Eta? Nola ikusten dituzu bertsolariak?

B —Bada, betikoak faborito, ezta? Finaletan, ez da sekula ezusteko handirik egon ……… (8).

A —Nire ustez, kanporaketetan Sustrai oso ondo ibili ……… (9) da.

B —Bai, baina Maialen eta Amets beste maila batean daude. Nik horietako baten alde egin ……… (10) 
dut apustu.

A —Arriskuzalea, inondik ere, kar-kar!
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• Elkartu beste bi kiderekin lanak banatzeko.
• Jarri harremanetan herriko edo inguruetako beste elkarte batzuekin zer egin izan duten jakiteko.
• Partekatu informazioa taldekideekin, eta aukeratu ideiarik gustukoenak.
• Bidal ditzala forora taldearen ordezkari batek hobetsi dituzuen aukerak.

Adostu, foroan, nola antolatuko duzuen bertso-saioa. 

190PRIMERAN! 
B2.1

191 PRIMERAN! 
B2.1
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15
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ADIERAZTEKO Bi lagunek BECen egin dute topo, Bertsolari Txapelketako finalaren egunean. Berriketan ari dira.
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 – b. ………………
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 – b. ………………
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5. Oihane Perea:
 – a. ………………
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Bertso-saio bat antolatzeko asmoa duzue, baina ez daukazue eskarmentu handirik halako 
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Era berean, jakina dugu -t(z)en markaren bidez ekintza edo egoera bukatu gabe dagoela adierazi nahi 
dugula, baita ekintza edo egoera horrek maiztasuna duela ere; hau da, errepikatu egiten da denboran.
Batzuetan, ordea, ekintzaren edo egoeraren maiztasuna adierazi nahi dugu, baina, berez, amaituta 
dago ekintza edo egoera. Gaztelaniazko ha solido andar horren parekoa egingo genuke. Halakoetan, 
euskaraz, izan partikulaz baliatzen gara.

 - Lizaso gai-jartzaile aritu da. (Saio jakin batean)
 - Lizaso gai-jartzaile aritu izan da. (Saio batean baino gehiagotan)

ADBERBIOEN ERABILERA
Normalean, egitura hau maiztasuna adierazten duen adberbio edo adberbio-esapideren batekin balia-
tzen da: askotan, sarritan, behin baino gehiagotan…

 - Lizaso gai-jartzaile aritu izan da makina bat saiotan.

BURUTUA/EZ-BURUTUA
Ikusten denez, orainaldi burutua erabiltzen da izan bidez maiztasuna adierazten dugunean. Horrela, 
amaituta dagoen ekintza edo egoera hori “hurbildu” egiten dugu.

Bertso-saioa duzue herrian, eta zuri dagokizu bertsolarien aurkezpena egitea herriko 
aldizkarian.

Bilatu bakoitzari buruzko bi datu biografiko. 

A —Kontxo, aspaldiko! Zer moduz gabiltza?

B —Hementxe, finalerako prest. Aurten, kuadrilla ederra etorri ……… (1) gara.

A —Bueno, zuek beti batu ……… (2) duzue kuadrilla ederra.

B —Bai, egia esan, bai. Aurten, gainera, bazkari eta guzti gatoz, bertan bazkaltzeko asmotan.

A —Bazkaltzeko lekua jarri ……… (3) dute, ala?

B —Azken urteetan jarri ……… (4) dute, behintzat.

A —Hara! Eta non dira Nekane-eta? Orain arte, zuekin etorri ……… (5) dira, ezta?

B —Bai, baina aurten ezin izan dira etorri. Beste konpromiso batzuk zituzten. Goizean egon ……… (6) 
gara harekin, eta pena handia duela esan ……… (7) dit.

A —Tira. Eta? Nola ikusten dituzu bertsolariak?

B —Bada, betikoak faborito, ezta? Finaletan, ez da sekula ezusteko handirik egon ……… (8).

A —Nire ustez, kanporaketetan Sustrai oso ondo ibili ……… (9) da.

B —Bai, baina Maialen eta Amets beste maila batean daude. Nik horietako baten alde egin ……… (10) 
dut apustu.

A —Arriskuzalea, inondik ere, kar-kar!
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• Elkartu beste bi kiderekin lanak banatzeko.
• Jarri harremanetan herriko edo inguruetako beste elkarte batzuekin zer egin izan duten jakiteko.
• Partekatu informazioa taldekideekin, eta aukeratu ideiarik gustukoenak.
• Bidal ditzala forora taldearen ordezkari batek hobetsi dituzuen aukerak.

Adostu, foroan, nola antolatuko duzuen bertso-saioa. 

190PRIMERAN! 
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191 PRIMERAN! 
B2.1

Sar zaitez foroan, eta ikuskatu ikasleen 
iruzkinak. Baloratu ikasleek proposatutako 
aukerak, eta eman beste ideia batzuk, egoki 
irizten badiozu.

Har ezazu parte antolaketan, ikasleei 
lagunduz.

Eman feedbacka foroan bertan.

ERANTZUNAK
2, 4, 5, 8, 9

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

144PRIMERAN! 
B2.1

145 PRIMERAN! 
B2.1



10. ikastunitatea JOLASA BERTSOTAN

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin

A BA B

C PORTFOLIOA

C PORTFOLIOA

Bildu bertso guztiak, eta idatzi azken 
bertsioa. 

Bidali herriko bertso-eskolara, eta 
eskatu balorazioa. 

Entzun  ikasleen bertsoak, esan zein 
neurritakoak diren, eta aukeratu zuen 
bertsoetarako neurri egokia.

Erantzun galderei, eta 
partekatu erantzunak taldean. 

Bertso sorta bat idatziko duzue.

Irakurri Lazkao Txiki bertsolariaren biografia 
laburra, eta jaso aztertu diren atalak.

EBALUAZIOA

Bertsolari baten biografia idatziko duzu biografia-lehiaketa baterako.

Idatzi talde bakoitzak zeuen bertsoa talde 
osoarentzat, gaia hau delarik:
• Elkarrekin bizi izandako momentutxoak

Irakurri biografia-lehiaketaren oinarriak 
eta puntuazio-irizpideak. 

Idatzi biografia, lehiaketaren 
oinarriak eta puntuazio- 
-irizpideak kontuan hartuta. 
Partekatu foroan, eta gorde 
portfolioan.

BIOGRAFIA-LEHIAKETA

Erabaki zein bertsolariren biografia 
idatziko duzun, eta bildu datuak.

92

NEURRIAK

1. Ondo pasatu duzu bertsotan, 
hitzekin jolasean?

BAI c    EZ c Eman arrazoiren bat: ……………

2. Bertsolaritza hobeto ezagutzen 
duzu orain?

BAI c    EZ c Osatu erantzuna: ……………

3. Joango zinateke bertso-saio batera? BAI c    EZ c Eman arrazoiren bat: ……………

4. Beste kultura-adierazpenen bat 
ezagutu nahi zenuke?

BAI c    EZ c Egin proposamenak: ……………

Kopla txikia: lau lerro, silabak 7/6/7/6
Kopla nagusia: lau lerro, silabak 10/8/10/8
Zortziko txikia: zortzi lerro, silabak 7/6/7/6/7/6/7/6
Zortziko nagusia: zortzi lerro, silabak 10/8/10/8/10/8/10/8ATALAK

Datu 
pertsonalak:  
izen-abizenak, 
non-noiz jaio...

OINARRIAK
- Bertsolari baten biografia idatzi behar da.
- Testuaren luzera: 200 hitz
- Argazki bat erantsi, gutxienez.
- Bere lanaren lagin bat sartu.
- Epaimahaia: ikaskideak

HAUEK PUNTUATUKO DIRA
- Testuaren ulergarritasuna.
-  Aukeratutako bertsolaria: ezezaguna, berria, 

ahaztua…
- Nolako bertsolaria den azaltzeko modua.
- Idazketaren originaltasuna.
-  Ikerketa-lana: lortutako informazioaren

kalitatea eta kantitatea.

IZENA ETA IZANA EGUN BATEZ, BERTSOLARI

91

192PRIMERAN! 
B2.1

193 PRIMERAN! 
B2.1

PROZEDURA
Aurkeztu egoera: biografia-lehiaketa 

antolatu dute, eta bertsolari batena 
aurkeztuko duzu. 

Irakur dezatela Lazkao Txikiren biografia 
laburra, eta, bertako atalei erreparatuta, 
erabaki dezatela beren idazlanean zein 
jorratuko lituzketen. Ohartarazi ondorengo 
dokumentazio--lanarekin osatuko 
dutela eskema orokor hau, aukeratutako 
bertsolariaren ezaugarrien arabera. 

Irakur ditzatela lehiaketaren oinarriak 
eta puntuazio-irizpideak. Egoki iritziz 
gero, gehi daitezke irizpide gehiago, 
lantzen ari zaretenaren arabera; erabili, 
horretarako, foroa. Erabaki puntuatzeko 
modua. Adibide bat: ikasle bakoitzak hiru 
lanik onenak puntuatuko ditu, 3, 2 eta 1 
punturekin; puntu gehien lortzen duena 
izango da irabazlea. 

Aukera dezatela bertsolaria; emaiezu 
hainbat irizpide aukeraketarako: bere 
garaiaren adierazletzat jotzen dena, 
aitzindari izandakoa, txapeldun handia, 
kultura-ekarpen oparoa egin duena, 
norberaren herrikoa, hobeto ezagutu nahi 
luketen norbait… Dokumentazio- eta 
datu-bilketarako, eskaini erreferentziazko 
webguneak:  
bertsozale.eus, bertsoa.eus, bertsolari.eus… 

Informazio esanguratsua aukeratu 
ondoren, biografia idatziko dute. Bozkatu 
eta aukeratu onena.

ERANTZUNAK
Datu pertsonalak: izen-abizenak, non-noiz jaio zen…; 

bizitzako gorabeherak, kronologikoki antolatuta: ikasketak, 
lana…; nolako bertsolaria den, haren ezaugarriak; bertsolari- 
-ibilbideko lorpenak: txapelak…; bertso gogoangarri bat

146PRIMERAN! 
B2.1

147 PRIMERAN!
B2.1



JOLASA BERTSOTAN10. ikastunitatea
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin

A BA B

C PORTFOLIOA

C PORTFOLIOA

Bildu bertso guztiak, eta idatzi azken 
bertsioa. 

Bidali herriko bertso-eskolara, eta 
eskatu balorazioa. 

Entzun  ikasleen bertsoak, esan zein 
neurritakoak diren, eta aukeratu zuen 
bertsoetarako neurri egokia.

Erantzun galderei, eta 
partekatu erantzunak taldean. 

Bertso sorta bat idatziko duzue.

Irakurri Lazkao Txiki bertsolariaren biografia 
laburra, eta jaso aztertu diren atalak.

EBALUAZIOA

Bertsolari baten biografia idatziko duzu biografia-lehiaketa baterako.

Idatzi talde bakoitzak zeuen bertsoa talde 
osoarentzat, gaia hau delarik:
• Elkarrekin bizi izandako momentutxoak

Irakurri biografia-lehiaketaren oinarriak 
eta puntuazio-irizpideak. 

Idatzi biografia, lehiaketaren 
oinarriak eta puntuazio- 
-irizpideak kontuan hartuta. 
Partekatu foroan, eta gorde 
portfolioan.

BIOGRAFIA-LEHIAKETA

Erabaki zein bertsolariren biografia 
idatziko duzun, eta bildu datuak.
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NEURRIAK 

1. Ondo pasatu duzu bertsotan, 
hitzekin jolasean?

BAI c    EZ c Eman arrazoiren bat: ……………

2. Bertsolaritza hobeto ezagutzen 
duzu orain?

BAI c    EZ c Osatu erantzuna: ……………

3. Joango zinateke bertso-saio batera? BAI c    EZ c Eman arrazoiren bat: ……………

4. Beste kultura-adierazpenen bat 
ezagutu nahi zenuke?

BAI c    EZ c Egin proposamenak: ……………

Kopla txikia: lau lerro, silabak 7/6/7/6
Kopla nagusia: lau lerro, silabak 10/8/10/8
Zortziko txikia: zortzi lerro, silabak 7/6/7/6/7/6/7/6
Zortziko nagusia: zortzi lerro, silabak 10/8/10/8/10/8/10/8ATALAK

Datu 
pertsonalak:  
izen-abizenak, 
non-noiz jaio...

OINARRIAK 
- Bertsolari baten biografia idatzi behar da.
- Testuaren luzera: 200 hitz
- Argazki bat erantsi, gutxienez.
- Bere lanaren lagin bat sartu.
- Epaimahaia: ikaskideak

HAUEK PUNTUATUKO DIRA
- Testuaren ulergarritasuna.
-  Aukeratutako bertsolaria: ezezaguna, berria, 

ahaztua…
- Nolako bertsolaria den azaltzeko modua.
- Idazketaren originaltasuna.
-  Ikerketa-lana: lortutako informazioaren 

kalitatea eta kantitatea.

IZENA ETA IZANA EGUN BATEZ, BERTSOLARI
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PROZEDURA
Aldez aurretiko oharra: interesgarria izan 

daiteke prozedura inguruko bertso-eskolaren 
batekin koordinatzea; adibidez, haiek 
darabiltzaten teknikak erabil ditzakezue. 
Horren arabera, egokitu jarduera.

Aurkeztu egoera: egun batez, bertsolari 
bihurtuko gara; neurria eta gaia aukeratu, 
eta lau bertso idatziko ditugu. 

Lehenik, neurria erabakiko dute. 
Horretarako, entzun ditzatela bertsoak, 
eta esan zein neurritakoak diren. Behar 
izanez gero, lagundu: gogorarazi kopla lau 
lerrokoa dela, eta emandako zenbakiak lerro 
bakoitzeko silabak direla.

Erabaki dezatela lau neurri horietatik zein 
erabiliko duten bertsoak egiteko. Horren 
arabera, doinua erabakiko dute. Bilatu sarean 
doinu ezagunak, eta eman aukeran.

Emandako gaia kontuan hartuta, lauko 
taldetan banatu, eta bakoitzak bertso bat 
idatziko du.

Gogorarazi 2. saioan baliatutako teknika: 
1. Bildu bertsoa osatzeko ideiak.
2. Ekarri ideiak esaldi laburretara.
3.  Pentsatu bertsoaren amaiera, 

eta osatu horren arabera hitz 
errimadunen zerrenda. 

4. Osatu bertsoa.
Berrikusi guztion artean taldeka egindako 

bertsoak, eta idatzi azken bertsioa.
Grabatu bertsoak, bidali gertuen dagoen 

bertso-eskolara, eta eskatu balorazioa; 
haiekin harremanetan sartzeko modua izan 
liteke. 

ERANTZUNA
Kopla nagusia da: lau lerro 

dituelako kopla, eta 10 eta 8 silabako 
lerroak dituelako nagusia

146PRIMERAN! 
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EUSKARA IKASTEKO METODOA

PRIMERAN! B2.1

TRANSKRIPZIOAK



TRANSKRIPZIOAK

149 PRIMERAN! 
B2

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

1.1. MAHALA iragarkia mp3 (31'') 

Belarra larretik behira, 
beheko titira, 
eta tira eta tira, 
eta esnea ontzira.

Izozki goxo-goxoak 
ateratzen dira, 
eta dastatu desira 
badituzu, zure mahaira!

Mahala, Mahala 
gauza ederra d(e)ala 
Mahala, Mahala 
produktu naturala

 Mahala / Euskal Baserri bat SL

2.1. GAUZA EDERRA DELA mp4 (3'10") 

B —Mm… Kaiku, Euskal Herria esnea, Gurelesa, bueno, Gurelesa 
ez nago ziur, ez dakit euskalduna den ala ez.

B —Euskaldunak? Joe, bada, ederra konpromisoa! Orain, bat-ba-
tean, Kaiku eta Euskal Herria esnea bakarrik datozkit burura. 

A —Kaikurena bai, “Ni kaiku naiz” leloa zuen iragarki barregarri 
hura egin zuten… Uste dut ez zirela jabetu euskaraz kaiku 
hitzak duen bigarren zentzuaz. A, eta nola zen beste hura? 
Behiak larrean zeuden eta baserritarrak izenez deitzen zien: 
Felisa…! Desfile bateko modeloak balira bezala gertura-
tzen zitzaizkion behiak!

B —Kaiku da ezagunena niretzat. Denetik dute gainera: esnea, 
jogurtak, beste jogurt likido horiek… Euskal Herria esnea-
ren iragarkirik ez dut ikusi, edo ez dut gogoan behintzat. 
Eta gero, bada, betikoak, Espainiako telebistetan-eta ikus-
ten direnak.

A —Ondo, bai. Uste dut gertukoa dela, euskalduna eta kalitate 
onekoa. Gainera, markaren izena euskalduna da, spoteko 
kantuak eta produktuen etiketak euskaraz daude, eta hori 
gustatzen zait. Arreta bereziz zaintzen dute hizkuntza. 

B —Egia, ez nuen gogoratzen. Entzun izan dut irratian, bai. Xe-
lebrea da, tradizioa eta modernotasuna rap erritmoarekin, 
ezta? Dibertigarria eta freskoa iruditzen zait. Gero, errima 
hoskideak, aliterazioak… garrantzitsuak dira buruan iltza 
dezagun marka.

A —Horregatik gustatzen zait gehiago bai, gertukoa egiten zai-
dalako eta euskara zaintzen dutelako.

B —Niretzat bertakotasunak eta euskaraz sortua izateak balio 
berezia ematen diote euskararen aldeko sentsibilitatea 
duen jendea erakar dezan.

A —Mundiala da bertsoaren azken zatia: “Mahala, Mahala gauza 
ederra dala, Mahala Mahala produktu naturala!”. 

B —Agian ez da oso landua, baina, bueno, hurbiltasuna bilatzen 
duen kontsumitzaileak eros dezan egokia izan daiteke. Eta 
euskaratik sortua izateak lehiakideengandik bereizten du.

A —Bada… euskalduntasuna, naturaltasuna, kalitatea eta gau-
zak mimoz egiteko nahia.

B —Ez dakit. Agian, bertoko baserrietako produktuak kontsu-
mitzea, bada, ez dela gure aitita-amamen kontua bakarrik. 
Gaur eguneko zerbait ere badela, modernoa. Gainera, pro-
duktu naturalak kalitatearekin ere lotzen ditugu, eta osasu-
narekin. Bestalde, oso freskoa da; iragarkia bera eta baita 
iragartzen duena ere.

A —Ez dakit, bada! Originala, barregarria eta itsaskorra.

B —Lehentxoago esan dudana, ezta? Freskoa, dibertigarria… 
eta berritzailea; kitzikagarria akaso ez, baina bai limurtzai-
lea. Sare sozial bidez partekatuko nuke, dudarik gabe. Oso 
ondo dago bertsoa.

A —Ni bezalakoak? Pentsatzen dut bilatzen duten bezero-profi-
la euskalduna dela eta produktu naturala edo artisau-eran 
egindakoa bilatzen duena.

B —Nire gurasoek ez, behintzat. Esnekiak umeek kontsumitzen 
dituzte gehien, ezta? jogurtak, izozkiak, esnea eta hala-
koak… Orduan, esango nuke guraso gazteak erakarri nahi 
dituztela. Eta euskaldunak.

3.1. ANGLIZISMOAK I mp3 (2'26'')

Esataria —Egun on, guztioi. Good morning everybody! Zer mo-
duz zaudete?

E —Saturday morning da gaur, e; larunbat goiza. Iratzargailurik 
gabeko goiza. Zer ondo!

E —Eta ziur zuetako batzuk ari zaretela aprobetxatzen larunbat 
goiz hau, bada, running egiteko, zeren badakigu gure entzu-
leen artean runner asko ditugula. Edo, agian, zuek gymean 
zabiltzate, fitness egiten; edo etxean, sukaldean, cooking, ze-
ren hain da zabala gure targeta, hain gara trendyak…

E —Eta seguru baten batek pentsatu duela: begira, Gorka hasi 
da ja Amarauna aurkezten, eta ja ari da erridikulua egiten, 
hainbeste ingelesezko hitz erabiliz, eta… Bada, ez dakit 
konturatzen zareten, baina gero eta gehiago dira egunero-
koan inolako beharrik gabe erabiltzen ditugun ingelesezko 
hitzak; anglizismoak, alegia. Eta, horregatik, RAEk, gaztele-
raren akademiak, kanpaina berezia abiatu du anglizismoen 
gehiegizko erabileraren kontra. Eta kanpaina honek bikti-
mak ere izan ditu, broma moduko bat ere egin dutelako, 
anglizismoen erabilera gehiegizkoaz ohartarazteko.

E —Zer egin duen RAEk? Bada, jarri ditu sarean, Interneten, ge-
zurrezko produktuen iragarkiak; ondo ez dabiltzan produk-
tuen iragarkiak, ingeles cool batean, e, hori bai. Esate bate-
rako, Swine izeneko lurrin-iragarki bat.

Iragarkia —Swine. A touch of magic by Rebecca Robinson. La 
fragancia que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. 
Swine, by Rebecca Robinson. New fragrance, new woman.

E —Edo beste iragarki bat blind effecta egiten duten betaurreko 
batzuena.

iragarkia —Sunset style with blind effect. White man, great man, 
man in black. Sunset style with blind effect. Abre tus ojos al 
look fashion.
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E —Eta produktuak eskuratu dituztenak konturatu dira, bada, 
swine hitzak zerri esan nahi duela, eta lurrin horrek txerrito-
ki-usaina duela. Eta betaurrekoak eskatu dituztenek, berriz, 
deskubritu dute horiek erabiliz ez dutela ezer ikusten blind 
effect horrek itsu-efektua esan nahi duelako.

EITB

4.1. ANGLIZISMOAK II mp3 (5'01'')

Esataria —Bada, RAEk egin duena ikusita, guri bururatu zaigu, 
galdera bat bururatu zaigu: zer pentsatuko ote du hone-
taz guztiaz, anglizismoen erabileraz, Euskaltzaindiak. Bada, 
erantzuna Andoni Sagarnak emango digu, Euskaltzain-
diako hiztegiaren eta lexikoaren behatokiaren zuzendaria. 
Egun on, Andoni!

Andoni Sagarna —Egun on, zuei ere!

E —Andoni, neurri gabe erabiltzen al ditugu anglizismoak?

AS —Bueno, RAErena aipatu duzu, eta hor garbi dago gehiegiz-
ko erabileraren aurka daudela; alegia, publizitatean, modan 
eta horrelako sektore batzuetan, batez ere, kontsumitzailea 
liluratzeko, dotorezia ustezko hitzak erabiltzen dituzte, ba-
tere beharrik gabe. Beste gauza bat da ingelesezko hitzak 
hizkuntzetan, beste hizkuntzetan, sartzen direla; bai gazte-
laniaz, bai euskaraz eta bai beste hizkuntza batzuetan. Bai-
na, esate baterako, RAEk berak bere, zera, bere iritzia emana 
dauka askoz ere modu zabalagoan. Bada, esate baterako, 
Diccionario Panhispánico de Dudasen hitzaurrean, edo, bai-
ta ere, bere webgunean; eta esaten duena da, bada, bi mo-
tatako arrotz-hitzak daudela, batzuk direla inolako beharrik 
gabe erabiltzen direnak, badaudelako lehendik hizkuntza 
horretan, alegia, gazteleraz…, bada, gaztelaniaz, hitz ba-
tzuk hori bera esan nahi dutenak, eta ez dagoela zertan 
beste ingelesezko batzuen… batzuengatik ordezkatze… 
ordezkatu beharrik. Eta beste batzuk direla, bada, hizkun-
tzan txertatuta daudenak edo beste modu batera esaterik 
ez dagoenak edo erraz… modu errazean esaterik ez dau-
denak. Eta euskaraz ere beste hainbeste gertatzen da eta 
beste hizkuntzetan ere bai. Alegia, erabiltzen direnean, 
nolabait ere, erabilera bitxi horrekin, beharrik gabe eta do-
torezia ustez eta horrela, bada, horiek baztertzekoak direla, 
ezta? Dena den, gaur egun, hiztegi guztiak egiten dira era-
bilerari begira. Eta, hain zuzen, aipatu duzu, bada, lexikoa-
ren behatokia, eta euskaraz badaukagu, horixe, lexikoaren 
behatoki bat; esan nahi dut jasotzen ditugula euskarazko 
testuak, bada, bai prentsarenak, bai liburuenak eta abar, eta 
ikusten dugu idazleek eta itzultzaileek-eta zer erabiltzen 
duten eta zer ez duten erabiltzen. Eta zenbat eta noiztik. Eta 
ikusten denean hitz bat txertatu dela hizkuntzan eta adie-
ra garbia duela, eta hizkuntza zaintzen dutenek erabiltzen 
dutela, bada, hori hiztegian sartu egiten da. Adibidez, eus-
karaz surf hortxe daukagu hiztegian edo fox-terrier hortxe 
daukagu Euskaltzaindiaren hiztegian. Zergatik? Bada, hitz 
horiek erabiltzen direlako eta, gainera, oso zaila delako ho-
riei beste modu batera esatea…

E —Hori da: hitz horiek ez dutelako baliokiderik geure hizkun-
tzan, ezta?

AS —Hori da.

E —Orduan, aipatu dugu eta argi geratu zaigu baztergarria dena 
dela, batez ere, bada, gure hizkuntzetan, adibidez, euskaraz, 
bada, korrikalari hitza erabili beharrean…

AS —Hori da.

E —…runner erabiltzea.

AS —Hori da.

E —Ezta? Bada, pixka bat iruditzen zaigulako…

AS —Bai, bai…

E —…coolagoa dela, modernoagoa dela, eta gimnasio erabili 
beharrean gym erabiltzea eta, eta horrelakoak. Aizu, Ando-
ni, eta erakunde publikoen artean ere gero eta zabalduago 
dago, bada, bueno, bada, ingelesezko izenak jartzearena; 
hortxe ditugu hainbat unibertsitate…

AS —Bai, bai.

E —…eta beste zentro eta leku… Horren inguruan Euskaltzain-
diak ba al du iritzirik?

AS —E, bueno, ez dauka iritzi garbirik, zeren ez da hiztegi-kontu 
bat hori. Esan nahi nuke, hori beste arazo bat izan liteke; 
alegia, erakunde horiek nahi baldin badute ez bakarrik he-
men azaldu, baizik eta mundu zabalean…, bada, logiko 
samarra bada, e, ingelesezko izena ere edukitzea, gutxie-
nez; ere esaten dut, ez dizut esango bakarrik, baina… Bes-
te lekuetan-eta, bada, beharbada, ezagutzeko, ez? Baina, 
bueno, ohiturak ere badira. Aizu, aspaldikoak ditugu gure 
artean, futbola ingelesen bidez etorri baitzitzaigun, bada, 
Athletic, esate baterako, edo Sporting edo Touring bezala-
ko izenak hemen Euskal Herrian, Errenterian, Herreran edo 
Bilbon, ezta? Bueno, horiek garai batean sartu ziren, modan 
zegoen futbola, futbola ingelesek ekarri zuten eta horrelaxe 
txertatu dira, ezta? Bueno…

E —Alegia. Alegia, ez dela hain berria ere…

AS —Ez, ez…

E —…ez dela hain modernoa ere ingelesezko hitz horiek era-
biltzea, eta spanglisha eta euskanglisha ez direla… ez direla 
atzo goizeko kontuak, ezta?

AS —Ez. Atzo goizeko kontuak ez dira, ez, ez. Gauza guztiek be-
zala, bere neurria daukate, ezta? Esan nahi nuke, zuk esan 
duzuna: zerbait izendatzeko, hitz, e, bertako hitzik ez baldin 
badugu eta etortzen bazaigu izen bat eta txertatzen bal-
din bada hizkuntzan, bada, erabili egingo dugu; eta, aldiz, 
lehendik baldin badaukagu hitz bat erabilia eta ezaguna 
eta adiera garbikoa, eta jendeak erabiltzen duena, zertarako 
ordezkatu, ezta?

E —Oso ondo.

AS —Horren gauza sinplea da.

E —Argi geratu zaigu, beraz. Andoni Sagarna, Euskaltzaindiako 
hiztegiaren eta lexikoaren behatokiaren zuzendaria. Bye, 
bye! See you!

AS —Bai, bai, Hori da. See you!

E —Ondo izan!

AS —Ondo izan, bai!

EITB
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5.1.  MINTZODROMOA: ANGLIZISMOAK 
mp4 (3'54'')

Gorka —Terminologia gehiena ingelesetik dator. Zuk pentsa, 
euskaraz ez dela sortu informatika, dena ingelesetik dato-
rren zer edo zer dela. Orduan, esan dudan bezala, fakultatea 
saiatu da hori dena itzultzen, baina ez bakarrik irakasleak. O 
sea, gu, ikasle izanda ere, saiatu gara pixkatxo bat laguntzen 
irakasleei hori bultzatzen, euskaratzea dena.

Ainhoa —Adibidez, itzulita ulertzen da? Esan nahi dut, zeren, 
nik batzuetan, oso ondo dago dena itzultzea, baina batzue-
tan esaten dut, hizkuntza erabiltzeko da, orduan, ez bada 
ulertzen?

G —Hitz tekniko asko oso zailak dira euskaratzen. Eta gainera, 
gure gizartean hainbeste indar hartu dute hitz askok… 
Adibidez, “selfie” hitza eta horrelako hitzak euskaratzea oso 
zaila da. Hainbeste indar hartu dute gizartean, mundu guz-
tiak erabiltzen duen hitz bat da, orduan, hori euskaratzea, 
nik uste, alferrikakoa eta dena dela. Zeren euskaratzen jarri-
ko bagina, igual ez genuke ulertuko. Hombre, denboraren 
poderioz baliteke igual euskaratzea. Adibidez, “tweet”ak 
bihurtu dira “txio” izatera.

A —Batzuetan pentsatzen dugu, igual euskara ere ez dela mo-
dernoa, ez dagoela gauza berrietara egokitzeko moduan. 
Eta nik uste dut oso aberatsa dela, eta gainera badauzka-
gula sortzaile onak beti daukatenak ideia onen bat. Bada, 
“txioa” sortu zuenak bezala, bada, eskatuz gero eta pixka bat 
pentsatuz gero… Gertatzen dena, askotan errazenera jo-
tzen dugula, ez? Bada, kanpoko hizkuntzatik hartu eta listo.

Xabier —Nik uste dut, hala ere, teknologia berriak, gaur egun, 
aukera bat dela esango nuke euskara teknologian sartzeko. 
Zeren, nola teknologia berriak diren, bada… izena jartzeko 
edo hitz teknikoa jartzeko, euskaraz jartzeko aukera ema-
ten dute. Ez da, esango genuke, duela ehun urteko zer edo 
zer, non ja ingelesez sortu zen eta ja barneratuta dugun. 
Orduan, nik uste dut aukera bat dela euskarari indarra ema-
teko halako gauzetan.

X —Nik uste, hizketan ari banaiz euskaraz, eta tartean sartzen 
badut anglizismo bat, ez diodala euskaraz hitz egiteari utzi 
behar. Bestela, euskaraz hitz egiten badut eta ulertzen ba-
didazu anglizismo hori, ez daukadala ezer egin beharrik. O 
sea, ez daukat euskarara pasa beharrik, ez ezer.

A —Izenburuak jartzerakoan, edo, ez dakit, programen izenak, 
edo antolatzen dugula ekitaldi bat, eta  dena da ingele-
sez… Eta ematen du modernoa edo erakargarria izateko 
ingelesera jo behar dugula, eta ez dakit.

Telmo —Coolagoa bezala, ezta? Pixka bat guaiagoa sonatzen 
duela bezala. 

A —Euskara ere erakargarria izan daiteke, ez?

X —Bai. Bada, bai. Nik uste, garrantzitsuena askotan dela ingu-
ratzea. Nahiz eta anglizismoak-eta erabili pixka bat, ingura-
tzea euskaraz.

A —Ikerketek-eta esaten dute batzuetan gazteen artean bultza-
tu egin behar dela, zeren, hor arrisku eremu bat dago, ez?, 
euskara galtzeko edo. Eta, orduan, igual, saiakera hori egitea 
ere ez dut gaizki ikusten.

T —Anglizismoak ez daudela horren gaizki ikusiak, erdarakadak 
edo espainolez zerbait sartzen badugu bezala. Bueno, nik 
daukadan sentsazioa da, ez dakit zuei… Ni saiatu naiz, 
askotan, igual sistema operatibo batzuk edo programa 
batzuk euskaraz probatzen. Baina iristen naiz menu batera 
edo puntu konkretu batera, non, nik nahi dudan eragiketa 
bat edo funtzio bat erabili, izena edo kontzeptua delako 
euskaratua-edo, ez dut benetan ondo ulertzen eta ez dakit 
ondo zer nahi dudan egin, edo zer den edo…

Uxue —Informatika-fakultatean baita ere badauzkagu softwa-
re guztiak euskaraz eta erdaraz, eta denak euskaraz ondo 
daude. Adibidez, nik nire mugikorrean ez daukat aukera 
euskaraz jartzeko.

A —Niretzat euskaraz bizitzea pribilegio bat da. Pentsatzen dut 
daukagula kristoren aukera. Nik lagunak eta badauzkat eus-
kara egiten ez dutenak eta esaten diet: “Ez dakizu zer gal-
tzen duzun”.

G —Eta hik nola bizi dun/k euskara?

Donostiako Komunikabideak EM (GAZTEZULO)

6.1. IRAGARKI-LEHIAKETA mp3 (4'58'')

Ainhoa —Bueno, Josu falta da, baina ekin egingo diogu, beran-
du egingo zaigu-eta. Laster izango da.

Besteek —(marmarra)

A —Hori. Denok irakurri duzue lehiaketako briefa. Hor dituzue 
eskakizunak. Badakizue, urtero bezala, 20-30 segundo bi-
tarteko spot bat egin behar dugu.

Gari —Gaia: sare sozialak. Oso originala ez da.

A —Dagoena. Ea, bada. Betikoa egingo dugu, ados? Ideiak, 
ideiak eta ideiak. Nor hasiko da? Aber, Eba, hasi zeu.

Eba —Tira, lehenengo targeta zehaztu beharko dugu, eztabai-
dan…

Juanan —Egon, egon, egon. Mesede bat eskatu behar dizuet: 
egin dezagun euskaraz. Aspertuta naukate targetek, briefi-
nek eta brainstormingek.

E —Ados, arrazoi duzu, bai. Esaten nenbilen zehaztu beharko 
dugula… xede-taldea? Oinarrietan Euskal Herriko biztanle-
ria osoa aipatzen du, baina nik uste dut mugatu egin behar-
ko genukeela. Bestela… bai, esan, esan, Said.

Said —Neu ere harrituta geratu naiz hori ikustean…

Josu —Hemen nago. Barkatu, trafikoa.

A —Betiko trafikoa! Jarraitu, Said.

S —Ezin dugu mezu bat zabaldu, edo oso zaila izango da behin-
tzat, biztanleria guztiarentzat.

Jo —Ildo horretatik, nik bi aukera ikusten ditut kanpainaren ikus-
pegia  zehazteko: gazteak edo gurasoak…

E —Horixe esan nahi nuen neuk ere. Batean edo bestean ar-
daztuta kanpaina, helburu ezberdinak finka ditzakegu.

A —Juanan, Gari, zuek ere bat zatozte irakurketa horrekin?

Ju —Bai, jakina. 

G —Bai, bai. Oso enfoke ezberdina erabili beharko genuke kasu 
batean eta bestean.
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Denak —(marmarra).

A —Aber, isildu apur bat. Hortik joko dugu, orduan? Ematen du 
nahiko ados gaudela denok. 

A —Bale, bada. Orain spotak erakutsiko duen egoera zirriborra-
tuko dugu. Zer deritzozue binaka egoera bana pentsatzen 
badugu, spotean erakusteko? Zenbat denborako tartea 
emango dugu? 15 minutu?

E —Bueno, tarte hori utziko dugu, eta gero ikusiko dugu gehia-
go behar dugun. Ala?

Besteek —Bai / Ondo da / Bale.

A —Bada, animo. Ideia fresko eta originalak behar ditugu.

7.1. NOR BAINO NOR GEHIAGO I mp3 (1'57'')

A —Esan daiteke kalitate bikaineko iragarkiak aurkeztu direla 
aurten, ez duzu uste? Gaiaren aldetik erakutsi duten lotura, 
erabili dituzten teknikak, hizkuntzaren erabilera, jatortasun 
harrigarria… Jatorra esaten dudanean esan nahi dut hiz-
kuntza jasoan eta errazean, baina, era berean, gertukoan 
aritu direla. Oso gertukoan ere.

B —Niri ez zait hala iruditu. Are gehiago, uste dut ez dela posible 
20-30 segundoko spot batean hizkuntza jasoa erabiltzea.

A —Emaitza, oro har, bikaina izan da kalitatearen aldetik, zein 
hizkuntzaren aldetik. Badirudi ezin dela jator, duin eta zu-
zen egin egoki egin gabe. Eta ez da hala. Begi-bistakoa da, 
erakustaldi bikaina eman digute.

B —Nik ez dut gertutasunik ikusi.

A —Hein batean, egoerak berak ematen du gertutasuna eta 
egoera bakoitzak eskatzen du bere hizkuntza, baita hitz gu-
txi dagoen kasuetan ere. Eta gerturatu dira egun gizartean 
ditugun hainbeste eta hainbeste sare sozial erabiltzaile 
menpekoen edo kateatuen profilera. Batez ere, umorez.

B —Umorearekin beti ez da asmatzen.

A —Ez. Baina umorearen eremu labainkor horretan esajerazioa 
izan dute makulu. Hori izan da asmatzen lagundu dien es-
trategia. Esajeratzea.

B —Ez dut uste hori asmatzea denik. Umorearekin beti gertatu 
den antzera, batzuei ez bada besteei min egiten die. Eta sa-
ritu egin behar al dugu bide hori hartu duenik, ala? Gero, 
saridunak dira bolo-bolo sare sozialetan barreiatzen dire-
nak, e. Horrek kalte ere egin diezaguke.

A —Ez dakit zertan egin diezaguken kalte.

B —Bada, egoera deserosoak zabaltzen badira, Euspot izango da 
sortzen diren min guztien errudun eta erantzule. Salaketa-
ren bat ere jar diezagukete.

A —Ez dut uste inork salatuko gaituenik.

8.1. NOR BAINO NOR GEHIAGO II mp3 (2'17'')

A —Bueno, kalitate bikaineko iragarkiak aurkeztu dira aurten-
goan, ezta? Gaiaren aldetik…

B —Zer izan dute, bada, halako kalitate bikaineko? Niri ez zait 
hala iruditu.

S —Barkatu, e, baina ñabarduratxo bat egin nahi nuke. Zeren, 
gazteez hitz egiten ari gara, baina uste dut nerabeak izango 
direla, izatekotan, gure helburua.

Ju —Bueno, bada, erabaki dezagun, ezta?

E —Nik neuk, nerabeengan jarriko nuke arreta; uste dut…

Jo — Aber…

E —Utzi, segituan amaituko dut. Nerabeengan jarriko nuke arre-
ta, zeren, horrela, kanpaina erakargarriagoa egiteko mo-
duan egon gaitezke. Hori besterik ez, Josu.

Jo —Ez. Esan nahi nuen nerabeenganako mila kanpaina ikusi 
ditugula; ez dut uste hortik ezer originala aterako dugunik.

A —Horixe da, hain zuzen, gure lana, ezta? Horretarako bildu 
gara.

G —Nik gauza bat esan nahi nuke. Uste dut gazteak, 18-25 
urte ingurukoak, izan daitezkeela iragarkiaren hartzaileak. 
Adin-eremu horretan badago zer landu, nire ustez.

Ju —Izan daiteke, bai. Uste dut, gainera, gazteek zerbait txukuna 
egiteko aukera emango digutela.

A —Bai… tira, hiru eremu identifikatu ditugu, ados? Helduak, 
gazteak eta nerabeak. Non jarriko dugu fokua?

S —Bueno, entzundakoagatik, ematen du gurasoak baztertu 
egin ditugula, ezta?

E —Bai. Nik baztertu egingo nituzke.

G —Nik berriro diot: gazteei begiratuko nieke iragarkia egi-
teko.

Ju —Ni bat nator Garirekin.

A —Besteok ere bai? Eba? Said?

E —Bai.

S —Ados.

A —Ea, bada. Ideiak botatzen hasiko gara, ados? Gogoratu, 
labur.

Ju —Bada… gure irudia. Benetakoa, izan nahiko genukeena…

S —Telefonoari lotuta.

E —Guztiari argazkia atera beharra, bideo bat grabatu beharra.

G —Aurrez aurre egon, baina telefono-mezu bidez hitz egiten.

Jo —“Atsegin” bat jasotzea, helburu nagusia. “Ez atse…

E —Itxoin, Josu. Esan duzuna…

A —Eba, utzi amaitzen.

E —Ez, baina ahaztu orduko: hitz-joko bat etorri zait; spotaren 
leloa izan daiteke: “Atsegin bat barik, atsedenik ez?” Horre-
lako zerbait.

S —Zer ona!

G —Hara, eta beste hau? “Atsedenik ez” horren ordez, “Hats egin” 
erabil dezakegu; ‘arnasa hartu’ zentzuan.

Ju —Oso ona, bai. 

G —Gainera, horrekin oso bisuala egin dezakegu. Rotulazioan 
atsegin, atsegin eta atsegin ager daiteke, eta, amaieran, hi-
tza bananduko dugu eta h-a gehitu: hats egin.

S —Lelorako, ahaztu, utzi, baztertu (halako aditz bat) atsegin, er-
purua gora duen eskuaren irudiarekin batera; eta gero: hats 
egin.
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Juan Mari —Badakit! Denontzat erraza dena eta denok ezagu-
tzen duguna: Kalean gora, kalean behera.

L —Juan Mari, irakasleak gara, ez mozkor-kuadrilla.

E —El Cóndor pasa.

I —Ui!

E —Orain dela zortzi urte Andeetan egon nintzen, eta badut 
handik ekarritako okarina.

I —Hori ezta okurritu ere, e! Ze(ren) igandean nire etxe azpian 
zazpi yanomamik arratsalde osoa pasa zuten hori kantatzen. 
Burua, horrela, bonboa bezala jarri zidaten, e, osea…

E —Yanomamiak Amazoniakoak dira, Izaskun, ez Andeetakoak.

I —Eta zer?

JM —Badakit! Joxe Migelen batela, txitxarroa…

L —Juan Mari…

JM —…eta berdela…

L —…hori afalondo baterako, hobeto.

JM —Bada, zer kantatu behar dugu, orduan, entierroetako abes-
ti horietako bat?

H —Benito Lertxundiren Atharratzeko gaztelüko kantüa. Ü horie-
kin epaileak txundituta utziko ditugu.

JM —Txunditu? Ez dute pitorik ulertuko: arrapostü, doratü… bi-
rigarroak emango dugu.

L —Bueno, lasai, e, mesedez! Bururatuko zait zerbait.

JM —A, eta oilaskoarena kantatuko bagenu? Horrekin luzitu 
egingo gara!

Denak —Zer?

JM —Tenemos pollo asau, asau, asau, asau con ensalada, buen 
menu, buen menu, buen menu, señor.

H —Iparragirreren bizarragatik! Nik ez dut espainoladarik abestu-
ko, e! Euskaraz ez bada, ni, ni, ni banoa abesbatza honetatik.

JM—Zue… zue… zuekin ezin da! Zuekin ezin da! Nik esandako 
guztia ez zaizue gustatzen…

I —Aber, Juan Mari. Apaga luz Mariluz proposatzea bakarrik falta 
zaizu-eta!

H —Xalbadorren heriotzean. Non hago…?

E —Silvio Rodriguezen Unicornioarena.

I —Hori ez.

JM —Bai, eta akonpainamendurako, Txiribitonen bozina, mese-
dez!

L —Txoria!

JM —Txoria?

L —Laboarena. Txoria txori. Zer iruditzen?

Denak —Aaaaaaaa!

EITB

10.1.  EUSKALTEGIETAN IZENA 
EMATEKO mp3 (33'')

-Zozoak beleari: “Euskara ikasi ezetz”.

-Urrutiko zailtasunak hamalau, gerturatu eta lau.

A —Nola ezetz? Gaiaren aldetik erakutsi duten lotura, erabili 
dituzten teknikak, hizkuntzaren erabilera, jatortasun harri-
garria… Jatorra esaten dudanean esan nahi dut hizkuntza 
jasoan eta… errazean, baina, era berean, gertukoan aritu 
direla. Oso gertukoan ere.

B —Benetan diozu? Hizkuntza jatorra eta jasoa? Hara. Uste dut 
ez dela posible 20-30 segundoko spot batean hizkuntza ja-
soa erabiltzea.

A —Zergatik ez, bada? Hara, badirudi ezin dela jator, duin eta 
zuzen egin egoki egin gabe. Eta ez da hala. Emaitza, oro 
har, bikaina izan da kalitatearen aldetik, zein hizkuntzaren 
aldetik. Begi-bistakoa da, erakustaldi bikaina eman digute.

B —Eta gertutasuna? Non ikusi diozu gertutasuna? Nik ez, 
behintzat.

A —Batez ere, umorez. Hein batean…

B —Umorearekin beti ez da asmatzen. Umorea oso…

A —Utzidazu azaltzen. Hein batean, egoerak berak ematen du 
gertutasuna, eta egoera bakoitzak eskatzen du bere hiz-
kuntza, baita hitz gutxi dagoen kasuetan ere. Eta gerturatu 
dira egun gizartean ditugun hainbeste eta hainbeste sare 
sozial erabiltzaile menpekoen edo kateatuen profilera. Beti 
ere, umorez.

B —Berriro diotsut, umoreak ez ditu arazo guztiak konpontzen.

A —Ez. Baina umorearen eremu labainkor horretan esajerazioa 
izan dute makulu. Hori izan da asmatzen lagundu dien es-
trategia. Esajeratzea.

B —Asmatu? Asmatu diozu? Ez dut uste hori asmatzea denik. 
Umorearekin beti gertatu den antzera, batzuei ez bada bes-
teei min egiten die. Eta saritu egin behar al dugu bide hori 
hartu duenik, ala? Gero saridunak dira bolo-bolo sare sozia-
letan barreiatzen direnak, e. Horrek kalte ere egin diezaguke.

A —Zertan kalte? Ez dizut ulertzen.

B —Nola zertan? Bada, egoera deserosoak zabaltzen badira Eus-
pot izango da sortzen diren min guztien errudun eta eran-
tzule. Ez al duzu ikusten?

A —Baina zein egoera deseroso sortuko da, bada?

B —Salaketaren bat ere jar diezagukete.

A —Zer salaketa eta zer salaketa ondo!

9.1. ABESBATZA-LEHIAKETA mp4 (2'21'')

Larraitz —Ongi etorri, kuadrilla!

Izaskun —Ene!

L —Aber, lehenengo gauza: kantu-aukeraketa. Abesti on bat au-
keratu behar dugu, epaileak aho zabalik uzteko.

Hasier —Nik euskal abesti klasiko bat proposatzen dut: Euskal 
Herriko semeak gara, Gernikako arbola.

I —Aber, abesbatza-lehiaketa da, e! Ez Aberri Eguna.

Eli —Namibiako Himba tribuan bada kantu eder bat.

I —Aber, aber!

E —Akungaaaaaa, akungeeeeee; akungaaaaaaaaaa, akun…

I —Larraitz, geratzen al zaizu platanorik tximinoentzat?

L —Aber, nik beste zerbait neukan buruan. Ea topatzen dudan.
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B —Arrazoi! Gainera, nik ezagutzen ditut. Errefuxiatuei lagun-
tzeaz arduratzen dira. Langile porrokatuak dira, inurri-lana 
egiten dute.

A —Bai, inolako heldulekurik gabe etortzen den jendearen oina-
rrizko beharrizanak asetzea dute helburu. Isileko lana da, ez 
dirudi distira handikoa, baina premiazkoa da zinez!

12.2. AZTIHITZA mp4 (5'37'')

Ilaski Serrano —Aztihitza. Ederra portada, ederrak mapak… 
Zergatik Agosti Xaho?

Asisko Urmeneta —Bo, erraldoirik baldin badugu Euskal He-
rrian, nik uste Xaho dela. Gure heroi nazionala… nik uste, 
antonomasiaz bera dela. Eta, hain zuzen ere, horregatik da 
hain ezezaguna edo hain baztertua.

IS —Horixe delako… momentu batean, protagonistak dei bat 
jasotzen du, gaur egunean etxean kudeatzeko, Atharratzera 
doa… Agosti Xahoren etxea izandakoa. Eta Wikipedia bat 
egiten du, geu ere Wikipedian ibili garelako… Wikipedia-
ko paperekin nator. Badakigu nor den, baina ez dakigu nor 
den, ez digute irakatsi ere.

AU —Klaro, pentsa: norbait, gure historian, duela 200 bat urte, 
gorria, errepublikarra, antiklerikala, feminista errotik; harre-
man pertsonalei buruz deus ez dakigu, baina garai hartako 
giro fatxenek-eta erraten zuten inbertitua zela, erran nahi 
baita, gaya zela… Eta horrelako pertsonaia bat Euskal Herri 
ortodoxoan… ez da, ez da ezaguna izan.

IS —Atharratzen, 1811ko urrian jaioa; Baionan hila 1858. urtean. 
Bitartean, gauza asko eginda: Aitor, Aitorren hizkuntz zaha-
rra eta Amagoia-eta, eta mito-sortzaile, eta egingo dugu, 
karlistadetatik pasatuko gara ere bai. Liburuan bidaia bat 
kontatzen duzu.

AU —Bai, bai.

IS —Asisko, hasierako mapara noa.

AU —Bale, bai. Horretarako. Xahok egin zuen 1835ean bidaia 
bat Nafarroan. Garai hartan, gerra karlista betean zen; Xaho 
bera Parisen zen. Erraten ahal dugu euskal erromantiko 
bakarra izan dela, non egiazki erromantizismo garaia bete- 
-betean bizi duen; bestela, Euskal Herrian denak izan gara
post-erromantikoak. Eta honek ez; honek garai hartan Pa-
risen…

IS —Bagara denok.

AU —Pasatuak ja, ez. Baina Xaho ez. Xaho Parisen zen, garai 
hartan elkartzen zen… bon, kafe haietan, bada, Baudelaire, 
Verlaine, Dumas, Berlioz… garai hartan. Garai hartatik etor-
tzen zen. Eta etorri nahi izan zuen Nafarroara kubritzera, 
kazetari gisa, kronika bat, zer ari zen gertatzen Nafarroan.

AU —Xahok egin zuen Baionatik hasi —Paris horretatik-eta eto-
rri zen— eta Baionatik kontrabandista batekin Sararaino 
joan zen. 

IS —Bai.

AU —Saran, han gaua pasatu zuen; gero, Larrunen barrena, Be-
rara; Beratik Lesakara; Lesakatik, gero, Goizuetara; Goizue-
ta-Ezkurra, 

IS —Ja!

-Euskararik txarrena, egiten ez dena.

-Matrikula irekia euskaltegietan irailaren 28ra arte.

-Euskaltegia den tokian, aldaparik ez.

-HABE. Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.

HABE

11.2. URTEKO PERTSONAIA mp4 (2'20'')

A —Ada Hegerberg… Jesus! urteko pertsonaia, hau? Ez dakit 
bat natorren…

B —Zein? Argiago ahoskatu, neska!

A —Ez da erraza, e, ez pentsa! Begira.

B —Nor da, bada?

A —Futbolari norvegiar bat. Eskualdeko aldizkari honetan bera 
izendatu dute urteko pertsonaia nagusi.

B —Hara! Eta zer balentria egin du?

A —Ibilbide oparoa omen du futbolean. Besteak beste, FIFAren 
Urrezko Baloia irabazi duen lehen emakumea da, kirolari 
amorratua eta oso lehiakorra.

B —Emakumezko kirolari bat urteko pertsonaia, primeran irudi-
tzen zait. Eta, gainera, futbolaria.

A —Bai, futbola “gizon-erakusleiho” topikoarekin hautsi behar 
da.

B —Hala ere… herri aldizkari batek atzerriko pertsona bat na-
barmentzearena ez daukat oso argi. Betiko konplexuak!

A —Zer konplexu?

B —Beti kanpora begira gabiltza, hemen egindakoari inportan-
tzia kenduz.

A —Eta nor izendatuko zenuke zuk?

B —Bada…hauxe bera: Gorka Urbizu.

A —Mm… Berri Txarrak taldeko abeslaria.

B —Euskal kultura munduratu du eta, hori gutxi balitz, musikari 
horrek baditu beste balio garrantzitsu asko ere.

A —Esaterako?

B —Erreferente bat da. Arrakasta izan badu ere ez dio uko egin 
bide berriak arakatzeari, nahiz eta jakin agian horrela jarrai-
tzaileak galduko zituela bidean.

A —Alderantziz. Jarraitzaile leialak ditu.

B —Jendeak arriskatzea eskertzen du. Nik bai behintzat.

A —Baita nik ere.

B —Gainera, munduko eszenategietara jauzi egin dute, baina 
sustraiak ahaztu gabe, ez dituzte zirkuitu alternatiboak alde 
batera utzi.

A —Egia, bai. Halere… Ez dakit, nik pertsona anonimoagoak 
hautatuko nituzke. 

B —Adibidez?

A —Aldizkari honetan bertan ageri den Busturialdeko Harrera 
Taldea. Zer iruditzen?

B —Talde bat? Uste duzu talde bat izan daitekeela urteko per-
tsonaia?

A —Bai, noski! Norbanako horien guztien ordezkari.
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13.2.  MAIALEN DA MIRESTEN DUDAN 
PERTSONA mp4 (3'33'')

Ilaski Serrano —Mundu-mailako kirolariz inguratuta. Mun-
du-mailako bertsolaririk onenak. Onintza Enbeita dator Si-
nadurara. Eta, besteak beste, Maialen Lujanbio eta Messiri 
buruz hitz egingo digu.

Aurkezlea —Zazpi bertsolariak! Besteak beste, Aitor Mendilu-
ze, Sustrai Colina, Amets Arzallus, Igor Elortza, Aitor Sarrie-
gi, Beñat Gaztelumendi eta Unai Agirre. Txalo erraldoi bat 
jaun-andreok. … Anoetako oholtza berezi honetan, ze-
laian, bertsoz agurtuko zaituztete. Maialen, zurea da hitza.

Maialen Lujanbio

Baloiaren ta hitzaren gintzak 
nahizta eztiren berberak 
lehiaren gaindi sustatuzkero 
balioak ta manerak 
bultzatu ezkero neska-mutilen 
kirolerako aukerak 
futbol izar ta zaleen ahotan 
lekurik badu euskerak 
zuen zangoek ta gure oinek 
hortxe egingo dute bat

Amaia Cayero —A zer nolako indarra daukan Maialenek. Ho-
rretan uste dut denok gatozela bat, baina zer iruditzen zaio 
Anoetakoa Onintza Enbeitari?

Onintza Enbeita —Nik uste dut bere txikian badela jestu, 
neurri batean, historiko bat guretzat, ezta? Gure Unibertso 
txiki honetan mugitzen garenontzat. Ez dakit inoiz pentsa-
tuko genuen, bada, bertsoaren moduko diziplina batek eta 
futbolak, horrelako futbolak, maila horretan, ezta? egin ahal 
izango zutenik bat. Eta nik argazkia ikusi nuenean, bada, 
Maialen Lujanbio eta Lionel Messi elkarri bostekoa ematen, 
bada, zer pentsatu handia eman zidan. Alde batetik, bada, 
batzuentzat Messi izango da izarra eta Messi izango da imi-
tatu nahi dutena eta Messi izango da, bada, beraiek bizitzan 
izan nahi duten hori ordezkatzen duena, baina guretzat, 
edo niretzat, bada, bertsolari naizen aldetik, bada, Maialen 
da, akaso, ez, bada, miresten dudan pertsona hori edo niri 
gustatzen zaizkidan gauzetan bertsotan onena dena. Eta 
hala ere, bada, zer txikia den gure mundua, eta zer handia 
den futbolaren mundua, eta zer erraz edo, zer… ez dakit, 
zer sinpleki, bat egiten duten. Bada, sinbolikoki uste dut 
argazki handia izan zela elkarri bostekoa ematen dioten 
momentu hori.

EITB

14.2.  HEZUR ETA MAMIZKO HEROIAK I 
mp3 (3'53'')

Britainia Handian 50 liberako diru-paper berriak egin behar di-
tuztela-eta, zientziaren munduko hainbat hautagai proposatu 
dituzte, billete horien irudia izateko.

Nature aldizkaria zientzialari hori emakumea izatearen alde ager-
tu da, eta aurkeztutakoen arteko bat da gure gaurko protagonis-
ta: Dorothy Crowfoot.

AU —Ezkurra-Uitzi eta Uitzi-Lekunberri. Asmoa zuen gerra bu-
katu arte Nafarroa Garaian ibiltzeko, baina agindu bat jaso 
zuen, erregegaiaren gortetik, erranez horrelako tipo susma-
garri, errepublikano, gorri… abstemio bat ez zela gomen-
dagarria, eta bota egin zuten atzera. Baina kronika bat izu-
garri ederra utzi zigun, 15 eguneko kronika izugarri ederra.

IS —Liburuan kontatzen dena eta esan duguna: ezkertiarra… 

AU —Mm!

IS —…feminista. 

AU —Mm!

IS —Non geratu da… Bueno, euskal kazetari ezaguna, lehenen-
go euskal kazetaren sortzailea, hor ikusten nabil…

AU —Nire material desplegablea ekarri dut, eta hau da Uscal-He-
rrico Gaseta.

IS —Kaliforniari buruz berbetan gabiltza; Kalifornia da hori.

AU —Kaliforniakoa izan zen bigarrena, hirugarrena. Lehenbizi-
koa izan da Xahok berak 1848.ean argitaratua. Dena euska-
raz, lau orri ziren, eta, egia errateko, bi ale… Bon, lortu zuen 
bi ale behintzat ateratzea; gero, gero, hondoa jo zuen. Bai-
na hemen, uzten badidazu gauza bat irakurtzen: “Herritar 
maiteak: Gaseta hounen hastiarequi, ezta tchipi içan goure 
embrassia [enbarazua], eïa çouin herri edo probincitaco Us-
caraz, Escaraz, Eusqueraz edo Hescuaraz haïtu eguin behar-
gunian izquiribatceco”. Eta bukatzen du artikulua erranez: 
“Hobe liçate guisa-batez gouretaco, hobequi counpreni-
turic içateco, Uscara-bat-baïcic ezpaliz; eta horren-gag-
nen, erran ahal dioquegu, goure aberatstarçunian praübe 
guirela”. Berak errebindikatu zuen, bere garaian, ez hemen 
bakarrik, euskara batua behar genuela, errebindikatu zuen 
gramatika nazional bat eta ortografia nazional bat.

IS —Liburuan errebindakatzen duzu bera…

AU —Bai, bai.

IS —Aitzindari moduan eta euskara batuaren… hori, ideiaren 
aitzindari moduan ere bai, ezta?

AU —Bai. Eta, gainera, asmatu egin zuen…

IS —Zein ederra hori ere bai, e: gure aberastasunean zer pobre 
gara.

AU —Pobre garen. Erraten baitu: nola erran: “Arramaïatça, 
Ekhaiña, Errearoa?” Eta atera beharra kazeta bat lehenda-
biziko aldiz historian, Euskal Herrian, bera ohartu zen zer 
inportantea zen prentsa euskaldunontzako, eta zein bu-
ruhausteak izan zituen.

AU —Xahok bezala. Xaho, gauza batzuetan, izugarri serioa zen: 
Euskal Herriko legeaz edo politikaz eta horrela, baina beste 
alor bat bazuen asmatzailea, sortzailea… Aitor aipatu duzu 
edo herensugearen mitoa edo gauza asko, berak asmatu zi-
tuen, eta eskerrak asmatu baitzituen, horrela, guk heredatu 
egin ahal izan ditugu.

IS —Besteak beste, “mitoak ez dituen herria kondenaturik dago 
hotzak akabatzera, maiteok!”

EITB
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Ada Lovelace izenarekin ezagutzen badugu ere, Augusta Ada 
Byron jarri zioten jaiotzean, 1815eko abenduaren 10ean. Mun-
du anglosaxoian emakumeek senarraren abizena hartzen dute 
ezkontzean. Adak ere senarrarengandik jasotako abizena erabili 
zuen: Lovelaceko kondesa.

Eta jaiotzako abizen hori, agian, ezaguna egingo zaio entzuleari; 
izan ere, Ada Lovelace Lord Byron poeta entzutetsuaren alaba 
zen. Hala ere, ez zuen ia ezagutu ere egin aita, gurasoak banandu 
egin baitziren Ada jaio eta hilabete gutxitara. Lord Byronek utzi 
egin zuen Ingalaterra betiko.

Aita poeta bazuen ere —edo, agian, horrexegatik—, amak 
nahiago izan zuen Adak poesia-mundutik aldentzea. Hala ere, 
eta emakume oso aurrerakoia zenez bere sasoirako, matemati-
kan zaletu nahi zuen alaba.

Horrela, Adak matematika eta zientzia ikasi zuen unibertsitatean. 
Berak egindako ikerketa matematikoek Charles Babbage ezagu-
tzeko aukera eman zioten. Babbagek makina analitikoa sortu 
zuen, prototipo bat kalkuluak automatikoki egiteko erabiliko 
zena, eta gizakion akatsak saihesteko erabiliko zena.

Babbagek bere makina aurkeztu zuen, besteak beste, Italian. Han 
emandako hitzaldi batean egon ondoren, Luigi Menabrea izene-
ko ingeniari batek artikulu bat idaztea pentsatu zuen. Argitara-
tu aurretik, ordea, Babbageri berari bidali zion, jasotako oharrak 
zuzentzeko. Artikuluan Babbageren azalpen gehienak jaso bazi-
tuen ere, Adari eskatu zion itzultzeko eta, bide batez, zuzenketa 
horiek egiteko.

Ada Lovelacek itzuli egin zuen Menabrearen artikulua, baina 
hainbat oin-ohar egin zizkion artikuluari; oin-ohar horiek bikoiz-
tu egin zuten artikulua. Ohar horiei izen soila eman zien: Oharrak, 
Notes. Bada, egindako ohar horietako batean, Babbageren maki-
naren aukera izugarria deskribatzen du, eta ordenagailu-progra-
ma bat asmatu zuen. Hori dela-eta, Ada Lovelace lehen progra-
matzaile informatikoa izan zela esaten da.

Adak Babbagek asmatutako makina hobetu zuen kalkulu kon-
plexuagoak egin zitzan. Horretarako, zulatutako txartelen sistema 
erabiltzea bururatu zitzaion. Txartel horiek ehungintza-industrian 
erabiltzen baziren ere, Adak kalkulu matematikoak egiteko auke-
rak ere ikusi zituen.

Garai hartako zientzialariek, baita Babbagek berak ere, makinak 
kalkulu sinpleak baino gehiago egiteko gai izango zirela uste ez 
bazuten ere, Ada Lovelace instrukzioak jarraitzeko moduan pro-
grama zitezkeelakoan zegoen.

Bere omenez, 1979az geroztik, Ada du izena programazio-len-
goaia batek, aeronautikan erabiltzen dena. 

16.2.  JANIS JOPLIN KANTARIA, 
ORAINDIK BIZIRIK mp3 (4'20'')

Rock & rolleko lehen emakume izarra edo historiako blues-rock 
kantaririk onenetakoa. Halaxe gogoan da gaur ahots urratuko 
abeslaria. Janis Joplin musikaria, 70 urte beteko bailituzke gaur, 
baina Jimi Hendrix, Kurt Cobain edo Jim Morrison bezalaxe, Janis 
ere 27koen klub horren parte bihurtu zen, 27 urte eskasekin mito 
bihurtuta hil zelako heroina-gaindosi batekin.

Bestelako aurreikuspenak zituzten Janis Lyn Joplinen —hori 
baitzen bere izena berez— gurasoek, hiru seme-alaben artean 

Eta merezi du emakume honi buruzko zertzelada batzuk ematea, 
zeren Nobel sariduna bada ere —britainiarrek duten emakume 
bakarra—, nahiko ezezaguna da, baita bere herrikideentzat ere. 
Gainera, Interneten bilaketak egiten badituzue, hainbat modu-
tan aurkituko duzue: Dorothy Crowfoot, Dorothy Hodgkin eta 
Dorothy Crowfoot Hodgkin. Izan ere, mundu anglosaxoian ema-
kumeak normalean senarraren abizena hartzen badu ere, berak 
bereari eustea erabaki zuen. 

1910ean jaio zen, Kairon, Egipto Ingalaterraren kolonia zenean. 
Gurasoak ere zientzialariak ziren; aita arkeologoa eta ama bota-
nikaria. Agian horregatik, eta garai hartan oso ohikoa ez bazen 
ere, Dorothyk eta bere ahizpek mutilek beste aukera izan zituzten 
ikasteko, lan egiteko… 

Eta, hain zuzen, ama ere zientzia zalea zelako, William Bragg ize-
neko zientzialari baten pare bat liburu oparitu zizkion Dorothyri. 
Bragg horrek metodo bat asmatu zuen X izpien bidez kristalen 
egitura ikusteko, eta horregatik jaso zuen hark ere Nobel saria. 
Irakurketa horiek bultzatu zuten Dorothy Crowfoot X izpien bi-
dezko kristalografia ikertzera.

Oxforden ikasi zuen, eta han hasi zen, beste lankide batzuekin, 
ikertzen. Ikerketa horietan, gai izan zen Braggek garatutako tek-
nika elementu organikoei aplikatzeko. Alegia, Braggek-eta ele-
mentu inorganikoekin erabili bazuten ere, berak bizirik zeuden 
molekulekin erabili zuen. Hortik aurrera, beraz, kristalografiaren 
garapena etorri zen: lehen fisikan eta kimikan baino erabiltzen ez 
zenak biologian ere izan zuen lekua.

Penizilinaren egitura aurkitu zuen, eta aurkikuntza honen bene-
tako balioaz jabetzeko, kontuan hartu behar dugu penizilina dela 
lehenengo antibiotikoa; ordura arte, jendea hil egiten zen zauri 
txiki bat infektatuz gero. Crowfootek, egindako lanei esker, anti-
biotikoak masiboki ekoizteko bidea eman zuen.

Eta aurreko mendeko 40ko hamarkadan penizilinaren arkitektura 
ezagutzeak ekarritakoa beste izan zen B12 bitaminarena aurki-
tzea hurrengoan. X izpien bidez lortutako aurrerapen handie-
na, hainbat zientzialariren ustez. Bitamina hori globulu gorrien 
ekoizpenarekin lotuta dago, eta bitamina horren gabeziak gaixo-
tasun larriak eragiten ditu. Lan horrek eman zion ospe nahikoa, ja, 
Nobel saria jasotzeko.

Bere lan-bizitza osoa eman zuen ikertzen eta Oxfordeko uniber-
tsitateko eskoletan. Bitxikeria bezala, bere ikasleetako bat izan 
zen Margaret Thatcher, gerora Erresuma Batuko lehen ministroa 
izango zena. 1969an intsulinaren egitura ere dekodetu zuen. 
Pentsa nolako ekarpena diabetikoentzat.

Beraz, hemendik aurrera ondo begiratu 50 liberako diru-paperei, 
ea Dorothy Crowfooten irudia agertzen den. Ondo merezia du- 
-eta.

15.2.  HEZUR ETA MAMIZKO HEROIAK II 
mp3 (3'44'')

Britainia Handian 50 liberako diru-paper berriak egin behar di-
tuztela-eta, zientziaren munduko hainbat hautagai proposatu 
dituzte, billete horien irudia izateko.

Nature aldizkaria zientzialari hori emakumea izatearen alde ager-
tu da; eta aurkeztutakoen arteko bat da gure gaurko protagonis-
ta: Ada Lovelace.
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bidea, betiere, emakume batzuen borroka luzeari esker, inoiz ez 
ahalegin instituzionalaren ondorioz.

Baina, orduan, unibertsitate-ikasketak egiteak ez zuen ziurtatzen, 
ikasketak amaituta, titulua emango zietenik. Suitza izan zen ema-
kumezkoak unibertsitatean onartu zituen lehenengoa, 1860ko 
hamarkadan. Baina Cambridgeko Unibertsitateak, adibidez, ez 
zuen 1947ra arte onartu. Zailtasunak zailtasun, zenbait emakume 
zientziaren lilurak harrapatu zituen, eta zeharo harrituta geratu 
ziren garaiko jakitunak lehenengo emakumeek Doktorego ikas-
ketak egiteko eskaera egin zutenean.

Zailtasun horien lekuko dira Zientziaren Historia ofizialean idatzi-
ta geratu diren emakume bakanak. Zientzia ulertzeko emakume 
gutxi batzuk bakarrik gai diren ideia zabaldu du historia ofizialak. 
Gehien jota, senarren laguntzaile modura aritu diren emaku-
meak aurkeztu ditu, hala nola, Marie-Anne Paulze, Lavoisierren 
emaztea, edo Mileva Maric, Einsteinen emaztea eta beste hain-
bat. Ikerketa zientifikoan parte-hartzaile aktiboak izan ez balira 
bezala aurkeztu izan zaizkigu beti. 

Egun, gauzak aldatu egin dira. Emakumeak goi-mailako ikaske-
tak egiteko eskubidea izateaz gain, unibertsitate-ikasleen artean 
erdiak baino gehiago dira. Hala ere, zientzia ez da gizartean ger-
tatzen denarekiko immunea.

Zenbat eta gorago jo eskala profesionalean, are murritzagoa da 
emakumezkoen proportzioa. Ikus ditzagun, bestela, Euskal Herri-
ko Unibertsitate publikoaren datuak: ikasleen artean erdia baino 
gehiago emakumezkoak badira ere, doktorego ikasleak barne, 
ikertzaileen artean hirutik bat baino ez da emakumea. Eta irakas-
leen artean ere gizonezkoak dira nagusi.

Desberdintasun hori nabarmenagoa da katedradunen artean, 
hamarretik zortzi baitira gizonak. Azkenik, azpimarratzekoa da 
zientzia-politikako zuzendarien artean oraindik ez dela inoiz 
emakumerik izan. Kontuan hartu behar da unibertsitate-sistema 
nahiko hierarkizatuta dagoela, eta, beraz, sistema horren gailu-
rrean gizonezkoak egoteak baldintzatu lezakeela unibertsitatea-
ren eta, oro har, zientziaren politika orokorra. 

Euskal Herriko Unibertsitatearen grafikoaren itxura, herrialdez 
herrialde, Europa osoan errepikatzen da. Hala dio behintzat Eu-
ropako Batasunaren eskaeraz egin zen ETAM txostenak. Izan ere, 
zientzia-politikek, oro har, ez dute emakumearen jarduera zienti-
fikoa errazten. Euskal Herrian bertan, ikertzaile gehienak iraupen 
luzeko beken bitartez hurbiltzen dira zientziara, eta beka-siste-
ma honek ez du ematen amatasun-baja hartzeko aukerarik. Hori 
emakumeen karrera zientifikorako muga izan daiteke epe luzera.

Azkenik, horra beste datu esanguratsu bat: zientzian gero eta 
emakume gehiago aritzen den arren, Nobel Saria jaso dutenen 
artean ehuneko bi baino ez dira izan emakumezkoak, eta horixe 
da ikerketa zientifikoaren errekonozimendurik handiena.

Elhuyar Fundazioa (moldatua)

18.3. HIRI DEBEKATUA mp4 (3'02'')

Gizarte hetero-patriarkal batean bizi gara, horrek rol jakinak ezar-
tzen dizkigu eta hirigintzan ere islatu da genero-desberdintasuna.

Datuen arabera, hiriak 25-65 adin tartean dauden gizonezkoei 
begira antolatuta daude, lanerako autoa erabiltzen dutenei bere-

zaharrena zen alabarentzat, gaurko egunez, 1943an jaio zen Janis 
Joplinentzat. Guraso guztiek bezala —dio— irakasle izan zedin 
nahi baitzuten. Baina Janis, Arte Ederrak ikasteko asmoz, uniber-
tsitatera ere joan arren, abesten hasi zen gazte-gaztetatik Texa-
sen, bere jaioterrian; bluesa eta folka garagardoen truke, dioenez. 
Garai horretatik datorkio edariarekiko zaletasun biziaren sona. Eta 
saiatu eta saiatu arren, inguruak eta giroak estuturik, 1963an San 
Frantziskora alde egitea erabaki zuen; izan ere, han, nahi zuena 
eginez, aske aritu zen, drogekin arazo larriak izan bazituen ere, 35 
kilo soilik pisatzeraino. Baina hasierako urte aztoratuen ondotik, 
66an Big Brother and the Holding Company taldearekin batu eta 
arrakasta lortu zuten. Monterreyko jaialdian jo zuten urtebetera 
Jimi Hendrix eta Otis Reddingekin batera; esate baterako, Ball And 
Chain kantuarekin entzuleak aho bete hortz utziz. Talde horrekin 
Cheap thrills diskoa grabatu eta erabateko arrakasta bereganatu 
zuen Janis Joplinek, milioi bat ale salduz.

Hala, Londresen 69an eskaini zuen kontzertua bere onena izan 
zela zioen. Baina erabateko mito 69ko abuztuan bihurtu zen, 
Woodstocken eskainitako kontzertuarekin, Piece of my heart be-
zalako kantuak jendeak berriro eta berriro errepika zitzala eska-
tuz. Drogekiko bere mendekotasunak okerrera egin eta heroina 
uzteko Brasildik bidaian ibili ondotik, 70ean Full Tilt Boogie Band 
taldearekin bat egin zuen. Pearl diskoa grabatzen hasi zen eure-
kin, baina diskoa amaitzear zenean —1970eko urriaren 4an— 
Janis Joplin heroina gaindosi batekin topatu zuten hilda bere lo-
gelan. Zur eta lur jaso zuten lagunek albistea, heroina utzita zuela 
uste zutelako. Baina garaiko albiste nahasiak alde batera utziz, 27 
urte eskasekin hil zen Janis Joplin. Pearl segidan bere diskorik lau-
doriotuenetako bat izango dena testamentu gisa utzita.

Baina ez gaitzala tristeziak kolpatu, negarrik ez, Janisek ez luke 
onartuko eta. Izan ere, testamentuan honako agindua utzi zuen: 
bere omenezko festa egin zezatela. Eta horretarako 2.500 dolar 
ere utzi zituen. Eta festa egin egin zen, Edariak Pearlen kontura 
goiburupean, lagun eta senideekin.

Gaur ere holaxe gogoratuko da nazioartean Janis Joplin, haren 
omenezko kontzertu ugarirekin. Rockaren Fama Aretoan da 
1995etik. Bizitza Osoari eskainitako Grammy saria ere jaso zuen 
gerora. Eta, aurten, Hollywoodeko Ospearen pasealekuan izar bat 
ere eskainiko zaio, gaur 70 urte beteko zituzkeen Janis Joplinek 
bizi-bizirik jarraitzen duelako, askoren eta bereziki emakume ani-
tzen mito gisa.

EITB (moldatua)

17.2.  EMAKUME ZIENTZIALARIAK 
HISTORIAN ZEHAR mp4 (4'07'')

Martxoaren 8ak emakumezkoek irabazitako lan-esparruak ekar-
tzen dizkigu gogora. Mende luzez, ikasteko eskubidea ukatu zaie 
eta horrek bereziki atzeratu du, esaterako, emakumeek zientzian 
parte hartzea.

Hasierako gizarteak ez zuen onartzen emakumezkoek gizonez-
koen pareko adimena zutenik, eta, hortaz, gizonezkoek izan dute 
zientziaren erabateko monopolioa. Hori dela-eta, emakumez-
koentzat ia ezinezkoa izan da aurkikuntza zientifikoek sortzen 
duten zirrara berezia sentitzea. Esanguratsua da datu hau: uni-
bertsitatea Erdi Aroan sortu bazen ere, XIX. mendearen amaiera 
aldera eskuratu zuen emakumeak unibertsitatean ikasteko esku-
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AB —Bai, nik esango nuke oraindik erabiltzen dela, adibidez, gi-
zon hitza, bada, pertsona designatzeko. Eta entzuten dugu, 
irakurtzen dugu, e, abestietan, hor, mantendu da, umeek 
oraindik ikasten dituzten abestietan, eta… Horrenbeste 
maite dugun Izarren hautsa, ez? Gogoratzen baditugu ber-
tso batzuk: “Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko 
premia” edo “gizonen lana jakintza dugu”… Baina ez da gi-
zona esanahia, esan nahi du pertsona edo gizakia.

Eta, bueno, badago, bada, “gizon portatu”. Googlen sartzen 
bagara eta jartzen badugu “gizon portatu”, aurkituko dugu 
hainbat aldiz, oraindik erabiltzen delako esateko zintzo 
portatu, behar bezala portatu, e, adoretsu portatu, baina 
ez dugu aurkituko zentzu berberarekin “emakume porta-
tu”. Orduan, bueno, badaude hor oraindik asimetria batzuk: 
gauza desberdinak emakumeei eta gizonei erreferituta.

AB —Begira, asmakizun hau sortu zuen irakasle valentziar batek 
zera adierazteko: gaztelaniaz zer zaila den maskulino oro-
kor baten atzean, alegia, “¡Que venga el cirujano de guardia!”, 
bada, nekez irudikatu ahal genuela emakume bat. Baina 
hara non, euskaraz ere, nahiz eta euskaraz ez dagoen ele-
mentu hori eta zirujaua izan daitekeen emakume bat edo 
gizon bat, bada, e, berdin funtzionatzen du, zailtasun ber-
bera sortzen da asmakizun horrekin, ez?

Nik hemen ikusten dut gakoa ez dagoela hizkuntzan, baizik 
eta gure burmuinean, hiztunon burmuinean, ezta? Inertzia 
batzuk dauzkagula, e, garai batzuetan, beste garai batean, 
bada, zirujaua zen gizonentzako lanbide bat, baina gaur 
egun ez, eta, hala ere, horrela irudikatzen dugu oraindik.

KA —Bada, seguru baten bat etxean pentsatzen ari dela. Bai-
na zer esango zenieke hau guztia txorakeria bat dela uste 
dutenei? 

AB —Bada, nik esango nuke interesgarria dela, zer esango dut 
nik, bada, ezta? Esango nuke bizikidetzaren, sexuen arteko 
bizikidetzaren beste arlo bat dela, eta errespetua lantzea 
alor guztietan interesgarria dela, eta hizkuntzan bereziki. 

EITB

21.3. IRRATIKO ALBISTEGIA mp3 (1'38'')

—Debako Praileaitz kobazuloan 200.000 urte inguruko aztarnak 
aurkitu dituzte. Elefanteen familiako ugaztun handi baten orpo-
-hezurra eta hartz baten letaginak topatu dituzte. Aranzadi el-
karteko arkeologoek diotenez, esku artean dituzten azterketekin
honako hau baiezta daiteke: Behe Paleolitoko gizonak okupatu
zuen Praileaitz.

—Enpresagizon gasteiztar batek Gasteiz erdigunean azken ur-
teetan itxi diren negozio gehienak erosi ditu, eta udaberrirako 
hainbat lokal prestatu nahi ditu. Auzokideek ez dute proiektua-
ren inguruko daturik.

—Animaliarik gabeko jaiak aldarrikatu dituzte Animaliak Aske 
taldeko kideek gaur emandako prentsaurrekoan. Taldeko boze-
ramaileen hitzetan, “gaur egungo mutikoek ez dute sokamuturra 
edo zezenketen beharrik jaiez gozatzeko; bada garaia bestelako 
jai-ereduak eskaintzeko”.

—Gaur hasiko da San Sebastián Moda Festivalen hamargarren 
edizioa. Ekitaldi ugariren artean, nabarmentzekoak dira Balen-

ziki. Hau da, emakume, haur eta zaharrentzako espazioek ez dute 
lehentasunik izan, ondorioz, ezin dira hirian integratu. 

Hala, hiria lan produktiboari begira antolatua dago: lanerako 
guneak, merkataritza-guneak eta aisialdia. Horien artean batetik 
bestera ibiltzeko, berriz, auto partikularrentzako errepideak dira 
nagusi. Baina non kokatzen da emakumea lan-merkatuan? Askok 
eta askok zaintzari lotutako rola betetzen dute eta gehienak sol-
data gabeko lanak dira. Nekez aurkituko dute lekua horiek aipatu 
dugun hiri-antolamenduan. 

Irtenbidea gertutasuna da. Eskolak, erosketak egiteko dendak eta 
lantokiak ahalik eta gertuen egotea eta horietara iristeko modua 
erosoa izatea, esaterako, oinez edo bizikletaz. Guneak zentrali-
zatuta egoteak berdintasunerako bidea ahalbidetuko luke, leku 
batetik bestera erraz iristeak denbora murriztuko lukeelako eta, 
ondorioz, kolektibitate osoak parte hartuko lukeelako tradizio-
nalki emakumeek bete dituzten funtzioetan, hala nola haurren 
zainketan eta etxearen antolakuntzan.

Hirigintzan oso garrantzitsua den beste arlo bat gune ilun eta 
bizitzarik gabekoek osatzen dute. Ez badaude ongi argiztatuta, 
itzalak sortzen badira, bisibilitatea oztopatzen duten zutabeak 
badaude, edo edonor ezkutatzeko moduko ertzak eta, gainera, 
inguruan ez bada inor bizi, eta ez badago komertziorik, emaku-
mezkoak leku horiek zeharkatzeko beldur izaten dira. 

Zein dira, beraz, emakumeak hirian seguru sentitzeko ezauga-
rriak? Leku batetik bestera joateko orduan ingurua ondo ikustea, 
gune argiztatuak eta garbiak izatea, eta jende gehiago dabilela 
jakitea eta ikustea, edozer gertatuz gero norbaitek ikus zaitzakee-
lako edo, behintzat, laguntza eskatuz gero, entzun. 

Hiri debekatua esaten zaio gune ilunak dituen hiriari. Hainbat he-
rri hiri debekatuen mapa egiten ari dira, emakumeentzat arrisku-
tsuak diren guneak identifikatuz. Diagnosia emakumeek egiten 
dute. Azken batean, segurtasun-ezaren pertzepzioa ez da ber-
dina gizon eta emakumeentzat, hauei beldurra eragiten dieten 
hainbat gunetan gizonek ez baitute arriskurik ikusten.

19.3. DENOK BARNE mp4 (4'18'')

Kike Amonarriz —Amelia, Emakundek argitaratutako Eus-
kararen erabilera ez-sexista liburuaren egilea zara. Zergatik 
behar da horrelako liburu bat?

Amelia Barquin —Bada, begira, nire ustez, e, gai oso polita 
da. Luze pentsatu da euskaran ez zegoela zer hausnartu gai 
honetan, ez zegoela… gai hori ez zegoela presente, ez? 
Bada, e, bueno, aldameneko erdaretan bazegoela zer ikertu, 
baina euskaran ez. Baina konturatu gara, apur bat hausnar-
tuta, euskaraz ere badaudela hainbat adibide eta, e, bueno, 
bada, gizartean, gizartearen beste arloetan gertatzen diren 
parekotasun ezak hizkuntzan ere gertatzen direla. Baina nik 
ez nuke esango euskara sexista denik, ez nuke esango gaz-
telania edo frantsesa hizkuntza sexistak direnik. Bai esango 
nuke, e, erabileran dagoela gakoa, erabilerak izan daitez-
keela sexistak, edo arrazistak.

KA —Beraz, Amelia, ja lehen titularra eman di(d)azu: hizkuntzak 
ez dira sexistak, sexistak hizkuntzen erabilerak dira.

AB —Hain zuzen.

KA —Horren adibiderik baduzu?
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M —Ez dira asko mende erdi betetzera iritsi diren dendak, eta 
guk ere ospatzea erabaki dugu. Gainera, bi dendak elkarren 
ondoan izanda… Zer gutxiago, ezta?

E —Jakina baietz! Kale Nagusian zuen dendak hurrenez hurren 
elkarren ondoan ezagutu ditugu herritarrok beti. Bertan 
jantzi gara gehienok.

M —Komertzio txikietan bezeroa zaindu ezean, jai dugu. Gure 
kasuan, eta zuenean ere halatsu izango da, denetik egitea 
tokatu zaigu: produktua bezeroaren arabera egokitu, etxera 
probatzera eramateko aukera eskaini…

S —Dena egin behar horretan ahalegindu gara, bezeroa mima-
tzeagatik. 

E —Esaguzue, zer da gehien aldatu dena urte hauetan guztie-
tan: bezeroa, eskaintza, lan egiteko modua, denda… 

S —Bezeroa, bereziki. Nabarmena da aldaketa. Arreba eta biok 
hasi ginenean, apenas sartzen zen gizonezkorik dendan. 
Haien emazteak eta amak etortzen ziren erakusleihoan ze-
goena gustatu zitzaiela esanez erostera. 

M —Gurean, erosteko modua. Lehen, arropak erakusleihoan iku-
si, eta zeuden moduan erosten zituzten bezeroek, inolako 
aldaketarik egin gabe. 

E —Eta izango da, bada, pasadizoren bat, irratian kontatzeko 
modukoa, umorezko pasarteren bat, bezero bereziren 
bat… Diskrezioz kontatuta, jakina, txukun antzera, inoren 
izenik aipatu gabe…

S —Bada, oso gaitz egingo zait bat aukeratzea. Oro har, bezero 
onak eduki ditugu, baina bat oso berezia. Telebistan zebilen 
lanean, orduko aurkezle batzuk ekarri zituen gure aitaren-
gana. Aurkezle haiek ez zuten, antza, trajea janzteko ohi-
turarik; galtza bakeroekin eta zapatilekin ibili ohi ziren. Eta 
hara non esan dion gure aitari mutil haientzako amerika-
nak egiteko. Ondo gogoan ditut haren hitzak oraindik ere: 
«Gerritik gora bakarrik ikusiko dituk, gerritik behera ez. Egin 
iezazkiek jaka batzuk mutil hauei».

E —Galtza bakerorik ikusiko ez bazen, handik aurrerako lanak 
kamerek egin zitzatela, ezta? 

S —Hori da. Gerritik behera enfokatu gabe. 

M —Gurasoak arropa erostera etortzean politak ikusten dira. 
Azkenak izerditan joan ziren. Ez zekiten nondik hasi ere. In-
terneten topatutako argazki bat ekarri ziguten eta gorriak 
ikusi bagenituen ere, oso antzeko jantzi bat eraman zuten. 

E —Eta? Asmatu al zuten?

M —Bai, hori ziurtatu ahal izan genuen. Bolada luzez kendu ere 
egin gabe ibili zuen-eta alabak. 

E —Halakoetan opari-bonoak izaten dira soluziorik hoberenak.

24.3.  JENDETZA IKARAGARRIA 
FUTBOLEAN I mp3 (4'48'')

Maite Artola —Albistea da San Mamesen atzo gertatu zena. 
Ez markagailuagatik, Jasone, baina bai San Mamesek… Zu 
han zinen, ezta?

Jasone —Bai, bai.

MA —Bada, kontaguzu zure kronika.

ciaga eta San Telmo museoetan egingo diren desfileak. Ziurta-
tua dago, beraz, emakume ederren presentzia. Iragarri dutenez, 
gonbidatuen artean izango dira Brad Pitt eta bere emazte ohia, 
Angelina Jolie.

—Australiako tenis txapelketan, Roger Federer berriz sailkatu da 
finalerako, Marin Cilic kroaziarrari irabazi ondoren. Emakumez-
koei dagokienez, Serena Williams eta Simona Halep izango dira 
azken partidarako.

22.3. EMAKUMEAK ETA JANZKERA mp4 
(3'10'')

Elkarrizketatzailea —Eta zapatak? Ez zenituen edukitzen, e, 
iganderako batzuk eta…

Joxepa —Keba, keba. Bueno, es ke, iganderako ez ziren haiek; 
iganderako-eta, bestela, alpargatekin eta sandalia batzue-
kin-eta ibiltzen ginen, bai. Gu mendira joaten ginen alpar-
gatekin, ez orain bezala: bota… mendiko botekin-eta… 
Guk ez dugu ezagutu hori, e.

E —Alpargatekin, e?

J —Bai, bai, bai. Gu joanda gaude… eta abarkekin ere bai, egu-
raldi txarrarekin; abarkekin. Baina Igaratzara joan, eta alpar-
gatekin, e. Orain bezala? Ja, ja!

E —Eta elurra egiten baldin bazuen?

J —A, ez ginen joaten, ez ginen joaten. Ez genuen arroparik ere 
elurrerako.

E —Hori da. Eta kaltzadua esan duzu, baina, gero, prakak-eta, 
mendirako zer eramaten zenuten?

J —Keba. Prakak? Keba. Esto… gona. Gona eta galtzerdi lodi ba-
tzuk jarri, eta ya esta. Prakak?

E —Eta txamarrarik ere ez, ezer ez.

J —Hombre. Txamar… txamarrarik ez. Horrelako mendiko txa-
marrak ez. Jertseak egiten genituen, lodiak, eta haiekin.

Ahotsak.eus / Badihardugu Euskara Elkartea (CC-BY-SA)

23.3. HERRITARRAK JANZTEN mp3 (1'27'')

Esataria —Gaurko elkarrizketa omenaldi txiki bat da ezer baino 
gehiago. Herriko bi dendari ekarri nahi izan ditugu euren 
lanbidearen historia kontatzera. Eta hori esanda, honezkero 
antzeman duzue nortzuk diren gonbidatuak; izan ere, aste 
honetan Kale Nagusiko bi erakusleiho berezi-berezi apain-
du dira eta deigarri egin zaigu bertatik pasa garenoi hango 
distira eta xarma. Zorionak eta ongi etorri, Sebastian Berrio-
zabal eta Miren Zabalberri. 

Sebastian + Miren —Eskerrik asko!

E —Zorionak 100 urte eta 50 urte bete dituzte-eta zuen arropa-
-dendek.

S —Gurean familiako hariari tiraka bete dugu mendea oihal, 
orratz eta hari artean, gizonezkoen arroparekin.

E —Eta zuen kasuan, mende erdi langintzan, baina zuek emaku-
mezkoen arropa saltzen duzue. 
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dakit ikastoletara eta, e, bueno, hezkuntza-zentroetara gon-
bidapenak bialdu ebezena (bidali zituztela). Eta, klaro.

MA —Komentarioak datoz esanez bezala, esanez bezala…

J —Baina atzo…

MA —Beste era batera balitz…

Nerea —Esanez bezala, e. Bueno, nik beste komentario, nik bes-
te galdera bat daukat: zenbat irabazten dute Athleticeko jo-
kalari mutilek eta…

J —Klaro!

N —…zenbat irabazten dute jokalari neskek? Hor proportzioa 
dago: sortzen duzunaren arabera kobratzen du jokalariak, 
une honetan, eta hori da erabiltzen den argumentua, eta 
sortzen denaren arabera kobratzen da sarrera. Argumentu 
bezala… Bueno, aber, hitza hartu dut inork eman gabe, 
beraz…

MA —Ez, ez, ez. Hitza hartu dezakezu nahi duzunean, Nerea.

J —Baina nahiz eta atzo, e, ateak ireki, o sea, sartu behar genuen 
bakoitzak bere sarrerarekin edo karnetarekin edo dena de-
lakoa. Baina, atzo, eguazten bat, arratsaldeko zazpiak, eta, 
bueno, ez zeban (zuen) oso eguraldi txarra egiten arratsal-
deko zazpietan —gero, hortik aurrera, bai—, 48.000 lagun 
eguazan (zeuden).

EITB

25.3.  IRRATIKO ZUTABEA: MADDALEN 
ARZALLUS mp3 (3'00'')

“Izan ala ez izan”, horrela zioen Shakespearek edo haren izenean 
idazten zuenak Hamleten ahotik. Hori omen zen kontua: izan ala 
ez izan. 

Baina "enaz, banaz" esan zuen Amurizak ondoren, eta horren za-
leagoa naiz ni. Hau da, ez dela dena zuria edo beltza; ez naizela ni 
beti ausarta edo beti koldarra, egoeraren, egunaren, umorearen 
edo dena delakoaren arabera baizik.

Modu berean jarri izan dut zalantzan, behin baino gehiagotan, 
guztiz emakume naizen ala ez. Zerk egiten du norbera emaku-
me? Genital emeek? Azkenaldian jasotako testigantzek geroz eta 
argiago utzi digute ezetz: alutik eta zakiletik askoz haratago doala 
bakoitzaren genero-nortasuna. Orduan? Zerk egiten gaitu gizon 
ala emakume? Besteekiko jarrerek? Inguruak jarrita hartzen ditu-
gun rolek?

Ahantz dezagun behingoz mundua; ahantz ditzagun rol inposa-
tuak eta hitz egin dezagun norberaz: zerk egiten nau ni, izatez, 
sortzez, gizon ala emakume? Bada, ez dakit. Eta ez hausnartu izan 
ez dudalako: askotan, pentsatu, hitz egin edo eztabaidatu izan 
dut honetaz, eta sekula ez dut galdera horren erantzunik topatu. 
Horregatik aldarrikatzen dut aho betez ez dudala banaketa bi-
narioetan sinesten: ni ere ez naizela eta banaizela; edo naizena 
naizela, besterik gabe, genero-nortasunak zazpigarren planoan 
aparte utzita.

Horregatik barne-gatazkak sortu izan dizkit beti martxoaren 8ak. 
Sekula ez dut oso ongi ulertu zergatik sentitu behar dudan bete-
-betean nire emakumeen nazioarteko eguna, ustezko emakume
izate hutsagatik. Zapalkuntza baten aurkako egun gisa, bai, parte 
sentitzen naiz. Baina Mediterraneoan beltz bat itotzen den ba-

J —Nik uste dut atzo beste behin Athleticek erakutsi ebala (zue-
la) futbola baino zerbait gehiago dela, futbola baino harago 
doala. Zaletuen aldetik erantzuna ikusgarria izan zen. Nik 
uste dut erantzun horrek antolakuntza, pixka bat, harrapa-
tu zuela, horrela, bat-batean eta zer egin jakin barik, zeren 
sarrera, San Mamesen sarrera kaotikoa izan zen, kaotikoa; 
bueno, mundu guztia oso haserre zegoen. Baina, bueno, 
gero zelaian ikusitakoa, bada, ikusgarria. Neskek oso ondo 
jokatu eben (zuten), nire ustez…

MA —Ez, eta Arritxu Iribarrek ere lehen hala kontatu du: ez ziela 
markagailuak lagundu, baina…

J —Ez. Eta nik uste dut biak, o sea talde biak hunkituta egoe-
zela (zeudela) San Mamesega… San Mameseko giroa-
gatik; gero, entzuleok, ikusleok be (ere) gehiago animatu 
genuen, ze Athleticen partidu… nik… San Mames berria 
egin dabenetik (dutenetik), mila bider esan dut, batzuetan, 
Athleticen partiduak ikustera joatea San Mamesera dela 
zinera joatea moduan: inork ez du ezer egiten; o sea, bai, 
han daude alde baten dauezenak, harek (daudenak, haiek), 
baina beste denak zine baten moduan. Niri ez jate (zait) fut-
bola horrela gustatzen; niri gustatzen jat (zait) altxatu, ga-
rrasi egin… eta, atzo, horrelako giroa egoen (zegoen) zelai 
osoan. Eta ikusgarria, oso-oso hunkigarria izan zen. Hori… 

MA —Pentsatzen…

J —San Mames…

MA —Pentsatzen dut, Jasone, gradan, han bertan zegoen jen-
dearen arteko komentario nahiko orokortua izango zela, 
edo, gutxienez, eztabaida, zergatik zen atzokoa salbuespe-
na, ez?

J —Bueno, salbuespena da gu be (ere) horrelako… horrelakoak 
garelako, e. Esan nahi dut: emakumeen futbolak ez dauka, 
e, gizonezkoen futbolak daukan… ez dau (du) horrenbeste 
erakartzen, eta, orain dela urte batzuk, e, Athleticeko nes-
kek, uste dut Liga edo Kopa irabazi ebela (zutela), eta hor 
be (ere) egon zen, bueno, bada, San Mamesen jokatu eben 
(zuten), eta sekulako erantzuna egon zen publikoaren alde-
tik, baina hortxe amaitu zen, zeren, gero, ez dauka horren-
besteko jarraipenik. Alde batetik, zaleek ez dutelako hain-
beste jarraitzen, baina, gero, Athleticek berak ere, taldeak 
be (ere), ez dotzelako (diolako) horrenbesteko garrantzirik 
ematen. Aurrekontuetan be (ere) hori ikusten da.

MA —Bai, seguruena batak bestea elikatzen du etengabe, ezta? 
Proiekzioa ere norberak bere taldeari ematen…

J —Klaro!

MA —…dion garrantziaren araberakoa da. 

J —Eta ikusi dena da: atzorako eskatu eben (zuten) jendea me-
sedez etortzeko, eta mundu guztia etorri zen, eta orduan, 
bueno…

MA —Badakizu badirela komentario gaiztoak ere, Jasone, atzo-
ko San Mamesko betekadaren inguruan, esanez: eta zenbat 
ordaindu zuten, sarrera, partida hori ikusteko?

J —Bueno, sarreraren prezioa 5 eurokoa zen. E, nik ez dut uste 
inork ordaindu ebanik (zuenik), zeren takillak atzo zabal-
tzera zihoazen, baina, zabaldu orduko, ja denak agortuta 
aguazan (zeuden), zeren sozio bakoitzari, karnet batekin, 
gonbidapen bi ematen otziezan (zizkioten), eta, gero, ba-
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MA —Bai, baina lau eta huts irabazi zieten Realeko neskek Rayo-
koei, eta, esandakoa, bada, zuzenean semifinaletara pasako 
dira, eta zer gustura zeuden. Sandra Ramajo entzun dugu.

N —Eta uste dut Zubietan jendeak sartzeko batere problemarik 
ez zuela eduki.

MA —Ez. Esan digutenez, oraindik ere, lekua bazegoen Zubieta 
betetzeko ere. Hori geratzen den… Zer?

N —Nik gauzatxo bat esan nahiko nuke. Bueno, lehenik eta 
behin, neskena delako ez zait futbola interesatzen hasi; o 
sea…

MA —Hori da. Ulertzen da hori ere.

N —Badaezpada ere, zeren, esan nahi dut, nolabait, konbertitu 
egin da hau futbolaren fede berdaderora? Bada, ez. Baina 
iruditzen zait garrantzitsua dela, pixka bat, ikusgarritasuna-
ren inguruan gogoetatzea, ez? Eta ez bakarrik futbolaren 
kasuan, baizik eta emakumeen kirolean, oro har. Beste adi-
bide bat emango dizuet: orain dela pare bat aste, e, Bera 
Berak Artalekun jokatu zuen partida bat. Nik ez daukat ezer 
Bidebietako ohiko kantxaren, eta hemen Gascako parti-
duen aurka: oso toki duinak iruditzen zaizkit. Baina Artale-
kun jokatu zuten Bera Berako neskek, eta Artalekura joan zi-
ren, normalean, Bidasoa ikustera joaten diren asko eta asko 
Bera Beraren partida bat sekula ikusi gabeak, eta nik, behin 
baino gehiago… azken aste hauetan bati baino gehiagori 
entzun diot: “Jo, aizu, a zer partidu, a zer…, nola jokatzen 
duten, ze onak…”. Ikusgarritasuna, gaur egun batez ere, es-
zenatokiak, hori zaintzeak, areto egokiak eskaintzeak balio 
du, azkenean, nabarmentzeko inportantea dena: kirolari 
hauen maila norainokoa den, kirolari hauek, askotan, ba-
tere ez kobratu arren edo oso gutxi kobratu arren egiten 
duten ahalegina aintzat hartzea, eta hori, momentu hone-
tan, bai, bagaude halako euforia modu batean, ez? Argaz-
kia izugarria zen, San Mameseko argazkia zen pasada bat, 
baina beste maila batzuetan ere ikusgarritasuna gehixeago 
landuko balitz, ez litzateke izango, e, inolako diskriminazio 
positiborik, ez; ez litzaieke emango aparteko ezer; balioko 
luke beraiek erakusteko zer egiteko gai diren, eta jendeak 
ikusteko zer egiten duten, nola jokatzen duten eta nola 
ahalegintzen diren.

M —Galdera txiki bat, Jasone, zuk ondo ezagutzen duzu hori, 
eta uste dut, gainera, asko agintzen duzula futbola baino 
gehiago den esparru horretan. 

J —Ez dakit, ja…

M —Titulua ateratzen badute, oraingo honetan, zaila izango da 
gabarra ez ateratzea, ez? Horrelakoaren ondoren, 

J —Titulua zeinek?

M —Athleticek; Athleticek irabazten badu.

J —Neskek?

MA —Orain, ja, kanpoan geratu dira.

J —Ez, neskak kanpoan geratu dira.

M —Baina irabaziko balute. Irabaziko balute, hemendik ez-dakit-
-ze lehiaketa batean.

N —Realari aterako diogu Urumean gabarra.

M —Zeren, eztabaida hori egon da dezente, ez? Denbora de-
zente Bilbon, ez?

koitzean nire aurkako eraso gisa hartzen dudan modu berean, 
emakumeen aurkako zapalkuntza gizaki guztion aurkako erasoa 
dela sentitzen dut nik. 

Eta gogoan ditut egun osoa etxean lanean pasatzen zuten nire 
amonak edo gaur egun, oraindik ere, egoera berean bizi diren 
etxeko andreak. Edo lantokira joan eta lankide batzuek baino bal-
dintza kaskarragoetan lan bera egiten dutenak.

Horrelako eta antzeko zapalkuntzen aurka, egunero egin behar-
ko genuke protesta, baita martxoaren 8an ere. Baina ez emaku-
me, beltz, ijito, judu, musulman, trans edo hizkuntza gutxituko 
hiztun garelako, guztiok berdin gizaki garelako baizik.

EITB

26.3.  JENDETZA IKARAGARRIA SAN 
MAMESEN II mp3 (4'50'')

Martxelo —Niri iruditzen zait ikaragarria, ikaragarria. Eta, aur-
ten, San Mamesen jende gehien bildu den partida, mutil 
edo neska izan.

Jasone —Bai. Duda barik, bai.

M —Hurrengo partida Reala izan zen…

Maite Artola —Eta Europan marka jarri duena.

M —Seguru, seguru. Eta munduan; eta munduan jarriko zuen.

MA —Munduan ez, munduan, itxuraz…

Nerea —Argentinako bat dabil bueltaka.

MA —Ez. Mexikoko bat. Mexikoko ligako partida bat kenduta, 
gainerakoan… Eta Washington Posten, eta lehen Xiker Es-
nal lankideak kontatzen zigun izan duela oihartzuna.

M —Eta, gero, komentario horiek ez dira egiten Bob Dylanek 
Donostiko hondartza betetzen duenean, dohainik izan da. 
Sekulako jende pila, eta inork ez du esaten: sekulako jende 
pila Donostian Mikel Laboa eta Bob Dylanen kontzertuan. 
Eta, gero, ez du jartzen inork titular azpian: baina dohainik 
zen, eta, orduan, ez dauka meriturik. Gauza batzuk egiten 
dira gaiztakeriatik. Nik uste dut ikaragarria dela ikustea…

N —Bueno, gaiztakeria horri matxismoa esaten zaio askotan.

M —Baina esan nahi nuen… ez dakit… bai, bai, bai…inbidia-
tik…

J —Bueno, eta hau dena esanda, eta ni, argi gelditzen da ni Ath-
letic-zalea naizena eta hori.

MA —Joe, ez zaigu batere argi geratu hori.

J —Nik uste dut…

M —A, ni ez naiz jabetu. Bueno, aurreneko aldia da Jasonerekin 
nengoena… aspaldiko ezaguna nuen, baina ez naiz jabetu 
Athleticeko zalea zinenik.

MA —Jasone, hori esanda?

J —Hori esanda, nik uste dut, gaur, benetako zorionak Realeko 
neskek merezi dabela (dituztela); partidua irabazi eben 
(zuten), eta final-erdietara pasatu dira, eta gaur, atzo San 
Mamesen gertatutakoa gertatuta, bada, eurena gelditu da 
bigarren maila baten moduan, ez?
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A —Banekien gustatuko zitzaizula. Bazen ordua emakumea lo-
rontzi bat bezala duten orkestra horiek baztertzeko. 

B —Aldaketa nabarmenak. Bai,horixe. Pozten naiz. Asko, gainera. 
Eta zer gehiago dugu?

A —Bada, denetik. Danborradako kantineraren janzkera aldatu 
da: gonamotzaren ordez begira zer estilosoa jarri duten 
janzkera; honekin behintzat edonor atera daiteke kantinera 
moduan. Asmatu dute.

B —Bikote mistoak eskatu dira, baita ere, esaterako, mus-txapel-
ketan eta dantza-txapelketan… Jai parekideak bilatu dira, 
zalantzarik gabe.

A —Eta ikus dezakedanez, lekuak ere zaindu dira. Gaueko eki-
taldiak herriko plazara ekarri dira. Erdigunera. Bazen garaia. 

B —Gaueko ordu txikietan eskertuko dugu behar bezala argiz-
tatutako guneetan ibiltzea. Etxeratzeko ere alde ederreko 
erosotasuna eta segurtasuna, egia esan behar bada, de-
nontzat.

A —Hala da, bai. Izan ere, lekutan dago errugbi-zelaia. Iaz, txan-
daka ibili ginen alabaren kuadrillako gurasoak euren bila 
joanez.

B —Ez da harritzekoa, handik herriraino argiztatu gabe dago-eta 
bidea.

A —Eta begira honako hauek ere: behingoz kendu dute Reg-
gaetoia gazte-diskoan. Ez dadila zabaldu mezu matxistarik 
gaztetxoengana arratsaldeko ordu horietan.

B —Ekinaren ekinez, lortu da azkenean. Zoriontzekoa inondik 
ere aurtengo jai-batzordearen egitaraua. 

A —Bai, eta publikoki zoriontzekoa, gainera.

B —Arrazoi duzu, eta herri aldizkarian idazten badugu zoriontze-
ko gutun bat gure kuadrillaren izenean?

29.4. MUSIKA BERRIAK mp4 (2'59'')

Alaba —Kaixo, ama!

Ama —Arratsalde on. Pozik zatoz!

Al —Bua! Ezetz asmatu ze kontzertu dagoen uztailean Barakal-
don! Hatsune Miku! 

Am —A!

Al —Utziko didazu joaten, ezta? Kuadrillako guztiak doaz! Eta… 
dirua ere emango didazu?

Am —Zer da, bada, oso garestia, ala?

Al —Bada, bueno… 60 €.

Am —Bueno… ikusiko dugu. Oraindik uztaila lekutan dago. 
Eta nola esan duzu deitzen dela zure abeslari hori? Jasone 
Miku? Ez zait batere ezaguna egiten. Euskalduna da?

Al —Jasone, ez, ama, Hatsune. Hat-su-ne.

Am —Hortaz, ez da euskalduna.

Al —Musikari japoniarra da. Musikari berezia. 

Am —Modan dagoen guztia iruditzen zaizue zuei berezia.

Al —Baina hau berezi-berezia da. Holograma bat da.

Am —Eta zer da hori?

J —Bai, bai. Gainera, Kopa irabazi eb… es ke ez dut gogoratzen 
Kopa edo Liga zen, orain dela se urte, zazpi urte.

Beste kazetaria —Liga zen.

MA —Liga.

J —Liga? Bada, orduan, eztabaida egon zen: ea gabarra aterako 
zen edo ez; azkenean, erabaki zen ezetz. Eta nik uste dut, 
bueno, denborak aldatzen doaz eta hurrengoan, bada, 
igual, Athleticek, klubak, e, berak presio… jasoko daben 
(duen) presioa askoz handiagoa izango da, eta egin egin 
beharko du, zeren besteekin, gizajoekin, gabarrarik ez dugu 
aterako, bueno, hurrengo milurtekora arte.

EITB

27.3. JAIETAKO EGITARAUA mp3 (3'39'')

A —Iritsi da jaietako egitaraua!

B —Ez dit ilusio berezirik egiten. Gainera, ez da ezer itxurosorik 
egoten. Beraz, kuadrilla-eguna amaitzean, martxa egingo 
dugu kanpora.

A —Bada, aurten kuadrilla-egunaren ondotik dator hoberena. 

B —Hoberena? Herri-kirolak, pilota-partida eta idi-probak?

A —Bada, ez. Aurten aldaketa nabarmenak egin dira, ahalegin 
berezia egin dute horretarako herriko talde eta eragileek. 

B —A, bai? Zer diozu?

A —Bada, askoz jai parte hartzaileagoak izango dira. Beraz, orain 
guri dagokigu erantzutea: zenbat eta gehiago parte hartu, 
orduan eta herrikoiagoak izango dira jaiak.

B —Hara! Eta zein da egitaraua, bada? 

A —Herri-kirolak gure artean egingo dira. Orain izen-emate 
epea ireki da eta nahi dugun kuadrilla edo herriko taldeek 
parte hartu dezakegu.

B —Baina gu ez gara harri-jasotzaileak eta aizkolariak, ordea!

A —Ez, jakina.

B —Orduan?

A —Herri-kirolak aldatu egin dira, ez da egongo ez harririk, ez 
egurrik. Guk ondo pasatzeko jokoak dira guztiak. Begira: 
sokatira izango da amaieran, bukaerara iristen diren bi tal-
deen artean.

B —Hara! Talde mistoak behar dira. Oso ondo.

A —Bai. Izena emateko baldintza da talde-osaketa mistoa izatea. 
Emakumez eta gizonez osatua.

B —Ea, ea, utzi egitaraua ikusten. Jakin-mina jarri didazu. Zein 
dira gainerako jokoak? Hara! Onak: karretilla-lasterketa, os-
kol-bilketa, artirinez betetako txingak…

A —Eta amaitutakoan, artirinari erabilera emanez, talo-afaria 
parte hartzaile guztientzat!!! 

B —Zer ona! Talo-afaria! 

A —Pilota-jaialdian ere nesken partida bat lehen aldiz. Begira.

B —A, bai. Eta haauuuuu? Zer ikusten dute nire begiek? Urteroko 
orkestra ordezkatzera dator kontzertua! Bazen garaia!!! Niña 
Coyote eta Chico Tornado!!!  
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etorkizunari aurrea hartzea. Ez. Gizartearen kritikatzat har-
tuko nuke.

E —Egungo gizartearena?

B —Bai, idazleari berari entzuna diot irratiko elkarrizketaren ba-
tean, narrazioa etorkizunean kokatzeak askatasuna ematen 
duela egungo gizartea kritikatzeko.

E —Horretan izan daiteke Orwellen 1984 eleberriaren modu-
koa. Han ere etorkizuneko gizartea deskribatzen zen tota-
litarismoaren aurkako kritika egiteko. Eta nik uste Orwellek 
aurreikusi zituen egoeretariko asko egungo gizartean bizi 
ditugula. 

B —Maite Darcelesek bere nobelan bertan aipatzen ditu Orwell 
eta Huxley. Argi dago eurengandik edan duela.

E —Beste askok eta askok bezala. Izan ere, horien nobelak jo ge-
nitzake distopia klasikotzat, ezta?

31.4.  ZIENTZIA-FIKZIOA  
INSPIRAZIO-ITURRI mp3 (2'13'')

…izan ere, zientzia-fikzioa inspirazio-iturri izan da askotan.

Zientzia-fikzioa sortu duten autore askok zientziaren aurrerape-
netatik hartu izan dituzte ideiak, baina alderantziz ere gertatu 
izan da. Batzuetan, bere garaian burugabeak ziruditen teknolo-
gia eta objektuak izan dira zientzialarien inspirazio-iturri hainbat 
asmakizun garatzeko. Hona adibide batzuk:

Internet: Tim Berners-Lee, Internet sortzeko, 1964ko ipuin batean 
inspiratu omen zen. Arthur C. Clarkeren Dial F For Frankenstein 
ipuin horretan, konputagailuak elkarrekin konektatuta daude, eta 
modu autonomoan pentsatzen hasten dira. 

Telefono mugikorra: Mugikorraren asmatzaile Martin Cooperrek 
azaldu zuen Star Trek telesaila izan zuela inspirazio-iturri. Lehen 
kapitulutik bertatik, 1964koa, Spock jaunak communicator izene-
ko gailua erabiltzen du tripulazioarekin hitz egiteko, mugikorren 
oso antzekoa.

Tabletak: Stanley Kubrickek 2001: A Space Odissey/Odisea espa-
zioan filmean iragarri zigun tableten erabilera. Eszena batean, bi 
astronautek pantaila lauko gailu bati begiratzen diote edo irakurri 
egiten dute. Kontzeptua ez ezik, diseinua ere gaur eguneko ta-
bleten berdin-berdina da.

Ibilgailu autonomoak: Total Recall filmean, taxiak gidari automati-
ko batzuek gidatzen dituzte. Oraindik ibilgailu autonomoak gure 
kaleetan ikusten ez baditugu ere, ez zaigu larregi kostatzen etor-
kizun hurbilean taxi autonomoz betetako hiriak irudikatzea.

32.4.  BELARRAREN AHOA. 
BOOKTRAILERRA mp4 (2'19'')

Demagun Hitler ez zela 1945ean Berlinen hil. Demagun ez zuela 
gerra galdu eta Europa osoaz jabetu zela. Demagun itsasoz doala 
Manhattanen jabe egitera. Demagun itsasontziko sotoan preso 
duela Charles Chaplin komediantea.

Demagun 1886an Frantziatik New Yorkera Askatasun Anderea 
puskatan daramaten itsasontziaren soto haietan, Oliver Legrand 
izeneko polizoia doala Ameriketara.

Al —Bada, beste modu batera esanda, hiru dimentsioko irudi 
bat, abestu eta dantzatu egiten duena.

Am —Marrazki bizidun bat ikustera zoazte? Baina, hori ez da 
kontzertu bat.

Al —Bai. Begira… hau Japonian emandako kontzertu bat da. A 
zer festa! Ez al da haluzinantea?

Am —Haluzinantea da horri kontzertua deitzea. Kontzertua 
izango da, baina grabatua! 

Al —Bai eta ez. Begira, taldeak zuzenean jotzen du, baina abes-
laria ordenagailu bat da.

Am —Ja! Eta marrazki bat ikusteagatik 60 € ordaindu behar dira.

Al —Bada, zuri gustatzen zaizkizun abeslariek ere hainbeste urte 
dituzte, ezen aurrehistoriakoak baitirudite! Ama, hau da 
etorkizuna!

Am —Bueno, hori ikuskizun dago. Ez dut uste sekula ordenagai-
lu batek izango duenik gizakiak duen sormena.

Al —Harrituko zinateke ordenagailu batek egin dezakenaz! 
Gainera, Hatsune Mikuk ez du sekula emanaldi bat bertan 
behera utziko ahotsa galdu duelako, ez du inoiz tonua gal-
duko… Zuk miresten dituzun abeslariei zenbat bider gerta-
tu zaie hori? Ama, mese, ez izan hain atzerakoia…

Am —Ni atzerakoia? Mesedez… 

Al —Orduan?

Am —Auskalo etorkizunean zer gertatuko den, baina hologra-
ma baten ikuskizunak 60 €… Hamaika ikusteko jaioak gara!

Al —Gehiago ordaintzen dituzu zure talde kutunak.

Am —Hara! Aizu, errespetu pixka bat, e! Zeren, igual zure abesla-
ri birtual hori ikusteko diru birtuala besterik ez duzu izango.

30.4. IRRATIKO TERTULIA mp3 (2'11'')

Esataria —Zailtasunik izan duzue gai honetaz jarduteko euska-
razko liburuak hautatzerakoan?

A solaskidea —Nik itzulpen bat ekarri dut, Jules Verneren na-
rrazio luze bat, baina azkenaldian esango nuke euskal idaz-
leek ere jorratu dutela genero hau.

B solaskidea —Bai, nik euskal idazleen hainbat lan esku ar-
tean ibili ondoren, Bihotzean daramagun mundua eleberria 
hautatu dut, Maite Darceles Hondarribiko idazlearena.

E —Oro har, zer nabarmenduko zenukete lan horietan?

A —Vernek etorkizun urruneko bizimodua irudikatzen du, eta, 
ohi bezala, era guztietako aurrerapen zientifiko eta tekno-
logikoak asmatzen ditu.

E —Bera XIX. mendekoa zela kontuan hartuta, esan genezake 
iragarpenekin asmatu zuela?

A —Kontakizun honetan apustu handi samarra egin du, 2889an 
kokatu baitu narrazioa, beraz, oraindik ikuskizun dago zen-
bateraino asmatuko duen. Baina esango nuke dagoeneko 
gaindituta daudela bertan iragarritako hainbat asmakizun 
teknologiko.

E —Eta zer esan Bihotzean daramagun munduaz?

B —XXI. mendearen erdian kokatzen da, etorkizun hurbilean, 
beraz. Eta esango nuke bere asmoa ez dela horrenbeste 
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J —Bale.

Ai —Bai ala ez erantzun behar duzue. Hori bai, e: zintzotasunez.

Biak —Bale, ados.

Ai —Gaixotasunari aurre egiteko, zintzotasunez erantzun, eta…

J —Bai. Bai ala ez.

Ai —Ea, bada. Lehenengo galdera: Kalera mugikorrik gabe ate-
ratzean, urduri jartzen zarete?

No —Ni bai. Bai.

A —Ni bai.

N —…hemen, hemen, kristoren mina.

J —Kalera mugikorrik gabe aterata, urduri.

Ai—Urduri.

J —Bai, bai, urduritu gaitezke.

Ai —Bigarrena: Mugikorra itzali behar duzuenean, kontzentra-
tzeko arazoak izaten al dituzue?

A —Nik ez dut itzaltzen.

Ai —Ez duzu itzaltzen?

J —Baina itzali beharra daukazunean: ospitalean, zinean…

A —Norbaitek hala agintzen duenean, itzali eta listo, bakea.

J —Baina, eta kontzentrazioa galtzen duzu?

A —Ez.

J —Ez. Ez dugu kontzentraziorik galtzen.

Ai—Baina itzaltzen duzu?

A —Bai.

J —Itzaltzen dugu behar denean.

Ai —Bale. Bueno, hirugarrena. 

J —Bai.

Ai—Bateria bukatzeak egonezina eragiten dizue?

J —Bukatzen ari da nire bateria. Bai.

A —Pixka bat.

J —Bai. Baina bateria pixka bat daukazunean, Antton, e, hemen-
go kili… kilima horiek, kilima horiek… Ehuneko bat gera-
tzen zaizu.

A —Ni lasai geratzen naiz.

Ai —Laugarrena: Mezuak eta e-mailak etengabe begiratzen di-
tuzue? Bai ala ez?

J —Anttonek bai. Anttonek bai.

A —Baina badakizu zenbat gauza interesgarri iristen zaidan 
niri…

Ai —Ai, klaro.

A —…nire postontzira?

Ai —Orduan, bai.

J —Nik bakarrik begiratzen dut mezuak iristen direnean.

Ai —Bale.

J —Etengabe.

Ai —Etengabe.

A —Nik, badaezpada, ea mezuren bat iritsi den ere begiratzen 
dut, bai.

Oliver Legrand. Gizon Txikia. Komediantea. Gerra. Intriga. Engai-
nua. Pasioa. Belarraren ahoa.

CC. Harkaitz Canoren eleberriaren Booktrailerra. Jakintza ikastola 
(Ordizia, 2013). Ikasleak: Josu Agirre, Jokin Auzmendi, Markel Hidalgo 

eta Mikel Lekuona. Iraskaslea: Maite Goñi.

33.4. NOMOFOBIKAK mp4 (4'31'')

Julen —Zuek, antzerkian, publikoari test moduko bat egiten 
diozue, ezta?

Nomofobikak —Bai, bai.

J —Test psikotekniko horietako bat.

Kattalink —Bueno, benetan nomofobikoa den ala ez jakiteko.

J —O sea, test honek esaten digu benetan nomofobiko bagaren 
edo ez.

N —Bai, bai. Hori da.

J —Gu ez gara.

Antton —Begira, saioa hasi denetik hemen dauzkagu mugiko-
rrak; ez dugu ezer ikusi oraindik ere.

J —Zu ausartuko zinateke, Antton, test hau pasatzera?

A —Ez, ez. Nik pasa egingo dut.

J —Pasako dugu?

A —Zalantzarik gabe.

J —E, Aizyber izango da, adibidez, gure psikologoa?

K —Bai, berak egin zuen.

J —Goazen testa egitera.

K —Hala, bada!

Aizyber —Benga, goazen!

J —Gu hementxe jarriko gara.

Ai —Batak?

J —Hemen daukazu zure…

A—Hau izango da, bai, testa egiteko…

J —…psikologo-bata, ezta?

A —…bai.

J —Hortxe.

Ai —Oso ondo.

J —Hori da.

Ai —Prest zaudete?

J —Oso prest.

A —Erabat.

Ai —Ea, bada.

J—Ezin prestago.

Ai —Bueno, bada, ongi etorri, nomofobikoen saio honetara, e.

J —Bai.

Ai —Lehenengo…

A —Hau etxekoek ere egin dezakete, ezta?

Ai —Bai, bai, bai. Denek egin dezakezue.

J —Bale, erantzun zuek ere test honi.

Ai —Lehenengo saio honetan, oso test erraza egingo dugu.
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Ai —Bueno, nahiko, nahiko aplikazio erabiltzen dituzte. Bueno, 
bada, balorazioa egiteko unea iritsi da.

J —Bai.

Ai —Galdera bakar bati…

Ju —Bai.

Ai —…baiezkoa erantzunda, nomofobikoak zarete; beraz, no-
mofobikoak zarete.

J —Uau! Nomofobikoak gara.

ETB, Gure Kasa 

34.4. URREZKO BEZEROA mp3 (4'24'')

Unai —Kaixo? Teleurrundik atsegin handiz, Unai nauzu. Mirene-
kin hitz egin nahi nuke. Zu al zara Miren?

Miren —Bai. Ni naiz.

U —Kaixo, Miren. Teleurrundik zuri, urrezko bezero zaren horri, 
neurri-neurriko eskaintza egin nahi genizuke. URREZKO ES-
KAINTZA, merezi duzun eran. Besteak beste, badirelako urte 
mordoxka bat bezero zaitugula, eta bezero ona izan ere.

M —Ai ene! Zer diozu? URREZKO ESKAINTZA!!??

U —Ondo entzun duzu, bai. URREZKO ESKAINTZA, urrezko be-
zeroarentzat. Beste era batera esanda, zure premietara ego-
kitutako soluzioak izan ditzazun nahi dugu. Hortaz, orain 
arteko zerbitzua hobetuko duen baliabide guztiak proba-
tzeko aukera izango duzu doan. 

M —Doan? Ez da izango!

U —Doan, bai. Guztiz doan gaurtik aurrera probaldia amaitzen 
den egunera arte, egia esanda.

M —Ondo da, guztiz doan orduan. Eta? Zehaztuko al zenidake, 
pixka bat URREZKO ESKAINTZA hori?

U —Bai, noski. Finean, konexiorik onenaz gozatzeko aukera eta 
horretarako beharrezko diren baliabide guztien instalazioa 
dago URREZKO ESKAINTZAren barne. Jakina, konexioaz ari 
naizenean, beti ere haririk gabeko konexioaz ari naiz edo, 
bestela esanda, Wifia hobetzeaz. 

M —Barka, hobetzea diozunean orain arteko abiadura azkar-
tzeaz ari zara? 

U —Hori da, Miren. Eskaintza honen bidez aukera izango duzu 
hemendik aurrera arazorik gabe nabigatzeko: etenik gabe 
eta abiadura moteltzeke edozein gailutatik eta edozein le-
kutatik.

M —Edozein lekutatik zer da? Leku guztietatik esan nahi duzu? 
Hots, etxetik kanpo ere bai?

U —Ez, ez, zure etxeko edozein lekutatik esan nahi nuen. Teleurru-
nekin gaurtik aurrera bikain ikusi ahal izango dituzu bideoak 
streamingean, primeran moldatuko zara online jokoetan… 

M —Ene bada…! 

U —Izan ere, orain arteko estaldura eta abiadura guztiz azkartu-
ko dizkizugu.

M —Denbora da urrea! Denbora! Badakizu, esan nahi dudana 
da, presaka bizi garela. Beraz, arrazoi duzu, bai, urrezko es-
kaintza diozunean. Akabo estresa. 

U —Teleurrun horretan ahaleginduko da, behintzat. 

Ai —Ea, aurrera, aurrera, aurrera jarraituko dugu. Uuuuuuuuuuu! 
Hauek nahiko nomofobikoak dira. Datuak eta zalantzak 
etengabe kontsultatzen dituzue?

A —A, hori bai.

Ai —Hori bai.

J —Es que ya, gaur egun, eztabaidak ere desagertzen…

A —Klaro.

J—…ari dira.

A —Hau nola zen? Eta horrela, eta ez, ez, ez; bai, bai, bai. Goazen 
begiratzera.

J —Indurainek noiz irabazi zuen bere lehendabiziko Tourra? E, 
ez-dakit-zer urtetan; ez, beranduago, lehenago; itxoin: ate-
ra eta Wikipediak esaten dizu dena, eta ez dago…

Ai —Horixe!

A —Garai batean, eztabaidak izaten ziren, ea, bada, zaharrak 
arrazoi, gazteak ez. Orain, ja, mugikorrak agintzen du, bai.

J —Orain ez zaharrak, ez gazteak. Arrazoia beti dauka Wikipe-
diak.

Ai —Aurrera jarraituko dugu. Mugikorraren kargadorea gainean 
eramaten duzue?

J —Nork kendu dit kargado… ez. Hainbesteraino, oraindik, ez 
gara iritsi.

A —Handi samarra da, gainera.

Ai —Eta azkenengoa: Aplikaziorik erabiltzen al duzue?

A —Hombre.

J —Zein da galdera?

A —Noski!

Ai —Aplikaziorik erabiltzen al duzue?

J —Utzidazu pentsatzen.

A —Elhuyarrena, esaterako.

Ai —Elhuyar, adibidez.

A —Gero, badago beste bat, e, ahotsa aldatzen dizuna; alegia, 
zuk grabatzen duzu ahotsa, eta gero egiten du pixka bat…

J  —Hasi oinarrizkotik, Antton: Whatsappa.

A —Whatsappa bai.

J —Whatsappa.

A —Instagram.

Ju —Instagram.

Ai —Instagram.

J —Twitterra, nik asko.

A —Baita ere.

J —Nik Facebookik ez daukat, adibidez, nire telefonoan.

A —Ez?

J —Ez.

A —Nik bai.

J —Youtube aplikazio bat da. Youtube, bai.

A —Gero… banketxekoa.

J —A, bai, egia da. Transferentziak, SEPA eta horrelakoak egiteko.
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M —Ondo da. Lehenbailehen dei diezadala, bada; dagoeneko 
zain geratzen naiz-eta.

U —Ooondo da. Denbora gehiago galdu gabe, oraintxe jarriko 
gara harremanetan teknikariarekin. Egun ona izan dezazula, 
Miren.

M —Bai, bai. Mila esker eta berdin!

36.4. EZ GAUDENEAN mp3 (4'23'')

Kazetaria —Badaude esaten dutenak hurrengo 20 urteetan al-
daketa gehiago izango direla aurreko 2.000 urteetan baino.

Aditua - Bai horixe! Izan ere, aurrerapen teknologikoaren abiada 
hain da handia, eta handituz doa, ezen datozen bi hamar-
kadetan azken bi milurtekoetan baino aldaketa gehiago 
ezagutuko baititugu. 

K —Has gaitezen. Hogei urtean heriotza gaindituko dugu?

A —Bai. 20-30 urtean, zahartzea sendatuko dugu. Heriotzaren 
heriotza ikusiko dugu.

K —Zuk gaixotasuna dela diozu.

A —Bai, bada. Batetik, organoak aldatzeko moduan egongo 
gara (hori hasita dago). Hanka bat, bihotza… Eta ez trans-
planteak eginda, zeure zelulekin. Hau da, bakoitzak birzikla-
tu egin ahal izango du, nolabait esatearren, gorputza. 

K —Orduan, hilezkorrak izango gara…

A —Nik ez dut hiltzeko asmorik, hurrengo hiru hamarkadetan 
bizirik jarraitzeko asmoa dudalako. Baina sekula ez gara era-
bat hilezkor izango. Auto batek harrapatzen banau…

K —Ezingo diot errua gidariari, behintzat, leporatu.

A —Jakina, 10 urte barru auto guztiak adimendunak eta autono-
moak izango dira, bai.

K —Eta gaixotasunak kontrolatuko ditugu…

A —Bai. Hemendik 10 urtera, tresnatxo batzuk izango ditugu 
eskura denok gure genoma sekuentziatzeko. Tresna horiek 
hain informazio zehatza emango digute, ezen jakin ahal 
izango baitugu zein gaixotasun izango dugun hurrengo ur-
teetan: Parkinsona, Alzheimerra… Horrela, aurrea hartuko 
diegu gaixotasun horiei, eta kontrolatu egingo ditugu.

K —Eta zer diozu kriogenazioari buruz? 

A —Tira, oraintxe bertan zentro batzuek badituzte hainbat bur-
muin kriogordeta; ez dugu zertan gorde gorputza, hori 
klonatu egin dezakegu-eta. Burmuina gorde behar dugu, 
hor ditugulako gure esperientziak, oroimenak… Hori da 
gure bizitza. Gorputza aukeratu egingo dugu: 20 urtekoa, 
30ekoa… Inork ez du nahiko 70 urteko gorputza, ezta?

K —Eta burmuina kriogenizatu ahal da?

A —Bai, eta merkeagoa da. 

K —Baina burmuin hori itzuliko da lehen zegoen eran, ezta? Hau 
da, esaten da burmuinaren oso zati txikia erabiltzen dugula. 
Baina horren inguruan ere asko ari gara aurreratzen.

A —Izugarri! Hainbeste ezen hasi baikara hitz egiten burmui-
naren laugarren zatiaz, burutik kanpo egongo dena. Gure 
burmuinaren zati bat hodeian utzi ahal izango dugu. Ho-
rrela, besteak beste, amnesia-arazoak bagenitu, gure oroi-

M —Ondo. Izan ere, bideo-erreprodukzioa motelegi badabil, 
oso urduri jartzen naiz. Zer diot urduri? Gaixotu egiten naiz. 
Eta etenaldiena… etenaldiena jasangaitza da. Gehiegizkoa.

U —Badakigu, bai. Oso ondo ulertzen zaitugu. Abiadura handia-
goa behar duzu. Eta horretarako baditugu zenbait soluzio, 
gero, zure premietara ondoen egokitzen dena hauta deza-
zun. Gainera, urrezko bezeroa zarenez, etxera bidaliko di-
zugu teknikari bat egindako aukeraren arabera, beharrezko 
baliabideen instalazioa egin dezan eta behar bezala dabile-
la egiazta dezan.

M —Ez da izango? Hori ere bai? Teknikaria etxera bertaratuko da?

U —Bai, bai. Eta ez hori bakarrik. Are gehiago, lagunduko dizu 
zure etxeko telekomunikazio-zerbitzuak erabiltzean sor-
tzen zaizkizun zalantzak argitzen ere. Alegia, jarritako gai-
luen matxura edo funtzionamenduaren ingurukoak…

M —Zalantzak kontsultatzeko ere bai? Oso ondo! A zer zerbi-
tzua! Hortaz, teknikariak gaur bertan deituko dit?

U —Baliabide bat aukeratzen duzunean, bai.

M —Beraz, aukera dezaket oraintxe bertan?

U —Oraintxe bertan azalduko dizut zein den eskaintza, bai.

M —Zer esan nahi duzu, oraintxe telefonoz aukeratzen dudan 
zerbitzua eskatzen badut, teknikaria gaur bertan etor dai-
tekeela?

U —Orain eginez gero aukera, akaso, bai. 

M —Ondo da! Bada, zertarako gehiago itxaron, ezta? Aukera de-
zagun bat lehenbailehen.

U —Ondo da. Azkar batean esango dizkizut zein diren zure 
URREZKO ESKAINTZAk urrezko bezeroentzat dituen hiru 
aukerak haririk gabeko konexioa hobetu edo WiFiaren abia-
dura handitu dezazuen. Hauek dira: ASUS 5G bideratzailea, 
hau da, ASUS 5G routerra…

M —Hara! ASUS 5G bideratzailea! Barkatu etetea, jarraitu jarrai-
tu…

U —Halaxe da, bai. Aukera bat da ASUS 5G bideratzailea edo 
router bezala ere ezagutzen dena. Zera, konputagailu-sa-
reak elkar konektatzeko hardwarez eta softwarez osatutako 
gailua. Laburki esanda, Interneterako sarbidea eskaintzen 
digun gailua.

M —Bai, bai. Badakit. Ikaragarrizko abiadura bermatuko nuke 
horrekin. Eta? Bigarren aukera?

U —Bigarren aukera, WiFi AC, USB egokigailuarekin izan daite-
ke; eta, azkenik, WiFi AC kable-modemarekin. Nahi baduzu, 
aukeratu aurretik, kontsulta dezakezu informazioa lasaiago 
gure atarian: Teleurrun.eus webguneko Bezeroaren Gunean 
dituzu eskura aukera horiek guztiak, baita Teleurrun aplika-
zion ere, nahi izatera. Gogoratu, bide batez, oraindik aplika-
zioa ez baduzu, deskarga dezakezula.

M —Ondo da. Beraz, esaterako, ASUS 5G bideratzailea aukera-
tzen badut… Noiz etorriko da teknikaria etxera instalatze-
ra? Gaur bertan etor al daiteke?

U —Gaur bertan egingo dugu berarekin harremanetan jartzeko 
bidea. Hortik aurrera, ahal bezain pronto, teknikaria bera 
jarriko da zurekin harremanetan noiz eta nora joan behar 
duen zehaztu diezaiozun.
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Txakolin bat, mesedez?

CC BY-SA  Bagera Elkartea

38.5. IKASLE BERRIA mp3 (2'34'')

Gurasoa1 —Hara, badatoz! Lasterka, elkar zapaldu beharrean, 
beti bezala! Denak tropelean!

Gurasoa2 —Nor da atzetik oinak arrastan datorren hori? ez dut 
ezagutzen!

G1 —A, hori. Bai. Berria da. Beste eskola batetik etorri da. 

G2 —A! Hori izango da, orduan, lehengoan aipatu zuten super-
dotatua? Ezagun du, bai, ez dela lagunarterako egina; ez 
da taldean sartzen. Ez dira eramanerrazak izaten horrelako 
umeak.

G1 —Tira, tira. Inorentzat ez da erraza lehen egunean talde berri 
batean sartzea. Are gehiago, taldea lehendik osatuta bada-
go. 

G2 —Nahi duzun eran, baina guk badugu horrelako bizilagun 
bat, eta badakit nolakoak diren. 

G1 —Denetarikoak izango dira, ez?

G2 —Mmmm! Seinale dute badakitela denean onak direla, eta 
harro bihurtzen dira.

G1 —Baita zera ere! Nola izango dira, bada, denean onak? Arlo 
batzuetan izugarri nabarmentzen dira, egia da, baina beste 
batzuetan ez. Traketsak ere izan daitezke zenbait arlotan.

G2 —Ez dakit, bada. Ez zait asko gustatzen gureen gelan ho-
rrelako bat egotea; izan ere, gainerako haurrak gutxietsita 
sentitzen dira beren ondoan.

G1 —Orokortzen ari zara! Gaur egun gutxietsita eta baztertuta 
futbolean onak ez direnak sentitzen dira.

G2 —Baietz horretan ere ona izan!

G1 —Zergatik ez? Baina txorakeriak alde batera utzita… urte-
-sasoi honetan eskolaz aldatzeko… ez dakit, baina susmoa 
hartzen diot ez ote zuen aurreko ikastetxean jazarpena-edo 
jasan izango.

G2 —Ba ote?

G1 —Ez litzateke lehenengo aldia izango.

G2 —Gaixoa! Pentsatzen jarrita, uzkurtuta eta lurrera begira 
dago denbora guztian. Entzunda daukat horrelako pertso-
nak oso bakarti bihurtzen direla. 

G1 —Hartuko dituzte neurriak gure eskolan horrelakorik gerta 
ez dakion. Azken urteotan jazarpenaren gaia asko landu da.

G2 —Edozein moduz, ez dut uste laguntza handirik beharko 
duenik. Adimen handiko pertsona hauek inoren laguntzarik 
gabe ere aurrera ateratzen dira, aski dute berezko gaitasu-
nekin. 

G1 —Hau marka! Zurekin alferrik da! Ezagun duzu aurreiritziz 
josita zaudela!

menak berreskuratzeko moduan izango ginateke kanpoko 
“burmuin” horretan. Hori denbora gutxi barru gertatuko da.

K —Denbora gutxi barru?

A —Bai, bai. Eta baita telepatia ere. Gaur egun, badaude bu-
ruaren irakurgailuak, nik horrela deitzen diet: burmuinaren 
bulkadak jasotzen dituzte. Kontua da, gaur egun oraindik, 
bulkada horiek ordenagailu batera doazela. Baina, laster, 
hori egin ahal izango dugu nire garunetik zure garunera.

K —Telepatia, beraz. Zientzia-fikziozko filmetan bezala.

A —Bai, bada. Eta, gainera, hitz egitea baino eraginkorragoa 
izango da. Hitz egitea primitiboa da: nik hitzak elkartu behar 
ditut, txisteren bat sartu ez aspertzeko; batzuetan, nahastu 
egiten naiz… Hori primitiboa da. Etorkizunean, segundo 
batean transmititu ahal izango dizut nik nahi dudan guztia.

K —Nahiz eta zuk ingelesez hitz egin eta nik euskaraz.

A —Jakina. Badaude teknologia batzuk bat-bateko itzulpenak 
egiten dituztenak bideo-deietan.

K —Helduko al gara animaliekin komunikazioa izatera?

A —Hainbat animalia gugandik oso hurbil daude eboluzioaren 
aldetik: tximinoak, izurdeak, elefanteak. Esaten da gai izan-
go garela animalien adimena handitzeko; hitz egiten da 
Tximinoen planetaren antzeko zerbaitera hel gaitezkeela: 
animaliekin komunikatzera.

K —Sinestezina dirudi.

A —Izugarri ari gara aurreratzen. Urte gutxitan, hain garatua 
egongo da eguzki-energia non, 20 urte barru, ez den erabi-
liko gasolinarik, ez den erabiliko gas naturalik.

K —Adimen artifizialak izango al du giza adimenaren antzik?

A —Eta gainditu egingo du.

37.5. KOSMOPALETOA mp4 (1'50'')

Ai! Donostiarrak… gastronomia gora, gastronomia behera, bai-
na gero, janari kontuetan, oso karratuak izaten jarraitzen dugu, e!

Duela hogeita hamar urte, bale, bueno, zegoena zegoen, baina 
gaur egun, munduko zapore guztiak dauzkagula hirian: japonia-
rra, txinatarra, perutarra, italiarra… Eta ho(rre)lako aukera edu-
kita, guk zer jaten jarraitzen dugu? Txuleta, sagardoa, tortilla eta 
intxaurrak.

Zuen inguruko zenbatek dauka benetan esperimentatzeko go-
goa? Nik aurrekoan, brunch batera joan nahi nu(e)n, baina ez 
dago modurik nire kuadrilla pintxo-potetik ateratzeko!

Edo nabarmenagoa: taberna batera sartu, eta zer eskatzen du 
jendeak? Zurito bat bestearen atzetik. Bueno, edo kriantza bat, 
ui!, kriantza bat!… Ez dakit, saiatu zaitez Chardonnay batekin, 
Bloody Mary bat, margarita bat… ez dakit… saiatu!

Begira, hau espiritu kontua da: ea betikoarekin konformatzen 
zaren, edo bizitzari gehiago eskatzen diozun. Nik, adibidez, nire 
oraingo bikotea "Bermuteke" batean ezagutu nuen, bai, bai. Jo! 
Nire kuadrilla(ren)gatik izango balitz…

Barkatu!

Bai, esan.
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OB —Bai, ikusi dinat iragarpen-kartela antzokiko atean. Hi, eta 
jarri ditzatela antzezlan gehiago, alajaina! Ondoko taberna-
ko bezerook antzezlanak ikustera ez gaitun joango, baina 
eskertu, eskertuko dinagu-eta. Begira, hauxe!

T —Hara! Hasi duk jendea etortzen. 

OB —Buruan zapia zeraman. Hau komun bila-edo ibiliko dun.

T —Aktorea izango duk, deskuidatzen bahaiz.

OB —Buruan zapia daraman hau aktorea? Sekula ez ninan pen-
tsatuko.

Bezeroa 1 —Epa! 

T —Kaixo! 

B1 —Botila bat ur, mesedez. Eta pintxo goxo horietan haragirik 
bai?

T —Bada, ez, ezta ezertxo ere. Gaur pintxo begetarianoak aurki-
tuko dituzu.

B1 —Ondo da. Orduan… Hauxe, itxura ederra du.

T —Bera hoberena. Onddoz beteriko kiribil kurruskatua, kuia 
kremarekin. 

B1 —Ene, bada, itxura ez ezik izena ere berezia du. Eta beste 
hau zer da? 

T —Porru-entsalada guakamolearekin. 

B1 —Mmm… Bada, jarri hori ere. Bilduko zenizkidake eramate-
ko, mesedez? 

T —Bai, noski. Jakina. Lanera, orduan?

B1 —Bai, orain dena prestatu eta entsegua daukagu. Baina 
emanaldia hasi aurretik zerbait jan nahi dut. Ezer jan gabe, 
larri. Badakizu.

T —Poltsa batean jarriko dizkizut, errazago eraman ditzazun.

B1 —Bejondeizula! Eskertuko nizuke eskuzapiren bat sartuko 
bazenit.

T —Bai, noski. Aktorea, orduan?

B1 — Bai.

T —Mm… Pentsatu dut. Bada, ondo joan dadila dena eta zorte 
on degizula! Bueno, kaka asko-edo ez al duzue esaten zuen 
munduan zorte ona opatzeko?

B1 —Bai, halaxe da. Bada, milesker! Tira, banoa, berandutzen ari 
naiz-eta. Beste bat arte eta eskerrik asko!

T —Ez da ezer asko!

T —Ikusten? Zer esan diat?

OB —Hik arrazoi. 

T —Mm!

OB —Hi… eta sartu den beste beltzaran hori? Nora zatorren 
janzkera horrekin!? Hori dun hori dotorezia astegun buru-
zurian!

T —Itxura guztien arabera, lan-elkarrizketara zatorrek. Sukaldari 
bat behar diat-eta.

OB —Nola?

T —Ixo! Arratsalde on!

Bezeroa 2 —Baita zeuri ere. Hemen al da lan-elkarrizketa?

T —Bai. Hementxe bertan, neuk egin behar dizut-eta. Ikerne, 
beti erne, zu zerbitzatzeko.

39.5.  ADIMEN HANDIKO PERTSONAK 
mp4 (2'56'')

Xabier Madariaga —Badira hainbat estereotipo gaitasun 
handiko pertsonen inguruan, hala nola, askotan ume ez-
-ulertuak izaten direla ere: eskolan aspertzen omen dira, 
harremanetarako zailtasunak izan ditzakete.

XM —Beraz, semeek ere adimen handiak dituztela albistea jaso 
zenuenean, ez zenuen sorpresaz jaso albistea.

Egoitz Regil —Ez, ez. Ez zen sorpresa egon, egon zen preo-
kupazioa. Preokupazioa, zeren nik ez dut hau loteria bat 
bezala ikusten, nik ikusten ditut alde txar guztiak, eta, batez 
bere, porrot eskolarra. Porrot eskolarra hor dago. Niretzat 
horizontean momentu honetan dagoen gauzarik garran-
tzitsuena: horretaz eskapatzea. 

Iban Narbaiza —Denoi etortzen zitzaigun burura, bada, Shel-
don Cooper, horrelako jende inadaptatua, jende asoziala… 
eta bueno, pues… ulertu behar da zergatik den jende hori 
horrela, ez? Txikitatikan ni sentitu banaiz tokiz kanpo, esan 
didate, bada, “ez mugitu!, zuk ez parte hartu!, ixo!…”, bada, 
azkenean ni ere sentitzen naiz, bueno, nik ikusten dut alde 
batera eta bestera eta, “ni ez naiz hauek bezalakoa, ni bitxo 
raro bat naz (naiz)”. Eta gainera, inguruneak ere horrela, de-
boluzio hori egiten dit ere bai, ez…? Hor egoten da, sozialki 
ixtura bat egoten da. 

ER —Ezin duguna jasan da protokolo pila bat egotea kasuistika 
pila batentzat, baina kolektibo honentzat ez egotea bapez 
(batere). Zer bada? Azkarrak direnez, irtengo dira aurrera. 
Eta hori ez da egia, hor dagoz (daude) datuak, porrot esko-
larra oso altua da beraien artean, eta porrot eskolarrak edu-
kitzen dau(z) (ditu), bada gero, beste defizientzia batzuk: 
autoestimuarena, askotan esan dut, autoestimu baxuak, 
depresioak… bueno.

XM —Alegia, gaitasun handiek bizitzan porrota eta zaputza ekar 
ditzakete.

……….

XM —Zeintzuk dira zure afizioak?

ER —Bada, informatika eta bideojokoak eta hori, eta musika: 
gitarra jotzea.

XM —Zure lagunen artean aurkitzen dituzu interes berdinak di-
tuzten pertsonak?

ER —Ee, bada, bai, baina ez oso berdinak. Bideojokoak eta hori, 
bai, baina ez hainbeste, pues informatika eta holan ez. 

Ur handitan, Adimen handiko pertsonak (ETB,)

40.5. BEGIAK ZABALIK mp4 (3'10'')

Tabernaria —Arratsalde on! 

Ohiko bezeroa —Iep!

Tabernaria —Bizi al gara?

Ohiko bezeroa —Hala nahi ere! Joinooo, baina zer ikusten 
dute nire begiek!? Hau dun hau mokadu goxo pila!

T —Badakik, gaur gauean antzerkia zagok eta jendea espero 
diagu.
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tua da Mirzakhani Estatu Batuetan bizi zenetik zapirik gabe 
ibiltzen zela, eta egunkari gehienek, hil zenean, azaletara 
atera zuten. Azalean atera zuten bere argazkia hijabik gabe. 
Eta, baita, Rouhani presidenteak berak Twitterren jarri zuen 
argazkia, bai, bada, doluminak ematen-eta, eta argazkian 
ez zuen inongo zapirik. Soilik bi egunkari kontserbadorek 
azaldu zuten zapiarekin, ez? Batek Photoshopez jarri zion, eta 
besteak argazki zahar bat, antzinako argazki bat erabili zuen. 
Bada, nolabait, iraultzatxoa-edo eragin zuen Mirzakhaniren 
irudi horrek, ez? Eta, erreferente nazionala izanda, bada, tabu 
batekin hautsi zutelako hedabideek.

A —Eta besterik ere komentatzeko, bere haur… Haur bat ba-
zuen emakume honek.

G —Bai, bai. Hori da. Seme bat zuen, eta, bueno, haurren nazio-
tasunari dagokion aldaketa bat ere eragin zuen, ez? Irango 
legearen arabera, haurrek aitaren naziotasuna eskuratzen 
dute bakarrik; amek ez dute, legearen arabera, ondare hori 
uzten, eta kontua da Mirzakhani, bada, hori: gizon txekiar 
batekin ezkondu zen, eta seme bat izan zuten biek Estatu 
Batuetan. Eta, bere heriotzaren ondotik, bada, 60 kongre-
sukide irandar hori bultzatzen hasi ziren. Mirzakhaniren se-
meak naziotasun irandarra ere izatea ahalbidetzeko aitza-
kiarekin-edo, bada, amek seme-alabei naziotasuna igortzea 
ahalbidetzeko lege-proposamena garatzen ari dira orain. 

Beraz, bueno, bada, esan daiteke Maryam Mirzakhanik kris-
talezko sabai ugari hautsi zituela, eta, bueno, ez bakarrik 
Iranen; nazioartean ere bai.

EITB

43.5. BIZI: ESTEREOTIPOAK mp4 (2'18'')

Pirritx —Bazkalduko al dugu zerbait jatetxe txinatarrean?

Porrotx —Ideia bikaina, Pirritx!

PI —¡Hola! ¿Tenéis sitio para cinco?

Zerbitzaria —Bai, eser zaitezte mahai horretan. 

PI —Ene, hau lotsa, zerbitzariak bazekien euskaraz eta!

Esataria —Gehiago edo gutxiago, denoi gertatu zaigu noiz-
bait Pirritxek, Porrotxek eta Marimototsek Tipi-tapa Korrika 
bilduman bizi izandako egoera hori. Estres linguistikoaren 
eraginez, ezezagun batekin hizketan hasi aurretik, euskal-
dunok mintzaide izango dugunaren itxurari erreparatzen 
diogu, euskaraz dakien edo ez asmatu nahian. Euskaldunon 
estereotipoa, ordea, asko aldatu da azken urteetan, eta jada 
ez gara kolore, janzkera edo ezaugarri fisiko jakin batekoak. 

Miren Sanjuan —Nik urte bat nuenean, nire amak eta nire 
amonak adoptatu ninduten eta etorri nintzen Gasteizera. 
Orduan, ja txikitatik, zeren, joan nintzen guarderiara, baina 
hor euskaraz hitz egiten zen. Gero, ikastolara joan nintzen. 
DBHn ere ikasi nuen euskaraz, eta, nire ikasketa-maila guz-
tiak, unibertsitatean ere euskaraz hitz egin dut… Orduan, 
beraz, ez naiz… nire ama-hizkuntza, gainera, gaztelera 
da…  baina, betidanik hitz egin dut euskaraz. 

Haleema Sadia —Sei urte eta gero etorri naiz Agurainera, eta 
Agurainen jendeak ez du euskaraz egiten hainbeste, oso 
gutxi egiten dute. Gehienek egiten dute gaztelaniaz, eta nik 

B2 —Nire izena Bake da.

T —Urte askotarako, Bake! Atsegin dut zu ezagutu izana.

B2 —Baita, baita neuk ere.

42.5. MARYAM MIRZAKHANI mp3 (4'33'')

Aurkezlea —Zergatik aukeratu duzu Maryam Mirzakhani?

Gonbidatua —E, bueno, bada, pixka bat estereotipoak haus-
teko beharretik. Orokorrean beti baina batik bat, bueno, 
sentsazioa daukat Kataluniako atentatuen ondoren, bada, 
guztiok egiten dugulako bai yihadismoaren kontra eta bai-
ta islamofobiaren kontra ere, baina, bueno, egunerokoan, 
bada, euskaldun zuri mendebaldarrok, bada, iruditzen zait 
aurreiritziz josiak gaudela, eta kosta egiten zaigula, bueno 
bada, esplizituki ez bada ere, bada, jarrera islamofoboak 
alde batera uztea, ez? Eta, batik bat, gainera, bada, ema-
kumearen gorputzaren gainean egiten ditugu epai horiek; 
bada, adibidez, burua estaltzeko zapia dela-eta ez? Hor 
sortzen da kristoren eztabaida. Eta horregatik iruditu zait 
interesgarria tarte honetara ekartzea aurreiritzi eta estereo-
tipo horiekin guztiekin hausten duen emakume arabiar bat. 
Irandarra da, bera, edo zen, zehatz esanda…

A —Persiarra, beraz, persiarra. Asko ezberdintzen dituzte beraiek.

G —Bai. Eta, bueno, iruditu zait gaur egungoa dela, gainera, ez? 
Zeren orain dela hilabete hil zen. Bada, bueno, bada, inte-
resgarria dela bera ekartzea, gaur egun dauzkagun aurrei-
ritzi horiekin hausteko balioko duelakoan. Eta beti aipatzen 
dugu zientziaren arloan ere, bada, emakumezko erreferen-
teak falta direla edo ikusaraztea falta zaigula. Eta, bueno, 
bada, emakume zientzialari irandar bat gaurkoan.

Eta, horregatik, bada, bueno, gaurkoan ezagutuko dugu 
Maryam Mirzakhani matematikan Nobel sariaren parekoa 
irabazi duen emakumea. Lehen emakumea eta bakarra, 
gainera.

A —Bueno, nor zen Mirzakhani? Teheranen jaio zen, ez?

G —Bai, hori da. Teheranen jaio zen, Irango hiriburuan, 1977an.

Eta, bai, txiki-txikitatik antzeman zioten Mirzakhaniri, bada, 
dohain berezia zuela ikasketetarako, eta gaitasun handiko 
haurrentzako eskolara joan zen. Bertan, bere etxe-inguruan 
liburu-denda asko omen zeuden, eta, haurra zela, hazten 
zenerako ametsa idazle izatea omen zuen.

Eta, bueno, bada, gero ikusi zuen matematiketan ere bere-
ziki abila zela, eta hortik heldu zion. Eta, oraindik Iranen zela, 
matematiketako olinpiadetan urrezko domina irabazi zuen, 
eta horretan ere izan zen lehen emakumea Iranen.

Eta, bueno, tamalez, bada, bera hil ondoren sortu dira, bai-
ta, Iranen, zenbait aldaketa ere.

A —Bueno, berak hitz egiten zuen aldaketa horiei buruz. Hemen 
dugu bera: (ingelesez). Iranen dauden emakumezko ikasle-
-kopuruaren inguruan ari zen hizketan, eta gauzak aldatzen 
ari zirela, baina aldaketek denbora beharko zutela esaten zuen.

G —Eta deigarriena, beharbada, bada, Mirzakhani hil zenean Iran-
go komunikabideek izan zuten jarrera izan zen. Badakizue 
Iranen arau islamiko zorrotzak dauzkatela, eta berak, zeren… 
emakumeak ez direla publikoki hijabik gabe ateratzen. Kon-
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E —Primeran! Bada, furgonetarekin joateko oso leku aproposa 
izan daiteke. Ez zaizu iruditzen?

G —Ideia bikaina! 

E —Mm!

G —Hala, kostalde osoa zeharka dezakegu, ezta? 

E —Bai

G —Zenbat kilometro dira gutxi gorabehera? 

E —Ea bada. A, bada, begira, ez da izugarria, baina… 40 kilo-
metroko kostan, hondartzak eta itsas bazterreko ibilbide 
ederrak ez ezik, herri ederrak ere biltzen ditu. 

G —Herriz herri ibiliko gara? 

E —Bai, ezta? Gainera, kosta izaki, egongo da nonbait bainue-
txeren bat, seguru.

G —Mm! Bueno, eta uretako ekintzaren bat egiteko ere aprobe-
txa genezake. 

E —Alajaina! Ez duzu geldirik egon nahi, ez? 

G —Opor-haizea, opor-haizea, badakizu. Ea, begira ditzagun, 
zuk bainuetxea eta nik uretako ekintzak.

E —Ados. Bueno bainuetxea ziur badela Biarritzen, oso turistikoa 
da-eta. Ui, begira, hemen dago talasoterapia. Zer deritzozu? 
Hau behintzat probatu behar dugu, ez?

G —Hara, zer polita. 1970ekoa da. Biarritz talasoterapiagatik 
ezaguna da nazioartean. Horretarako arrazoi historikoak eta 
teknikoak daude. 1970eko hamarkadan, Louison Bobetek 
talasoterapiak asmatu zituen. Izan ere…

E —Baina zer diozu? Louison Bobetek asmatu zuela talasoterapia?

G —Hala omen da. Begira.

E —Txirrindularia izan zen eta.

G —Ez da izango! Bada, ikusten duzu zer dioen.

E —Bai, bada, hala izango da, bai!

G —Ea zer gehiago jartzen duen: …itsasertzeko klimak eta itsa-
soko urak gorputzari onura eragiten ziotela uste zuen eta 
Biarritzen talasoterapia bat sortu zuen. Egun, oraindik za-
balik dago.

E —Hori apuntatu nonbait, e.

G —Bai. Eta uretako ekintzarik?

E —Ea… Ui, begira! Donibane Lohizunen itsas bela eskola bat 
dago. Belaontzian itsas zabalera joan gaitezke, ezta?

G —Mm!

E —Eta padel deitzen zaiona ere egin daiteke. Ikastaroak eskain-
tzen dituzte: eski nautikoa eta halako aktibitate anitz.

G —Oso ondo! Apuntatu hori ere. 

E —Ea besterik dagoen…

G —Bai, ea zer gehiago ikus daitekeen Lapurdiko kostaldean…

E —Joateko irrikaz nago dagoeneko. 

G —Baita ni ere. 

ez nekien gaztelaniaz. Duela bi urte ikasi dut gaztelania, eta 
bakarrik ikasi dut kalean eta horrela. Dakit euskara, zeren 
bada, Azkoitian egon naiz, orduan, ez dakit. Azkoitian egi-
ten dute euskaraz, ez gaztelaniaz; orduan, ez nuen ikasi. Eta, 
hemen, etorri nintzenean, harritzen nintzen, es ke ez nuen 
ulertzen ezer, eta hemengo jende gehienak… Ni, adibidez, 
supermerkatura joaten naiz, eta, aurreratzen banaiz, egiten 
didate gaztelaniaz, eta nik esaten diet: “Mesedez, egingo 
euskaraz? Zeren bada, ez dakit gaztelaniaz”. Eta asko harri-
tzen dira nik nola ez dakit gaztelaniaz eta dakit euskaraz.
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44.6. OPOR-HAIZEA mp4 (4'10'')

Gizona —Mm… dagoeneko senti dezaket opor-haizea. Ez da 
asko falta, baina ez dut erabaki nora joan oraindik.

Emakumea —Eta? Zer ari zara, pantailan bila eta bila?

G —Bai, egunak daramatzat eguzkia eta itsasoaren ametsetan.

E —Bada, begira, elkarrekin begiratuko dugu!

G —Zu ere bazatoz, ala?

E —Mm, udaldi garaian aukera izan dut opor hartzeko bi astez. 
Lapurdiko kostaldea ikusi nahiko nuke.

G —Lapurdi? Eta zer du Lapurdik, bada, ikusteko eta ezagutze-
ko?

E —Bada, garai bateko arrantzale, merkatari eta piraten bizitokia 
izan zen Lapurdiko kostaldea. 

G —Piratak Lapurdin? A bai? Filmetako kontuak zirela uste nuen. 
Noizko kontuez ari zara, bada?

E —Bada, turismoa baino lehenagokoez. Eta, oker ez banabil, 
ingelesek “sugegorri-habia” deitzen zioten Donibane Lohi-
zuneko badiari.

G —A, bai?

E —Mm! XVI eta XVII. mendeetako itsasgizon asko bihurtu ziren 
kortsario. Eta euskal kortsarioen balentrien aurrean, ingele-
sek “sugegorri-habia” deitu zioten kostalde honi. 

G —Ea… bila dezagun “sugegorri-habiari” buruzko zerbait. Su-
gegorri-habia… Begira!

E —Mm!

G —Hemen dio XV. mendean, Donibane Lohizune Ternuako 
portu garrantzitsu bihurtu zela balearen edo bakailaoaren 
arrantzagatik. Eta, geroago, kortsarioen jatorri izateagatik. 

E —Ikusten?

G —Entzun hemen jartzen duena: Kortsarioak ez ziren itsasla-
pur arruntak: erregearen baimena zeukaten (kortso-agiria) 
etsaien ontziak abordatzeko, portura ekarri, harrapatutako 
marinelen truke ordainsariak eskatu eta lapurtutako azu-
krea, kotoia, burdina, olioa, egurra eta abar Baionako eta 
Bordeleko merkatariei saltzeko. 

E —Aa…

G —Baimen horren truke, erregeari harrapakinen zati bat eman 
behar zioten. Negozio oparoa izan zen, mendeetan, Lapur-
diko marinelentzat. Erabakita! Goazen kortsarioen bizilekura!
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A —Zinez arriskutsua. Horregatik da garrantzitsua bertako urpe-
kariren batekin murgiltzea.

E —Eta Oaxakako olatuez ezer aipatzekorik?

A —Izugarriak dira! Hitzaren zentzurik beldurgarrienean! “Gas-
bide mexikarra” izenekoa, perfektua bezain arriskutsua da. 
Olatutzar izugarriak dira, eta erortzean har daitekeen kolpea 
bera arriskutsua izateaz gain, zauri ugari egin ohi dira taula-
ren ertzekin, edota txikota trabatuta.

E —Adituetan adituenentzako modukoa, beraz.

A —Horrelako zerbait, bai.

46.6. BELHARRA OLATUA mp3 (1'39'')

A —Enteratu zara berriro hasi dela harrotzen Zokoako Belharra 
olatua?

B —Non dagoela diozu?

A —Hendaia eta Donibane Lohizune artean.

B —A, bai! Munduko handienetarikoa da, ezta? 

A —Bai. Itsas zabalean altxatzen da, lehorretik 2,5 kilometrora.

B —Itsas handian, beraz.

A —Horixe, bai. Indartsua da oso. Garai batean, Zokoako itsas ha-
rresia eraiki baino lehen, bertako kaian zeuden itsasontziak 
txikitu izan omen ditu.

B —Eta nolatan sortzen da olatua itsas hegitik hain urrun?

A —Azpian dagoen uharri bat dela eta.

B —Eta izena nondik datorkion badakizu? Esan nahi dut… Men-
dian, tira, baina itsasoan…

A —Itsas belarretik datorkio, noski, eta lapurterazko grafiaz idatzi 
ohi dute gehienetan. 

B —Hala ere, gutxitan izaten da gozatzeko aukera, ezta?

A —Tira, inguru hori urte osoan da leku aproposa arrantzarako eta 
urpekaritzarako, hain zuzen ere, olatua falta delako. Baina ur-
tean zenbait aldiz, sagailo handien egunean, Belharra olatua 
sortzen delarik, saihestu beharreko leku bilakatzen da. 

B —Batzuentzat kalte, eta beste batzuk, berriz, horren esperoan. 
Hain gutxitan izaten bada, gainera…

A —Hain gutxitan ere! Batzuetan egun bakarra ere irauten du 
uhinak.

EITB

47.6. ESKAMAK KENTZEN mp4 (2'45'')

L1 —Eta nor da neska hori? Zelako looka, e! Honek badauka es-
tiloa. Egin kasu niri, nik asko dakidala horretaz.

L2 —Genarorekin hitz egitera etorri da. Zerbait saldu nahian 
ibiliko da.

L3 —Guri saldu? Horretarakoxe gatxauden (gauden), bada.

L4 —Itsaso da, bada. Nire institutuko laguna.

L3 —E? Hori herrikoa al da?

L4 —Bai, bada. Karmentxu, zera, ultramarinosekoaren alaba.

L2 —Benetan, bere (ere)!. Umetan, egia esan, polit-polita ez zen.

45.6.  ITSAS KIROLETARAKO MUNDUKO 
LEKURIK ONENAK mp3 (4'09'')

Esataria —Atzo agindu genizuen bezala, oporretan itsas kiro-
lak egitera bidaiatu nahi baduzue, zein paradisutara joan 
aholkatuko dizuegu. Hobeki esanda, Ainhoa Matxintoneak 
emango dizkigu aholkuak. Egun on, Ainhoa!

Ainhoa —Egun on!

E —Kirol-monitorea ez ezik, Ainhoa, bidaia zalea ere bazara, jakin 
dugunez.

A —Bai, opor-egun batzuk ditudan bakoitzean, munduko baz-
ter zoragarri horietakoren batera joaten naiz nire pasioekin 
jarraitzera: urpekaritza eta surfa.

E —Eta, bizpahiru leku hautatzen hasita, zein leku gomendatuko 
zenizkieke gure entzuleei?

A —Toki bat eta bakarra hautatzekotan, Hawaii uharteetako bat 
aukeratuko nuke: Banzai “oliobidea”, Oahuren iparraldeko 
kostan dagoena. 

E —Mm… ederragatik?

A —Eta zirraragarria delako olatu handiak hartzea. Badakizue, 
“oliobidea, gasbidea”… Horrelakoei ingelesez “pipeline” de-
ritze, olatuek hodi luzeak egiten dituztelako.

E —Mm… Zirraragarria bezain arriskutsua!

A —Ondo prestatua egon behar da, bai. Aipatuko ditudan le-
kuek adituei gozatzeko aukera ematen diete, olatu handien 
lekuak dira. 

E —Zein arrisku nabarmenduko zenuke?

A —Koralezko arrezife baten ondoan dagoenez, kontuz ibili 
behar da erorikoekin, larriki zauritu baitaiteke.

E —Hemen itsaslabarretatik eta harkaitzetatik urrun ibili behar 
den bezala, han arrezifeetatik ahalik eta urrunen.

A —Eta itsas hondoko koralarekin ere kontuz, ziurtatu behar da 
urak baduela behar besteko sakonera. Eta bereziki zaindu 
bertako surflariei trabarik ez egitea, kanpotarrekin ez dira-
-eta bereziki abegikorrak.

E —Zer diozu urpekaritzaz?

A —Hawaiiko uretan murgilduta, mundu ikusgarria bistaratzen 
da. Denetarik ikus daiteke: era guztietako formazio geologi-
koak, arkuak, arroilak… eta fauna ikusgarria… hondoratu-
tako itsasontzi ospetsuren bat ere bai…

E —Eta marrazoak?

A —Hara, marrazoak Mexikon ikusi izan ditut: Oaxacan, Puerto 
Escondidon. Emozio gogorren zaleentzako dira ur hauek. 
Fauna ikusgarri bezain arriskutsua dago bertan: balea-ma-
rrazoa, arraia beldurgarriak… Bertako adituekin egin behar 
dira murgiltzeak.

E —Zein sakoneratan murgildu ere kontuan hartu beharko da… 

A —Zalantzarik gabe. Segurtasun-arauak ondo bete behar dira: 
zein sakonerataraino sartu, ur-azalera ateratzeko behar bes-
te denbora hartu, presio-aldaketa azkarregiak ekidin… izan 
ere, ondorioak oso larriak izan litezke neurri horiek hartu 
ezean.

E —Eta horri erantsi ingurunea ez ezagutzea. Ez deritzozu arris-
kutsu samarra toki ezezagunetan murgiltzeari?
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E1 —Eta horregatik da bikote oso-oso garrantzitsua. Iruditzen 
zaigu behintzat, guri. Erabaki hori, ezta? Gure bizitzaren zati 
handi bat, bada, horretan pasatuko dugulako. Ados zaudete?

I eta E —Bai.

E1 —Eta ofizio bat edo beste ikasi, bada, parean tokatuko zai-
gun jendea ere, bada, aldatu egingo da, eta agian baita 
gure bizitza pertsonala ere… Zuek itsas kapitain izan nahi 
duzue. Hori izango zarete eta ondo pentsatuta duzue.

E —Bai. Bueno, hasiera batean bai. Itsasoan egingo dugu lan, 
kapitain moduan ahal bada. Eta horretan: nabigatzen eta 
itsasoan.

I —Bai. Printzipioz, bai.

Esataria2 —Noiz hartutako erabakia da, Irene eta Estizen, oso 
txikiak zinetela edo duela gutxi erabaki duzue, hau da, ikas-
ketak hasi baino, ez dakit, azkeneko hilabete horietan, era-
baki bat hartu behar eta… Edo ja buruan zenuten zerbait 
da “gu izango gara itsas kapitain”?

I —Nik azken momentuan erabaki neban (nuen), hasi baino urte 
bat lehenago edo holan (horrela). Ez da txikitatik pentsatu-
ta neukan ezebez (ezer ere ez).

E —Nire kasuan adibidez bada betidanik egon naiz itsasoarekin 
bat egina edo lotuta egon naz (naiz). Azkenean ni itsaso 
ondoan bizi naiz eta nire kirola itsasoarekin lotuta dago. 
Orduan, bada, pixka bat dinamikoa naizenez, bada, dinami-
koa zen zerbait bilatu neban (nuen). Eta hori izan zen nire 
erabakia.

E1 —Ematen du, Estizen, zuk apur bat aurreragotik erabakitako 
kontua dela edo norabide bat behintzat bazeneukala nola-
bait eginda, ezta? 

E —Bai.

E1 —Irene, zure kasuan esan duzu urtebete lehenago erabaki 
zenuela eta zerk bultzatu zintuen? Zerk erakarri zintuen 
itsas kapitaina izateko?

I —Bueno, bada batxilergoko lehenengo urtea amaitu neba-
nean (nuenean) hasi nintzen begire (begira), eta gainerako 
gradu guztiek ez zoztien ezebez (zidaten ezer ere) esaten. 
Eta hau aurkitu neban (nuen), eta gero familian bere (ere) 
bada jendea honetan egin dabena (duena) lan… Eta gus-
tatu jaten (zitzaidan) eta hemen nago.

E2 —Zeren, Estizen, zu Portugaletekoa zara, itsasoko herri bate-
koa, baina, Irene, zure azentua ez da kostaldekoa, e.

I —Ez. Bueno, ni jaio nintzen Abadiñon eta gero Gasteizen bizi 
izan naz (naiz) bederatzi urtez.

E1 —Baina hala ere gustatzen zaizu Itsaso ondoan eta itsasoan 
bertan egotea?

I —Bai.

E1 —Gaur begiratu duzue itsasoa nola dagoen? Badaukazue 
ohiturarik?

E —Bai, justu gure Unibertsitatean ikusten da. Ondoan dago, eta 
ikusten da dena.

E1 —Eta? Zelan dago? Eguraldia bezala?

E —Bueno. Batzuetan zakarrago egoten da.

E1 —Irene Lopez eta Estizen Duke zarete biok gaur hemen gure 
estudiora etorri zaretenak, Euskal Herriko Unibertsitateko 

L3 —Polit-polita ez zela? Perloia baino zatarragoa hunan (zu-
nan). Egia.

L4 —Eta zertan ariko da hemen? New Yorken bizi da, bada.

L2 —Pilo bat argaldu egin da. 

L1 —Horrek Ducanen dieta egin du porlomenos.

L2 —Bai, ze (zeren), hark zeukan ipurdiarekin…

L3 —Hara bestea! Ez haiz, bada, egokiena ipurdiez hitz egiteko, e.

Genaro —Edateko zerbait nahi duzu?

Itsaso —Chai te bat, mesedez.

G —Chai?

I —Um, um!

G —Ez. Kafea baino ez daukagu. Eta koinaka.

I —Orduan, ez dut ezer hartuko. Eskerrik asko.

G —Bueno. Eta? Zer moduz itzulera?

I —Bueno, ondo. Etxera itzultzea beti da atsegina.

G —Bada, hara, pentsatzen egon naiz eta uste dut lagungarri 
izan zaitezkeela.

I —Zuk esango didazu nola, zeren nik kontserberei buruz, gutxi.

G —Bueno, lehen esan duzu porrot egin duten enpresak sale-
rosten egiten duzula lan, ezta?

I —Bueno, enpresetako lan-baliabideak erosi eta aktiboak birba-
natzen ditut, berez, bai.

G —Bada, oso lan interesgarria. Bada, uste dut lagungarria izan-
go zarela.

I —Zuk esango didazu nola.

G —Urteak dira kostalde osoan arrantza gainbeheran dagoela.

I —Um, um!

G —Geroz eta barku gutxiago, geroz eta arrantzale gutxiago. 
Herri honek modernizazio apur bat behar du. Eta kirol-por-
tuaren gorakadari probetxua atera nahi diot. Eta zerbitzu 
zentro bat sortu nahi dut.

I —Eta oraintxe ez dago horrelako enpresarik herrian, ezta?

G —Horregatik. Lehena izan nahi dut. Gainera, entzun dut beste 
norbaitek ideia bera izan duela.

I —Eta zuk aurrea hartu nahi diozu.

G —Zenbat denbora behar duzu likidazioa prestatzeko? Presta-
tzeko baino ez, e. Betetzeaz ni arduratuko naiz.

I —Astebete? Hamar egun, asko jota?

G —Umm. 6.000 €. Zer deritzozu?

I —Hamar egunengatik?

G —Hamar egun, asko jota. Gainera, herriari mesede egingo 
diozu.

I —Ea bada!

EITB

48.6. ITSAS KAPITAIN mp3 (4'09'')

Esataria1 —Irene Lopez eta Estizen Duke, arratsalde on!

Irene eta Estizen —Arratsalde on, zuri ere!
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Au —Aguanta eta aguanta, eta aguanta.

A —Hori da.

Au —Eta zein izaten ziren zure eginkizunak baporean, Amaia?

A —Barkuak eramango duen ruta egitea, pentsatzea, e… zer 
irrati-komunikazio mantendu beharko diren ruta horretan, 
publikazio horiek denak eguneratuta edukitzea.

Au — Leman-eta? edo gaur egun, jada, pilotu automatikoarekin?

A —Bai, pilotu automatikoarekin. Guk portuan ez bada, beti pilotu 
automatikoarekin zeren bestela oso-oso astuna egiten da.

Au —Bueno, Getarian gaude. Goazen baxurako honetara. 

A —Goazen bada. Aber…

Au —Kapitainak gaur-gaurkoz zer merkataritza-ontzitan ibiltzen 
dira? Ez dakit, gaserotan (gas-ontzietan), petrolioa… ez da-
kit… zer dago?

A —Bada… barku tipo asko dago. Dira tanke-edo deitzen dioe-
nak (dietenak), petrolioarekin, gas naturala, garia, txatarra 
bera…

Au —Denetik, ezta?

A —Denetik eramaten da. Pentsatzen ez dituzun gauzak ere era-
maten dira.

Au —A bai?

A —Bai, bai.

Au —Zu non ibili zara? Mundu zabalean, mundu osotik?

A —Bada… bai, bai. Batzuetan egin izan ditugu kanpaina osoak 
Libian kargatu eta Italiara edo…

Au —Zerekin Libian?

A —Gasa. Butano eta propanoarekin, bai. Saudi Arabiatik Japo-
niara baita, Venezuelatik ere. Venezuelatik Estatu Batuetara 
baita. Denetik pixka bat. 

Au —Denborale beldurgarri horietakorik harrapatu al duzu?

A —Bai. Ni gogoratzen naiz behin Gas Baltic izena zuen barku 
batean, hemen, gindoazen Petit Couronne hor Frantzian… 

Au —Bai…

A —Ni guardian nengoen eta jaitsi nintzen bukatu nuenean, eta 
kamaroteko atea ezin ireki. Sofa neukan. Lurretik askatu zen, 
mahaia puskatu zin (zidan) eta geratu zen trabestuta atea 
ixten. Eta sartu nintzenean kamarotera, bueno, dena puska-
tuta zegoen, ordenagailua zintzilik…, bueno.

Au —Bai, e? Itsasoa beldurtzekoa?

A —Bai, bai. Egia esan bai.

Au —Emakume bakarra izatea askotan baporean? Hori zer mo-
duz eramaten zen?

A —Baina azkenean, bueno… Pentsatzen baldin baduzu he-
men naiz emakume bakarra y soy la reina del mundo, gaizki, 
gaizki. Hori ez da kontua. Han, azkenean, bat gehiago zera 
(zara). Beste denek egiten duten lan berdina egin behar 
dezu (duzu).

Au —Faltan botatzen duzu?

A —Batzuetan bai. Batzuetan pentsatzen dut: Joe, egingo nuke 
hola biajetxo (bidaiatxo) bat. Ez dut behin ere pentsatzen 
kanpaina bat. Igual 3 hilabete ez, baina orain hola biajetxo 

Nautika eta Itsas Garraioko Gradua ikasten ari zarete esanda 
bezala Portugaleten, hor itsaso ondoan. Bigarren ikasturtea 
da, ezta, dagoeneko? Eta argi duzue, esan duzuen bezala, 
kapitain izan nahi duzuela. Zer ontzi motatako kapitain iza-
tea gustatuko litzaizueke? 

I —Bueno, bada, nik ez dekot (daukat) oso argi oindino (orain-
dik)… Bueno ezagutzen dudan jendeak, bakoitzak esaten 
du gauza bat, orduan, bada, azkenean probatu behar dela 
uste dut.

E1 —Eta zeintzuk dira aukerak, Estizen?

E —Nire kasuan, bada, nik entzunda daukat hainbeste itsason-
tzi mota, bera bezala, baina nik hasiera batean nahi dut 
itsasontzi mugitu bat. Osea, dinamikoa dena. Eta istorioak 
entzun ostean, bada joan nahi dut en plan atunero edo ho-
rrelako zerbaitetara, dinamikoa delako.

EITB

49.6. AMAIA ALBIZU KAPITAINA mp4 (5'153'')

Aurkezlea —Kapitain pilotuak ez ezik kapitainak eta pilotuak 
ere eman ditu Euskal Herriak. Haietako bat zarauztarra da 
eta hementxe daukagu zain, Amaia Albizu.

Amaia —Epa, Ibon, zer moduz?

Au —Amaia! Zer moduz?

A —Ondo.

Au —Zer? Jai edo?

A —Ez, ez. Goizean lanean jardunda.

Au —Lehen goizean jardunda. Pasaian, ezta?

A —Bai, Pasaiako Itsas Arrantza Eskolan: Blas de Lezon.

Au —Itsas Arrantza Eskolan. Eta zu zara, Amaia, marina merkan-
teko, itsas merkataritzako pilotua.

A —Hori da.

Au —Non egin zenituen praktikak?

A —Bada, gogoratzen naiz nire aurrenengo enbarkea izan zen 
petrolio-ontzi batean. Arteaga izena du, eta enbarkatu 
nuen Sinesen, Portugalen. Eta aurrenengo biajea (bidaia) 
izan zen Sinestik Moostadera, Noruegan (Norvegian). 

Au —A bai?

A —Bai. Gogoratzen naiz horrena.

Au —Aurretik itsasoan ibili zinen?

A —Ez.

Au —Behin ere ez, e?

A —Ez. Gure etxean ez dira itsasoan ibiltzekoak. Ez daukagu ez 
txaluparikan, ez ezer.

Au —Zorabioaren beldurrik ez?

A —Ez. Garai hartan ez, baina gero bai.

Au —A bai?

A —Gero bai, bai. Ni zorabiatzen naiz. Ohitzen zara. Ez ez marea-
tzera, baizik egotera mareatuta. Eta ohitu egiten zara.

Au —Egotera mareatuta?

A —Bai. Gaizki zaude, baina zaude.
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A —Baina hala ere oinarritik hasi behar gara. Ugaztunak. Zer 
gertatzen da gure birikekin? Oxigenoa har dezakegu lur 
azalean, baina ur azpian ez.

JI —Bai, hala da. Eta uste dut honen esperientzia denok dugu-
la, ez? Alde batera uzten baditugu itsas ugaztunak, ureta-
ko ugaztunak badaudelako batzuk, ur gezetakoak, baina 
gehienak ur gazitakoak dira, itsastarrak dira, bada zeta-
zeoak-eta, fozidoak: itsas txakurrak, baleak, izurdeak e.a. 
Ugaztunentzat urperatzea arazo bat da. Ez da erraza. Zerga-
tik? Ezin dugulako arnasik (arnasarik) hartu ur azpian. Hori 
mundu guztiak daki. Ura ezin da sartu biriketan; biriketan 
sartzen baldin bada, ezin dugu oxigenorik hartu hortik. Or-
duan, urperatzen garenean, zer egiten dugu? Bueno, igual 
botatzen baldin badugu gure burua uretara eta ura ukitzen 
dugun lehenengo momentuan, ez dakit hotzagatik edo 
ura ukitzeagatik, oso ondo ez dakit zergatik gertatzen den, 
gorputzak erantzun egiten du. Eta erantzuten du erreflexu 
baten bitartez. Erreflexua deitzen da “immertsio”- edo urpe-
ratze-erreflexua. Zertan datza? Bueno, igual gauzak konpli-
katuagoak dira, baina nik hiru osagai aipatuko ditut. Lehena 
da, brabikardia deitzen dena. Brabikardia zer da? Bihotzaren 
taupadaren erritmoa beheratzen dela, bihotzak astiroago 
ponpatzen du odola, alde batetik. Zergatik? Oxigenoa au-
rreztu behar delako. Orduan odol gutxiago ponpatzen du. 
Bigarrena, gorputz-ataletatik eta gainazaletatik eta, ehun 
hauetatik eta hanketatik, doazen odol-hodiak itxi egiten 
dira. Eta orduan oso odol gutxi iristen da horietara. odol 
gehiena kontzentratzen da bihotzean, garunean eta gibe-
lean, organo masterrak dei daitezkeenak, organo nagusiak. 
Eta hirugarrena da, bazoa.

A —Barea.

JI —Barea hustu egiten dela. Hustu zergatik? Bareak globulu go-
rriak gordetzen dituelako. Globulu gorri asko, gainera. Hau 
da animalia batzuei buruz genekiena. Hau da, itsas txaku-
rrek ahalmen hori bazutela hori bagenekien. Aspalditik ge-
nekien. Gero, zetazeoek ere hori egiten dutela, hori ere ba-
genekien, baina hori jakin izan dugu gizakioi ere gertatzen 
zaigula hain zuzen ere Ama arrantzale emakume hauekin. 
Hauekin behatu zen lehendabizi bareak hori egiten duela,  
osea hustu egiten dela eta botatzen dituela globulu gorri 
asko odolera. Zergatik? Bada, globulu gorri horiek oxigeno 
asko daukatelako. Eta orduan horrek azkenean oxigeno 
ekarpena handitzen duelako. Horrek oxigeno ekarpena 
handitzen duelako eta horrela oxigeno gehiago daukagu-
lako erabili ahal izateko. Hauek, emakume hauek, sekulako 
balentriak egiten dituzte. Osea, sartzen dira apnean, arna-
sik hartu gabe. Hartzen dute arnasa sartu baino lehenago, 
botatzen dute euren burua eta urperatzen dira metro asko. 
Eta hor dabiltza ostrak hartzen. Batez ere ostra perliferoak. 
Perlen bila doaz

EITB

51.6. UR ONA: ONURA I mp3 (3'30'')

Aurkezlea —Zu itsasondoan bizi zara.

(bidaiatxo) bat… Saudi Arabiatik Japonera (Japoniara) edo 
hola ke bien.

Au —Amaia, punta aldera? Bai?

A —Bai, goazen. 

Au —Goazen. Amaia, asmatuko al zenuke hau eramaten? 

A —Abilidade pixkatekin (pixka batekin) bai. Pentsatzen dut 
baietz. 

Au —Bai, ezta? Itsasoan tokatu zaizkizu egoera… larrialdi egoe-
rak? Zailak?

A —Sute bat bai, denboralea ere bai, istripuren bat ere bai.

Au —Zuentzako egoera zaila, ezta? 

A —Bai, Itsasoan, gero, edozein gauza da zaila. Itsasoan…

Au —Apendizitis batekin…

A —Apendizitis batekin hil egiten zera (zara). Zeren, zer egingo 
degu (dugu), bada, ez?

Au —Hori galdera inozentea egin dudana. Zenbaterainoko ola-
tuak? Nola deskribatuko zenuke panorama?

A —Olatua ez da zenbat metro edo zenbat… Izaten da zoazen 
barkuaren arabera. Eta ja behin ura, olatua barkura sartzen 
bada, gaizki goaz. 

Au —Ikaratu?

A —Bai. 

Au —Bai, ezta?

A —Ez pentsatu hondora joango garenik, baina bai. Ikaratuta 
bati.

Au —Beste kontu bat. Baporetan, hemen baxuran behintzat bai, 
eta alturan, superstizioak-eta sineskeriak-eta asko al daude? 

A —Hemen ez dakit, baina han merkanteetan asko. Asko. 

Au —Bai, e?

A —Bai. Nik lan asko egin dut filipinoekin eta haiek ere dira oso-
-oso superstiziosoak, baina oso, e. Txistua jotzen baduzu,
haizea erakarriko duzula, eta mesedez isilik egoteko, eta
aterkirik ez eramateko barkuan…

Au —Txantxarik gabe, ezta? Serio esandako gauzak.

A —Ez, ez, ez da… Bai, hemen ematen du horrela adarra jotzen 
ari garela, baina ez, ez. Nik ikusita daukat lurrera joan, euria 
hasi, aterkia erosi, aterkiarekin barkura bueltatu, eta porta-
loian zegoen marineroak hartu eta harrika.

EITB

50.6. AMA EMAKUMEAK mp4 (4'22'')

Aurkezlea —Ahoz aho ikusten zaudete zuek. Zeri buruz hitz 
egingo dugu guk? Hau sorpresa bat da: urpekariei buruz. 

Juan Inazio Perez —Bai, urpekariei buruz.

A —Nora goaz lehenago? Perlak biltzen ari diren emakume ba-
tzuk Japonian?

JI —Bai, Japonia… Japonia eta Koreako kostaldeetara goaz 
lehenago. Han perlak, eta ez bakarrik perlak, bueno perlak 
eta arrantza egiten duten emakume batzuk ezagutzera. 
Ama deitzen dira, Ama emakumeak, Ama urpekariak, bai.
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52.6. UR ONA: ONURA II mp3 (4'04'')

Aurkezlea —Bada, badirudi gaurko solasgaiak interesa sortu 
duela gure entzulerian ere. Dei bat dugu, ezta? Bai, entzule 
baten deia. Egun on, nor zaitugu?

Entzulea —Jasone naiz.

A —Egun on, Jasone. Galderaren bat-edo daukazu gure gonbi-
datuarentzat?

E —Bueno, ez da galdera bat. Kritika bat da, zeren oso arriskutsu 
deritzot egiten ari zaretenari.

A —Hara, eta zer da, bada, horren arriskutsu?

E —Bada, hara, uste dut saio honek entzuleria handia izango 
duela, eta ez da batere normala halako mezuak herritarren 
artean zabaltzea: edozeinek pentsa lezake zientifikoki fro-
gatuta dagoen informazioa dela, eta hori ez da horrela.

A —Zer deritzozu kritikari?

G —Bada, hauek ez direla nik asmatutako kontuak. Bazegoen 
aurreko mendean frantziar fisiologo bat, Rene Quinton ze-
ritzona; hura hasi zen itsasoko ura, ur gezarekin diluituta, 
ematen bere gaixoei; edateko edota injektatuta. Eta oso 
emaitza onak izan zituen.

E —Baina zertan oinarritzen da astakeria hori guztia?

G —Astakeria handia ez da izango, ni hemen nago-eta; osasun-
tsu. 

E —Baina zertan oinarritzen duzu teoria hori?

G —Bada, begira, itsasoko ura eta odol-plasma oso antzekoak 
dira. Itsasoko ura hau da: % 96,5 ura eta % 3 gatza; odol-
-plasma, ostera, % 90 ura eta % 1 gatza. Hain antzeko badi-
ra, kaltegarri ezin da izan, ezta?

E —Eta zerk frogatzen du antzekoak izatea, beste barik, ona 
izango dela gorputzarentzat? Logika horri jarraituta, gernua 
antzekoagoa da. Zer deritzozu txiza edateari? Zuk edango 
zenuke?

G —Ez, jakina! Baina hartu kontuan gernuak organismoaren 
hondakinak garraiatzen dituela; hondakin horiek hartzen 
ditugu txizarekin.

E —Bai. Hori beste bat da. Pentsatzea itsasoko urak garbi egon-
go direla… Ura kutsatuta badago, gainera, arazoak eragin 
ditzakegu urdailean.

G —Beste datu bat emango dizut: itsasoko urak taula periodikoko 
elementu guztiak ditu; hau da, dauden elementu guztiak.

E —Plutonioa eta polonioa ere bai, beraz.

G —Guztiak. Ezagunak diren elementuak izatea ona besterik 
ezin da izan.

E —Baina ez badakigu zein kontzentrazio-mailatan dauden, ezin 
da esan onuragarria denik. Nik neuk ez deritzot oso osa-
sungarri plutonio eta polonio kontzentrazio altuak dituen 
zerbait hartzeari.

G —Bueno, adituek diote oreka egokia duela. Baina, edonola, 
inork ezin du esan kaltegarria denik.

E —Horixe da arazoa, bada. Kaltegarria izan daitekeela. Adibidez, 
badago dieta bat, izurdearen dieta deritzo, pisua galtzeko; 
tira, ez du ezertarako balio, baina, sikiera, ez da osasunaren-
tzat kaltegarria. Baina ura edatea kaltegarria izan daiteke.

Gonbidatua —Bai. Bueno, betidanik gustatu zait itsasoa. Baina 
itsasoak osasunarentzat dituen abantailak ezagutu nitue-
nean, bai, itsasbazterrera joan nintzen bizitzera.

A —Eta? Zein dira, bada, onurok? Esan nahi dut, beti lotu izan 
dugu itsasoko ura, olatuak eta abarrak erlaxatzearekin, la-
saitzearekin…

G —Baina hori baino gehiago da. Erlaxatzea ez ezik, onura fisio-
logikoak ere baditu itsasoak. 

A —Esaterako?

G —Bada, esaterako, oraintxe aipatu dugun erlaxazioa: itsaso-
ko urak magnesioa dauka, eta magnesioak lagundu egiten 
digu lasaitzen eta antsietatea kentzen. Orduan, oso gomen-
dagarria da nerbio-arazoak dituztenentzat, depresioak jota 
daudenentzat…

A —Zauriak sendatzeko ere oso ona omen da, ezta? Alegia, in-
fekzio arriskua gutxitzeko.

G —Bai, antiseptikoa da itsasoko ura. Baina antiseptikoa ez ezik, 
antibiotikoa ere bada.

A —Antiseptikoa eta antibiotikoa, beraz…

G —Antiseptikoa deritzo infekzio-arriskua gutxitzen duen subs-
tantziari, ezta? Eta antibiotikoa deritzo, behin infekzioa 
dugula, hura sendatzen laguntzen duenari. Bada, itsasoko 
urak bietako propietateak ditu.

A —Eta zein abantaila gehiago ditu?

G —Asko. Pila bat. Azalarentzat da oso ona. Psoriasia dutenen-
tzat, adibidez; itsasoko urarekin bustitzeak lagundu egiten 
du azalean sortzen diren… zerak…

A —Ezkatak?

G —Hori, ezkatak. Ezkata horiek jausten laguntzeko oso ona da. 
Exfoliantea ere bada.

A —Krema eman beharrik ez, orduan.

G —Bueno, lagundu egiten du. Gehiago, loezinarentzat ere oso 
ona da; lehen aipatu dugu erlaxatzearena, ezta? Bada, geu 
orokorrean lasaitu ez ezik, giharrak ere lasaitzen ditu, eta 
oso ona da errehabilitaziorako edo ebakuntza osteko tra-
tamenduetarako.

A —Bai. Gure aitari ebakuntza txiki bat egin ziotenean, horixe 
gomendatu zion medikuak.

G —Bai. Ez da erremedio magikoa, baina lagundu egiten du.

A —Onura ugari, hortaz.

G —Asko, asko. Artritisak eta artrosiak eragiten duten mina arin-
tzeko ere oso ona da; arnasa-arazoak dituztenentzat… Eta 
horiek urak kanpotik eragiten dituen onurak baino ez dira.

A —Nola kanpotik? 

G —Itsasoko urak kanpotik, bainuak hartuz, arnasa hartuz, eragiten 
dizkigun onurak. Baina itsasoko ura edatea ere oso ona da.

A —Itsasoko ura edan?

G —Bai, bada. Begira, giltzurrun-gutxiegitasuna dutenei lagun-
du egiten die aurre egiten zorabioei, goragaleari, txiza egi-
teko arazoei…

A —Hara, hara, hara. Hau sakonago aztertu behar dugu. Egin 
dezagun tarte bat publizitatearentzat, eta segituan gara 
zuekin gai interesgarri horri buruz hitz egiten jarraitzeko.
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eta, bueno, aurten hemen pasako ditugu Gabonak. Nire 
gurasoak etorriko dira Zarauztikan, nire anaia ere bai… 
Egun zoriontsu batzuk opa dizkizuet guztioi, Eguberri on 
eta Olentzero txintxo portatu dadila.

 (4. zatia)

XM —Zuekin Thamer Birawi, 58 urte dituen palestinarra. Duela 
40 irten zen Palestinatik, Nablus hiri ondoan Thamer jaio zen 
hiritxotik, eta ez da inoiz bertara itzuli, ezin du, ez diote uzten. 
Tolosan bizi da aspaldi, bertako emakume batekin ezkondua, 
eta hiru alaba dituzte. Alabak, ordea, bai, izan dira inoiz ai-
taren sorterrian, familia ezagutzen, aitarik gabe, derrigorrez. 
Thamer zortzi hizkuntzatan mintzatzeko gauza da. 

XM —Zenbat urterekin eta zergatik erabaki zenuen Palestina 
uztea?

TB —Erabaki… 16 urtetik 18 arte oso txarrak niretzat. Eskolara 
bidali, gonbidazio (gonbidapen) bat, Nablusera joan eta 
ofizial batekin egon behar. Eta joan nintzen, bakar-bakarrik, 
beldur handiarekin, baina mentalki oso gogorra.

 (5. zatia)

Salieu Comma —Eta zer moduz zu? Gustura hemen Gabo-
nak?

El Hadii Touré —Bai, gustura, gustura. Asko gustatzen zait.

SC —Eta Olentzero daukazu zeozer oparia?

EHT —Bueno, bai…

SC —Aupa! Zer moduz? Oso ondo! Zorionak! Gabonak gaur, e!

Mamadu Sarr —Aupa, hi, eskerrik asko.

SC —Zer da, te?

MS —Bai, te da, bai. 

SC —Joder, badakizu, e!

MS —Eta Olentzero etorri da zure etxera?

SC —Bueno, bai, uste dut txintxo egin dut urte, bai. 

MS —Bai? Txintxo-txintxo?

SC —Bai, daukat suerte. Bueno, Olentzerok…

MS —Zer ekarri dizu?

SC —Kamiseta bat.

MS —A, bai?

SC —Bai, kamiseta bat. Oso txintxo

MS —Eta zu, El Hadii?

EHT —Ni ere bai, kamiseta bat.

MS —Kamiseta bat?

SC —Eta zuri, zer moduz? Olentzero pasatu etxean?

MS —Ni txapela bat, porke oso formala, txintxo-txintxo.

SC —Txapeldun, orduan.

MS —Bai, bai.

SC —Eta zer moduz umeak, ondo, gustura?

MS —Bai, gustura, bai. Umeak, badakizu, “goazen apapa!”, eta 
nik, “apapa zer, maitea, hotza dago eta hor ur asko dago, ni 
laga ni hemen”.

SC —Normal, normal, bai. 

 (6. zatia)

G —Zergatik? 

E —Bada, gatz horiek garbitzeko, organismoak ohi baino ur 
gehiago behar duelako, eta horrek deshidratazioa eragin 
dezakeelako. 

G —Bueno, berriro diot: hainbat aditu horren alde agertzen dira; 
nik egin egiten dut egunero, eta ondo egiten dit. Ez deritzot 
hain larria beste ohitura batzuk ere ezagutzeari.

A —Bueno, bada, eskerrik asko, Jasone, deiarengatik.

53.7. DESERRIA mp4 (5'57'')

(1. zatia)

Xabier Madariaga —Zatozte gurekin deserrietara.

Ane Irazabal —Madariaga!

XM —Iepa, Ane! Zer moduz? Aspaldiko!

AI —Kaixo. Zer moduz?

XM —Hementxe, oso ondo, lanean, zu bezain ondo. Nondik za-
toz oraingoan?

AI —Bada, Greziatik.

XM —Greziatik. 

AI —Bai, bai, iritsi berria.

XM —Eta?

AI —Ondo.

XM —Gainera sariarekin.

AI —Gainera sariarekin, bai, bai.

XM —Zer, espero zenuen?

AI —Ez, egia esan, ez, ez, ezusteko bat izan da. Baina ezusteko 
polita, e!

XM —Bueno, zorionak.

AI —Eskerrik asko.

 (2. zatia)

XM —Ane, zer moduz etxera buelta?

AI —Ondo. Etxean beti ondo. Etxera bueltatzea beti polita iza-
ten da. Eta gainera, urteak pasatzen diren heinean, gero eta 
gehiago botatzen da faltan etxeko eta etxekoen presentzia.

XM —Beti maleta prest, ez?

AI —Bai, maleta baino motxila txiki bat. Eta saiatzen naiz ez fak-
turatzen, beti denbora asko galtzen delako, ez? Eta bai, mo-
txilarekin beti prest. Ez dut esango desegiten ez dudanik, 
desegiten dut eta labadorak jartzen ditut, baina beti dago 
hor prest. 

XM —Etxera buelta esan dizut, baina hemen etxean zaude? Edo 
Atenasen, Italian ere etxean zaude?

AI —Hemen etxean nago eta hori argi daukat, ez? Askotan aur-
kitzen naiz kazetari lagunekin eta esaten didate: “Nik da-
goeneko ez dakit non dagoen nire etxea, ez dakit nora itzu-
li”. Nik oso argi daukat nora itzuli nahi dudan. Eta oso argi 
daukat non dauden nire sustraiak eta zein den nire etxea. 

 (3. zatia)

Eneko Iruretagoiena —Kaixo denoi. Eneko Iruretagoiena 
naiz, eta Bangkoken bizi naiz azken sei urteetan. Hemen, 
nire atzean daukagu Mirari Iruretagoiena, nire alabatxoa 
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5,8 pertsona jasotzen dituzte mila biztanleko, batez beste. Bikoi-
tza baino gehiago.

Bizitza prekarioagoa den herrialdeek jasotzen dituzte errefuxiatu 
gehiago, beraz; eta honek errefuxiatuen bizitza-kalitatea berma-
tzea zailago bilakatzen du.

Ondorio nagusi gisa, Filippo Grandi Goi Agintariak adierazi due-
nez, datu hauek erakusten dute gerra eta gatazken aurrean ba-
besa behar duten pertsonen kopurua etengabe hazten ari dela.

55.7.  MIGRAZIOAREN ERAGINA 
EKONOMIAN mp3 (2'57'')

Esataria —Migrazioaren inguruko datu ugari jaso ditugu egu-
notan, eta datu ekonomikoekin zatozkigu, arratsalde on.

Ekonomialaria —Arratsalde on, bai.

Es —Migratzaileei loturiko datu ekonomiko bat ekarri diguzu, 
eta datu horren arabera, gizarte-asegurantzan izena eman-
dako etorkinak inoizko gehien dira.

Ek —Bai, horrela da, eta horrek gaur egun etorkinen aurka 
mahai gainean dagoen diskurtso faltsuarekin harreman 
zuzena dauka. Izan ere, diskurtso bortitz hori defendatzen 
dutenen pentsioak nork ordainduko ditu? Eurek? Euren se-
me-alabek?

Es —Agian batzuek izango dituzte bospasei seme-alaba…

Ek —Baina gehienek ez dauzkate. Beraz, etorkizunera begira, 
badago hemen puntu garrantzitsu bat. Gure sistema man-
tentzeko behargin berriak behar ditugu, eta behargin be-
rriak dauzkagu. Eta gizarte-asegurantzan inoiz baino etor-
kin gehiago dago. Kotizatzen, kontratu legalekin lan egiten 
inoiz baino etorkin gehiago dago.

Es —Horrek mito bat apurtzen du.

Ek —Bai. Eta ikuspegi ekonomiko zorrotz batetik ikusita, horrek 
ez dauka kontraargudiorik, hau da, kanpokoek etorri behar 
dute, bertakoak aski ez badira itsulapikoan dirua jartzeko.

Es —Baina kanpokoei etortzeko trabak jartzen bazaizkie, eta 
mugak ixten baditugu…

Ek —Hor dago koxka, eta bertako-bertakoekin soilik osatzen 
badugu sistema, sistemak porrot egiten du, ez delako eko-
nomikoki bideragarria.

Es —Gainera, etortzen direnen perfila ikusita, batez ere Erruma-
niatik, Marokotik… etortzen dira… aniztasuna dago eta 
Europar Batasunetik kanpokoak dira gehienak.

Ek —Bai, hala da. Eta hona gaur jakinarazi den beste datu bat: 
Turkiako herri baten barne produktu gordinaren % 30eko 
hazkundea azken bi urteetan, Siriako errefuxiatuei esker. 
Errefuxiatu horiek, kanpamenduetan edo kale gorrian egon 
ezean, etxeetan daude, lanean daude, eta ekonomia sor-
tzen dute.

Es —Eta denon mesederako da.

Ek —Bai. Beraz, honekin bi gauza egin ditzakegu: beste alde 
batera begiratu, mugak ipini eta Mediterraneoan itotzen 
utzi, edo modu inteligente batean kudeatu. Lehenengo eta 
behin, giza eskubideen aldekoak garelako, baina baita ere 
logika ekonomiko bat daukalako.

XM —Caracasen gustura zeuden Letamendi-Urrestitarrak, baina 
Agirre lehendakariak sekulako mandatua egin zion Ikerne-
ren aita Txomini: itzul zedila Euskal Herrira barne-erresis-
tentzia antolatzera. Gerra bukatu berri da. 40ko hamarkada 
hasieran gaude. Adorea beharko zuen, gero, gudarien ko-
mandantea izaniko Txominek familia osoarekin Francoren 
menpeko euskal lurraldera itzultzeko. Horra hor beste de-
finizio posible bat deserriarentzat.

Ikerne Letamendia —Ondarrurez jun (joan) ginan aitite eta 
amamaren etxera, ezta? Eta… ez genekien euskaraz, “Iker-
netxu quieres un huevito, han eta hiru pezeta…” eta horrela. 
Eta orduan, Kirmenen ama izan nuen nik lehelengoko la-
guntxue. Harek ez zekien apenas erderaz. Antigua, Antigua 
deitzen da. Bizi da, e! Eta Antiguarekin…

XM —Mintzalagun moduan erabiltzen zenuen.

IL —Bai, bai, bai, bai. Etortzen zen etxera eta nire amamak bidal-
tzen zuen eskritoriora, ze(ren) gu ondiño (oraindik) bazkal-
tzen igual egoten ginen bera etortzen zenean…

XM —Kirmenekin erlazioa nola, zer momentutan etorri zen zuen 
bizitzaren inguruko historia kontatzeko proposamena?

IL —Kirmenek nik uste dut, bada, nire lagun umetako Antiguari 
entzunda edo jakinda gure historia… etorri zen, ni hemen 
ez nintzen bizi, bizi nintzen kasko zaharrean, eta… Txomin, 
Patxi eta hirurok, hirurokin nahi zuela hitz egin Kirmenek.

EITB

54.7. EZ DA BIDAIA mp3 (2'41'')

Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Agintaritzak esan duenez, ge-
rretatik eta jazarpenetatik ihes egin duten 70 milioi pertsona zeu-
den munduan 2018an: historiako daturik altuena.

Tendentzia Globalen txostenean argitaratu dituzte datuok, eta 
erantsi dute biztanleria mugimendu hauek gerrek, jazarpenek 
eta gatazkek eragindakoak direla.

Txostenaren arabera, 1998tik bikoiztu egin da desplazatzera 
behartuta izan diren pertsonen kopurua. 70 milioi pertsona ho-
riek estatus ezberdineko hiru taldetan banatu dituzte: 25 milioi 
errefuxiatuak dira; 41 milioi barne-desplazatuak, hau da, herrial-
detik atera ez direnak; eta azkenik, 3,5 milioi babes-eskaleak, hau 
da, beraiena ez den herrialde batean egonik, errefuxiatu-izaera 
oraindik lortu ez dutenak.

Bi zerrendaren berri ere eman dute: errefuxiatuen jatorria eta he-
rrialde-hartzaileak. Zerrenda bakoitzean lehen postuan herrialde 
hauek daude: Siria eta Turkia. 

Datu zehatzetara joz: gaur egun munduko errefuxiatuetatik 6,7 
milioi siriarrak dira, eta Turkiak 3,7 milioi errefuxiatu jasotzen ditu.

Txostenaren arabera, errefuxiatuen fluxua, errefuxiatuak nondik 
nora mugitzen diren ere aldatu egin da.

Geroz eta gehiago dira hiri-eremuetara doazenak, (Errefuxiatuen 
% 61 hiri-eremuetan bizi da, zehazki). Eta beste datu bat: errefu-
xiatuen % 80 beren herrialdeekin mugakide diren herrialdeetara 
doaz. 

Bukatzeko, hona herrialde hartzaileen datuak: Diru-sarrera altuko 
herrialde-hartzaileek, batez beste, 2,7 errefuxiatu jasotzen dituz-
te mila biztanleko. Diru-sarrera erdi-baxuko herrialdeek, berriz, 
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abuela ta abuelo 
haien aurretik; 
herri hontan sustraitzen 
asmatzeagaitik, 
neuk'e maita dezaket 
guztien gainetik. 
Euskeraz badakit, 
bertsoz darabilkit, 
dena zuengatik, 
halaxe dagokit, 
denek kantatu dute 
nere ahotik. (bis)

Bertsozale Elkartea / EITB

58.7. 60ko  HAMARKADAKO ETORKINEN 
BIZIPENAK mp4 (2'01'')

Kike Amonarriz —Euskal Herriak aspalditik ezagutzen ditu 
immigrazioak, orain bezala lehen ere etorri izan baitira bes-
te lekuetatik hona. 

Baina gure herria eraldatu duen immigraziorik baldin bada, 
hori XX. mendearen bigarren erditik aurrera Espainiatik 
hona etorritako jende-oldeak osatutakoa da.

Gaztela eta Leondik, Extremaduratik, Andaluziatik eta Ga-
liziatik etorri ziren gehienbat. Beharrak bultzatuta, baina 
maletak bete ilusioz eta itxaropenez. Inoiz ezagutu gabe-
ko astindua izan zen, ordea, shock baten modukoa, berta-
koentzat. Baita etorritakoentzat ere. 

Gizona1—Ni Zamoratik etorri nintzen, familia guztia, eta Zor-
notzara etorri ginen. 

Gizona2 —Bada, etorri nintzen 1954. urtean.

(bertsoa) “Ama Extremadura, aita Zamoratik…”

K —Jon, inoiz deitu al dizute maketo?

Jon Maia —Gutxitan, baina askotan entzun dut esaten, bai. 

K —Xosé, eta zeuk ba al duzu morriñarik?

Xosé —Morriña, bueno, nik badaukat, badaukat. Eta gainera, 
urteetan gehitzen da.

K —A bai, e? gero eta gehiago, e?

X —Bai, bai, bai. Euskal Herrian kontzeptu antzekoa da ere bai, 
eta izen oso polita da: herrimina. Oso polita da izen hori. 

K —Herrimina…

EITB

59.7. EUSKALONSKI mp4 (1'49'')

Danel Agirre —Kaixo, Pello!

Pello Reparaz —Zer moduz?

D —Ondo. Hemen, Tikarekin.

P —Zer pasada! Zenbat txakur hemen, ez?

D —Bai. Egia esan, sei urte daramatzat Berlinen, eta sei hilabe-
tetan, Tikak orain zortzi hilabete bete ditu, sei hilabetetan 
lagun gehiago egin ditut sei urtetan Berlinen baino. 

P —Txakurraren bidez.

56.7. MALETA BETE BIZIPEN mp3 (4'31'')

MAKETOAK
Zu zara maketoa, ezta? —esan zion jaka urdina jantzita zeukan 
batek.

Maketoa? Ez, jauna —erantzun zion Pedrok, harrituta-, gaizki 
esan dizute, Sierra naiz, Pedro Sierra. 

TABERNA, GIZONEN TOPALEKU
Lanetik irtendakoan eta igande arratsaldeetan bar Bonira joaten 
zen. Han elkartzen ziren apopiloak, fabriketako gizonak, edonon-
dik iritsitako horiek guztiak: asturiarrak, galiziarrak, andaluziarrak, 
extremeñoak… sol y sombrak edaten zituzten, eta tutean, jule-
tean, briskan eta horrelako karta-jokoetan aritzen ziren bitartean, 
beren kontuez hitz egiten zuten. Herrien, familien, deskribapen 
lausoak egiten zizkieten elkarri: beren jaioterriak herri txikiak zire-
la, lau etxe zahar, ahuntz batzuk, mendi altuak, andrea, hemengo 
beroak, hango hotzak, gose kontuak eta lan kontuak eta kontuen 
lanak eta bakardadea eta familia… hemen askoz hobeto zeudela 
han baino sinestaraziz elkarri. Bizitza sol y sombra bat baino ez 
balitz bezala, orain argi, orain ilun, orain argi.

ESKOLA
Gelako gainerako lagunik gehienak gure auzo hartako baserrieta-
koak ziren, padrek caseros esaten zien. Guri belarrimotxak esaten 
ziguten eta hasieran ez genuen ulertzen zergatik, baina padrek 
esan zigun han horrela esaten zigutela. Eta maketoak, mantxu-
rrianoak ere esaten ziguten. Kanpokooi esateko modua omen 
zen. Casero horiek tratu txar ugari pasatzen zuten eskolan, vas-
cuence hura zela-eta. Gainera igandero mezetara joan behar iza-
ten zuten beren familiarekin. Guk ezetz, ez genuela joan beharrik 
esaten genien eta inbidiaz begiratzen ziguten. 

AZOKA, MERCADILLOA
Larunbat goizetan azoka izaten zen herrian, herriko jendeak  
kinkilleroak esaten zien (zieten), gaztelau asko tratuak egitera el-
kartzen zirelako-edo. Auzoko emakumeak taldean joaten ziren, 
erosketetarako gurditxo gurpilduna hartuta gehienak. Herriko 
azoka oso urrun zegoen auzotik, udaletxeko plazan eta, behin 
hara joanda, goiza ematen zuten. Han  elkartzen ziren beste au-
zoetako emakumeekin, haiek ere egun horretan soilik joaten zi-
ren-eta herrira. Saltzaile ugari izaten zen azoka horietan, eta asko 
gure moduan kanpotik etorritakoak, hango produktuak saltzera. 
Herri kanpoaldeko auzoetako emakumeak haiekin jardungo zi-
ren honetaz eta hartaz, kontu kontari, algaraka. 

Han grazia gehiago zuten saltzaileek herriko dendetan baino. 
Kode bera zuten, eta hara eta hona zebiltzan, lurraldeetako en-
baxadore, beren haragi adobatuekin eta baratxuri, piper eta pe-
pinotxo arteko oliba birrinduekin. 

Andre haiek beren herrian jaten zuten zerbait bilatzen zuten: 
mohama, txilarra, erromeroa, albahaka, sandia, olibak… Beste 
ezer baino gehiago, oroitzapenak. 

Grabazioa: etxegiroan.eus

57.7.  SENIDEEI ESKERTZA BERTSOTAN 
mp4 (1'26'')

Ama Extremadura, 
aita Zamoratik, 

AURKIBIDE DIDAKTIKOA



178PRIMERAN! 
B2.1

179 PRIMERAN! 
B2.1

TRANSKRIPZIOAK

zintzotzat, eta horren aurkako liburu bat egin nahi izan du, berak 
dioenez, bere esperientziatik abiatuta. Halaxe esan zuen: “Proseli-
tismoa egin nahi dut liburuarekin”.

Ez dakit zuei hala gertatuko zaizuen, baina neuk ere mende-
baldeko gobernuen txotxongilotzat hartu ditut maiz erakunde 
horiek. Baina egia da talde asko daudela, hainbat filosofiarekin, 
eta gakoa da, antza denez, gure pentsamenduekin bat datozen 
horiek aukeratzea.

Aurkezpenean, aurre egin zien, baita ere, erakunde horiek dirua-
rekin duten harremanak sortzen dituen errezeloei; enpresatzat 
ditugula, alegia. Zioenez, lankidetza elizaren misiolarien filoso-
fiarekin hasi zen, borondatezko ekintza gisa, eta horrek ez du 
etorkizunik, nonbait, baliabideak eta denbora behar direlako, eta 
horiek ordaindu egin behar dira.

Haren ustez, ezinbestekoa da norbanakoek ere estatuek egiten 
duten lana osatzea, estatuek ezin diotelako guztiari erantzun. 
Izan ere, entzule batek lankidetza estatuaren esku egon beharko 
lukeela leporatu zion, Kuba jarrita eredutzat.

Are gehiago, beste batzuek aipatu zuten bezala: estatuek erakun-
de hauek aprobetxatzen dituzte gerretan. Hori frogatuta dago: 
nola kamuflatzen diren militarrak, kooperantetzat har ditzaten, 
eta nola margotzen dituzten ibilgailuak, hainbat lekutara heldu 
ahal izateko. Horrek min handia egiten die laguntza-erakundeei, 
dioenez. 

Hitzaldira eraman nuen beste kezka bati ere erantzun zion. Beti-
danik pentsatu izan dut GKEek arrainak ematen dizkietela premia 
duten herriei, eta benetan egin beharko luketena dela arrantzan 
egiten irakatsi. Bat etorri zen iritziarekin, baina ñabardura bat 
gehitu zuen. Haren berbetan, biak dira ezinbesteko. Une jakin 
batzuetan —gerrak edo hondamendi naturalak jartzen zituen 
adibidetzat— arraina eman behar duzu, baina, bestela, lankide-
tza horizontalaren alde egiten zuen; hau da: “Nik laguntza eman-
go dizut zulotik ateratzeko, baina baita gero zuk zure bidea egin 
ahal izateko”. Bitxia izan zen honi lotuta esan ziguna: “Gobernuz 
kanpoko erakunde baten helburuak desagertzea izan behar du”.

Horixe: aurkezpen interesgarria, hainbat aurreiritzi gainditzeko 
balio izan zidana. Niri bai, behintzat. Irakurri, eta hurrengoan 
kontatuko dizuet zer dioen liburuak.

61.7. ENTZULEEN GALDERAK mp.3 (1'26'')

—Kaixo. Erasmus egitasmoan parte hartzeko aukera dut, leku 
bat eman didate. Poloniara joango naiz, Krakoviako unibertsitate 
batera joango naiz. Agian, inozotzat hartuko nauzue, baina ez da-
kit non jaso informazioa. Ez dakit, aholkuak-edo jaso nahi nituzke 
bidaiatu aurretik. Eskerrik asko.

—Egun on. Aurten opor luzexeagoak ditut, eta lankidetza-
-proiekturen batean parte hartu nahiko nuke, baina ez dakit nora 
joan. Nire buruan Latinoamerikara joatea dago, baina, beharba-
da, izango da premia handiagoa duen lekurik. Zer hartu beharko 
nuke lehentasuntzat? Premia handiena duten herriak? Non mol-
datuko naizen hobeto? (Ez dakit, hizkuntzagatik edo dena dela-
koagatik). Zer gomendatuko zenidakete? Mila esker.

—Egun on. Lan gabe nago, eta azkenaldian pentsatzen ari naiz 
atzerrira joatea lan bila, baina ez dakit nondik hasi. Ingalaterra 
dugu leku idealtzat, lana egiteaz gain, ingelesa ikasteko aukera 

D —Bai. Whatsapp-taldeak ditugu, bada hori, juntadizoak egite-
ko txakurrekin irteteko…

P —A, bai, e?

D —Bai. Mundu guztiko lagunak… Egia esan, oso erraz egiten 
dira txakurrekin lagunak. 

P —Zer ona! Zerk ekarri zaitu hona, Berlina?

D —Nik uste bi gauzak. Bata, asperdura. Ni hamar urtez egon 
nintzen Berria egunkarian lanean. Utzi egin nuen, eta pixka 
bat nengoen bizitzan, horrela, bizitzan izaten ditugun mo-
mentu horietako batean, pixka bat aspertuta. Eta bestea, 
nahiko klasikoa da, baina itolarri antzeko bat. Behin, adis-
kide on batekin parrandan irten nintzen, ez zen asteburua, 
gaua eta eguna juntatu zitzaizkigun, eta gertatu zen hasi 
zitzaizkigula iristen Whatsappera jendea guri ateratzen ari 
zen argazkiak. Eta guk ez genuen ikusten jende hori guri 
argazkiak ateratzen. Eta “ja, ja, ikusi, jendeak badaki gaupa-
saz ari zaretela, eta herrian dagoeneko jendea ari da Wha-
tsappez irudiak pasatzen”, eta nik esan nuen “zer? jendeak 
zergatik…”

P —Herri txiki bat…

D —Bai. Eta momentu horretan esan nuen “uf”, eta pixka bat 
agobio hori sartu zitzaidan, lanik gabe nengoen, eta eraba-
ki nuen printzipioz hilabete pare baterako, uztailean etorri 
nintzen, eta esan nuen asko jota Gabonak arte Berlinera 
etortzea, eta ez naiz itzuli. 

P —Eta parranda egiten duzu itzultzen zarenean?

D —Egia esan, ez. Nik asko botatzen dut faltan familia, izugarri. 

P —Bai, e?

D —Bai, izugarri. Lagun minak ere bai…

P —Eta etortzen zaizkizu bisitan?

D —Bai, eta drama bat izaten da etortzen diren bakoitzean. 

P —Bai? Zer, bada?

D —Gero aireportuan beti negar batean, bai, bai, oso gogorra 
izaten da. Nik gero ikusten dudanean ama aireportuan ne-
garrez, bada, gogorra egiten zait. 

EITB

60.7.  GOBERNUZ KANPOKO 
ERAKUNDEAK mp3 (4'23'')

Ongi etorri guztioi Mundua zabal podcastera. Gaur 58. atala du 
gure saioak.

Atzo Jose Luis Paulinen liburuaren aurkezpenean egon nintzen. 
Liburuak Cooperación. Verdades, mentiras y vivencias de una 
¿utopía? du izena, eta, bertan, Paulinek lankidetzaz duen ikuspe-
gia bildu du. Erakunde horien aurrean mesfidati samarrak gare-
nok konbentzitzeko argudioak eman zituen.

Jose Luis Paulin DYArekin hasi zen lankidetzan 1980ko hamarka-
dan, medikuntza ikasle zela. 1994an joan zen atzerrira lehenen-
goz, Ekuadorrera, Askapenarekin. Ordutik, mediku gisa lagundu 
du Kanbodian eta Mendebaldeko Saharan. Beraz, badu eskar-
mentua.

Haren hitzetan, Gobernuz Kanpoko Erakundeek mesfidantza 
sortzen dute; herritarrek orokorrean ez omen dituzte erakunde 
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D —Bueno, hasi baino ez gara egin. Momentuz sustapen-es-
kaintza bat prestatu dugu: lehenengo 50 potoek % 20 
produktu gehiago izango dute: 6 minutu. Ondo salduko 
direlakoan nago.

E —Bada… Bada, horixe espero dugu. Eskerrik asko, Udane! Ba-
dakizue, denbora faltan bazaudete, poto honetan daukazue 
soluzioa. Besterik ez, hauxe izan da eguneko albiste… bitxia.

63.8. ERLOJUPEKOA mp3 (2'09'')

Denbora hartu behar da zutabe hau entzuteko. Batzuoi, azkar 
igaroko zaizue; besteoi, luze; izango da entzungo ez duenik, den-
bora xahutu ezin duelako. Baina, gaur egun, badirudi denbora 
dela beti falta dugun hori; badago denbora lapurtu egin digutela 
dioenik ere.

Azelerazioaren munduan bizi gara; denbora irabazi behar dugu 
gure bizitzako alor guztietara heltzeko. XX. mendeko jakintsu ba-
tek zioen: “Mende honetan gaixotasunak desagerraraziko ditugu, 
baina presaz ibiltzeak hilko gaitu”. Gutxigatik ez zuen asmatu. 
Dena presaz egin behar dugu; denbora joan egiten zaigu, eta 
haren atzean ibiltzen garela ematen du. Baina, esaera zaharrak 
dioen bezala, “lan azkarra, lan alferra”.

Jende ugari lastermanian bizi da. Denari berehala erantzun behar 
zaio, denak du lehentasuna. Presaz lan egiteak prestigioa ematen 
du, antza denez, lanpetuta egoteak profesional ona zarelako itxu-
ra egiten duelako. Ez da egia. Abiada denbora-kudeaketa eskasa-
ren seinale ere izan daiteke. Nik neuk ez nioke ezer garrantzitsurik 
utziko irribarre bat egiteko denbora hartzeko gai ez denari.

Presaz bizi dena estresatuta bizi da. Edozer egiten du denbora 
aurreztearren. Presa bizitzeko estilo bihurtzen da. Izan ere, ez da 
gai denbora egiten egoteko; denbora galtzen ari delako sentsa-
zioa du, eta horrek berorrek estresatzen du.

Nahikoa da! Geldotu, gelditu zure erritmoa. Hartu denbora zure 
aisialdirako. Eskubide osoa duzu. Denbora ez da poto handietan 
erosteko gaia. Dastatu denbora, gozatu.

Ehunka gauza egitea, horietako bat ere gozatu gabe, ezer ez 
egitea besteko da. Pertsona lasaiak, lan egiteko eta bizitzaz go-
zatzeko denbora ondo antolatzen dutenak dira inbidia ematen 
digutenak, ezta? Galdetu haiei nola bizi diren.

65.8. GORDAILUA PROIEKTUA mp3 (4'34'')

Esataria —Merezi al du gauzak gordetzea? Zenbat denboraz, 
ordea? Ziur al zaudete? Erabiltzen ez diren guzti-guztiak 
botatzeko izaten al dira beti? Denborak nola eragiten die 
gordetako gauzei? Hondatu egiten al ditu beti ala balioa 
eransten die?

 Bada, hori guztia zehazten lagunduko digu gaurko gonbi-
datuak. Bera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gordailua proiek-
tuaren zuzendaria da. Gordailuan, ondareen bildumak 
gordetzen dituzte. Ea, bada, azalduiguzu. Merezi al du gor-
detzea? Eta, zer? 

Zuzendaria —Egun on, denoi. Bai, horixe. Noski merezi due-
la. Are, ezinbestekoa da gordetzea eta zaintzea ondareak 
iraungo badu, gure kasuan ondare-bildumak gordetzen 
ditugu-eta. 

bikaina delako, baina zein aukera izango nuke han lan egiteko, 
formazio berezirik ez badaukat? Zorionak saioarengatik.

62.8. EROSI DENBORA mp4 (3'14'')

Erreportaria —Hiriko merkatari batek produktu bitxi hau ja-
rri du salgai. Ba al dakizue zer dagoen barruan? Denbora! 
Bai, bai, ongi entzun duzue, poto honen barruan denbora 
dago, bost minutu, hain justu. Eta, hauxe da onena: mundu 
guztiak eskuragarri duen produktua da, poto bakoitzak 1,99 
euro bakarrik balio baitu.

Gure ondoan Udane dago, denda honen jabea. Egun on, 
Udane!

Dendaria —Egun on!

E —Ideia benetan bitxia izan duzu. Nola bururatu zitzaizun den-
bora pilatu eta saltzea?

D —Tira, beti izan naiz ekintzailea, etengabe gauza berriak as-
matu nahian, negozio iraultzaileren bat, badakizu… Eta 
dendan landa-lan xume bat egin nuen.

E —Dendan?

D —Bai, bai. Bezeroei galdetu nien ea zeren premia duten, ea 
salduz gero zer erosiko luketen zalantzarik gabe. Behin eta 
berriz erantzun bera jaso nuen: “denbora behar dut nik”, 
“denbora erosiko nuke gustura”… Argi zegoen, negoziorik 
errentagarriena denbora saltzea zen.

E —Baina, itxura batean, poto hauek hutsik daude.

D —Et, et, et! Hutsik daudela ematen du, baina hauek guztiak 
bost minutuz irekita egon dira erloju baten aurrean. Sal-
mentarako ezinbestekoa da Merkataritza Bulegoak sinatu-
tako ziurtagiria izatea, eta nik lortu dut.

E —Kontaiguzu: nola erabiltzen dira poto hauek?

D —Oso erraz. Potoa zabaldu orduko bost minutu dituzu nahi 
bezala erabiltzeko. Hori bai, ondo aukeratu behar da zein 
unetan erabili nahi duzun erositako denbora. 

E —Eta zein unetan hasten da denbora hori pasatzen?

D —Potoa irekitzearekin batera.

E —A, interesgarria!

D —Hara, produktu honen bitartez zure bizitzari bost minutu 
gehi diezaiokegu. Ez al da zoragarria? Eros ezazue! Sekulako 
gutizia da!

E —Eta zertarako erabil daitezke bost minutu?

D —Zertarako? Edozertarako, noski! Tabernara joan zaitezke kafe 
bat hartzera, maitalea bisitatu, osteratxo bat egin…. nahi 
duzuna! Dastatu nahi al duzu?

E —Ez dakit, bada…

D —Bai, gizona! Et, hartu zeuk ere.

E —Ireki egin behar da, ezta?

D —Bai.

E —Ene bada! Harrigarria da! Txokolate-pastel bat jateko apro-
betxatu dut nik!

D —Esan dizut!

E —Asko saldu al dituzu dagoeneko?
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Z —Zuei, proiektuaren berri emateko aukera eskaintzeagatik. 
Hurrengo bat arte, bai.

66.8. KRONOBIDAIAK mp3 (3'29'')

Esataria —Gaur, asteazkena, zinemari buruz hitz egiteko tar-
tea. Egun on, Ikerne!

Aditua —Baita zuri ere!

E —Zer dakarzu?

A —Bada, astero bezala, bi film aukeratu ditut, haiei buruz hitz 
egiteko, eta biak lotzen dituena da nola erabili duten den-
boraren kontzeptua, ezta? Denborak eragindako hausnar-
keta.

E —Hara!

A —Bai. Eta, denbora ardatz hartuta, kronologikoki aurkeztuko 
ditugu.

E —Onena izango da, zeren denbora aipatzearekin batera, 
pentsatu dut denbora hori oso normala ez dela izango film 
horietan, ezta?

A —Bueno, normala zer den… Tira, hasteko, klasiko batetik abia-
tuko gara: Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Robert Zemeckisena.

E —Horrek Forrest Gump ere zuzendu zuen, ezta?

A —Halaxe da, bai. Bada, hemen, protagonista gazte bat da, la-
gun duena zorotzat hartzen den zientzialari bat. Zientzia-
lariak denboran bidaiatzeko makina asmatu du; makina 
bitxia, Delorean auto bat delako.

E —Orduan etorkizuneko autoa ematen zuena. Ateak goraka 
irekitzen ziren, ezta?

A —Bai. Bada, gaztea autoan sartu den orduko, terrorista ba-
tzuk ditu atzetik, eta ihes egin behar du. Autoko botoi bat 
sakatutakoan, 1955ean agertu da.

E —Hogeita hamar bat urte lehenago, ezta?

A —Hori da, bai. Filma gazteentzako komedia horietako bat da, 
baina joko interesgarriak planteatzen ditu. Esaterako, buelta 
ematen dio denboran bidaiatzearen paradoxari.

E —Aititaren paradoxa.

A —Edo amamarena, ezta? 1955ean dagoela ezagutu ditu 
protagonistak bere gurasoak haiek elkar ezagutu zuten 
orduko. Eta ahaleginak eta bi egin ditu, harik eta gura-
soak maitemintzea lortu arte.

E —Alegia, beragatik izan ez balitz, ez zela jaioko.

A —Holako zer edo zer, bai.

E —Bigarrena.

A —Bada, bigarrena Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii da, Cristopher Nolanena. 

E —Nik hau ikusi nuenez geroztik, gorrotoa diot aktore nagu-
siari. Gaixoa, zer erru izango du berak! Bada, estresatu egin 
nintzen.

A —Bada, niri maisulana iruditzen zait. Film honek ez du den-
boraren hausnarketa planteatzen; izan ere, berez, istorioa 
arruntzat ere har genezake. Bitxia da, baina, bere egitura 
narratiboa, zeren bi ildo jartzen ditu: batean, zuri-beltzean, 
ekintzak ordenan kontatzen ditu, normal, esan dezagun; 

E —Zer-nolakoak, ordea?

Z —Gordailuaren helburu nagusia da kultur ondarea biltzea, 
zaintzea eta ezagutaraztea. Gordailua elkargune bat da, 
jabe eta jatorri desberdinetako funtsak zaintzen ditu. Eta 
denetarik gordetzen da bertan. Bada, badira artelanak, 
badauzkagu baita ere elementu etnografikoak. Milaka. Da-
goeneko 70.000. 

E —Hara, 70.000?

Z —Bai, hala da. Badaude baita ere industria-ondareko zenbait 
elementu. Eta, gero, daukagu depositu arkeologikoa. Eta 
hor, ez dakigu ziur zenbat pieza diren, baina bueno, 200.000 
pieza ingurutik gora izango dira. Badauzkagu baita ere XVII 
eta XVIII. mendeko kanoiak.

E —Zalantzarik gabe, balio handiko gauza asko gorde dira. Eta 
denboraren eraginez higatu ez daitezen, apropos sortu zen 
eraikina 2011n. Hau Gipuzkoako ondare-bildumen zentroa 
da, baina zer da zehazki bertan egiten dena? 

Z —Gordailua kontserbazioleku bat da. Gipuzkoako museo-sa-
reari laguntza eta zerbitzuak eskaintzen dizkion plataforma 
bat da. Gordetzeko lekuez gain, gune funtzionalak daude 
obrak erregistratzeko, argazkiak ateratzeko, zaharberritzeko, 
garbitzeko…

E —Denborak honda ez ditzan.

Z —Hori da.

E —Zuen web-atarian irakurri dudanez, zerbitzu bat baino 
gehiago eskaintzen duzue. Azalduko diguzu zein diren? 

Z —Bai, bai. Alde horretatik, bisita gidatuak antolatzen dira. Bai-
na horrez gain, maileguak ere egiten dira. Ikerketak, argital-
penak, erakusketak edo bestelako proiektuak gauzatu nahi 
dituen edozein erakundek edo pertsonak jo dezake gure 
funtsetara.

E —Deigarria egin zait, dohaintzen kudeaketa ere eskaintzen 
duzuela. Zer da zehazki zerbitzu hau?

Z —Gordailuaren funtsa ez da estatikoa, bildumak handitzen 
jarraitzen du-eta. Hortaz, badu bere eskurapen-programa. 
Horrez gain, partikularrengandik eta erakundeetatik jaso-
tzen dituen proposamenak ere aztertzen ditu: dohaintzak, 
aldi baterako lagapenak zein salmentak.

E —Eta norenak dauzkazue esaterako gordeta, esan badaiteke? 
Hau da, zein perfiletako jendeak erabiltzen du zerbitzu hau?

Z —Txillidaren eskultura batzuk badauzkagu, adibidez. Chillida-
-Lekuko obrak egin zirenean, eskatu ziguten museoa kon-
pondu bitartean, ea hemen gorde genitzakeen arriskuan 
egon zitezkeen pieza batzuk.

E —Mm! Mm, dakizuen bezala, denborak agintzen du zuzene-
koetan eta iritsi gara azken segundoetara. Horrenbestez, 
agurtu aurretik, esaiguzu. Non topatuko zaituztegu?

Z —Bada, Irunen gaude. Hau Gordailua da, esan dugun beza-
la, Gipuzkoako ondare bildumen zentroa. Nahi duzuenean 
bisita gaitzakezue edo behar duzuen kontsulta egin deza-
kezue.

E —Ederki, bada. Bada, eskerrik asko azalpenengatik, eta nahi 
duzun arte.
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B —Ai, ene. Erabaki irmoak hartzen ditugu, bai… harik eta era-
baki horiek aldatzen ditugun arte. Egon lasai, hori ez da al-
datuko etorkizunean.

A —Tira, bada, sinetsi egin beharko dizut. Bueno, pozten nau, 
behintzat, euskaraz egiten duzuela ehun urte baino gehia-
go joan direlarik.

B —Bueno, horrek badu bere azalpena: 15 urte betetzearekin 
batera, gure adimenean nahi ditugun hizkuntzak sartu ahal 
ditugu: txip batean datoz, eta, horrela, ikasita ditugu.

A —Eta zein hizkuntzatan hitz egiten duzue, bada?

B —Guk ez dugu hitz egiten: telepatiaz komunikatzen gara.

A —Hara! Eta? Nolatan deia?

B —Begira, antropologia-modulua gehitu dut adimenean. Bai-
na datuak baino ez ditut; dimentsio sozio-afektiboa lantzea 
falta zait. Hori ikertzen ari naizelarik, deitzea bururatu zait, 
ea galdera batzuei erantzun diezaiekezun.

A —Bueno, bota.

68.8. MARMOT DAY mp4 (7'19'')

Juan Mari —Egun on!

Taldea —Egun on.

Xabier —Juan Mari, ba al dakizu zer egun den gaur?

JM —Gaur? Zer da, bada, gaur?

X —San Blas, plis eta plas!

JM —Zer kristo!

X —Eguna umorearekin hasi behar da, Juan Mari!

JM —Mutil hau tontotzen hasi zaigu!

Unanue —Juan Mari, koltxoneta berriak erosi behar ditugu. 
Zaharrak usteltzen ari dira eta kriston kiratsa botatzen dute.

JM —Bada, kolonia erosi!

U —Juan Mari, mesedez! Tripakiak egosten ari direla ematen 
du-eta!

JM —Eguna umorearekin hasi behar da, Unanue!

Izaskun —Aizu, Juan Mari, nik ostirala eta astelehena jai behar 
ditut, e! Lehengusina ezkontzen zait Canariasen eta, beste-
la, ez dit denborarik emango!

JM —Lau eguneko ezkontza? Zure lehengusua zer da, bada, iji-
toa? Ezta pentsatu ere!

U —Canariasen? Han dena ordubete atzeratuta doa!

JM —Jode, Unanue! Zapatak blai egin dizkidazu!

I —Bada, merezita!

U —Barkatu, Juan Mari, despistatu egin naiz.

JM —Segi, segi, segi, segi…

Larraitz —Juan Mari, nik organo berria behar dut. Zaharrari 
zortzi tekla falta zaizkio eta ez dut lotsagarri geratu nahi 
ikasleen koru-emanaldian. 

JM —Zer gertatzen da denok eskean etortzeko? Zer uste duzue 
dela hau, eliz ataria? Ez daukagu dirurik organo berriaren-
tzat.

L —Zeeeer? Bada, organo zahar horrekin zerbait itxurosoa egitea 
nahi baduzu, erosizkidazu gutxienez ahuntza eta eskailera. 

bestean, koloretan, eszenak atzekoz aurrera doaz, maisuki 
lotuta.

E —Ni galdu egiten nintzen.

A —Bai, ez da erraza, denborak ematen dituen erreferentziak 
galtzen direlako. Nolabait, eszena baten amaiera delako 
aurrekoaren abiapuntua. Azkenean, bi ildo narratiboek bat 
egiten dute filmaren amaieran. Zoragarria!

E —Gainera, morroiak argazkiak eta tatuajeak egiten ditu, ezta?

A —Berak ezin ditu oroitzapen berriak izan, kolpe baten ondo-
rioz; hori dela eta, gauzak gertatzearekin batera, ahaz-
tu egiten ditu, eta, horregatik, argazkiak eta oharrak egiten 
ditu, eta gauzarik garrantzitsuenak tatuatu egiten ditu gor-
putzean.

E —Bada, oso ondo. Datorren astean zer ekarriko diguzu?

A —Bueno, pentsatuko dugu zerbait.

E —Ordura arte bada.

A —Bai.

67.8. KRONODEIA mp3 (3'03'')

Aitona —Hau telefono-zenbaki bitxia! Norbait okertu egin da, 
inondik ere. Bai? Nor da?

Birbiloba —Kaixo, aitona!

A —E? Barkatu, baina okertu egin zarela esango nuke.

B —Ez, aitona. Ez naiz okertu. Utzi azaltzen ikaratu orduko: Ke-
rizpe naiz, zure birbiloba; 2151. urtetik deitzen dizut. Gure 
aroan, kronofonoak ditugu.

A —Krono… zer?

B —Kronofonoak. Zuen telefonoen antzeko aparatuak, baina 
kronodeiak egiteko aukera ematen dutenak; hau da, beste 
denbora batera deitu ahal dugu.

A —Txantxetan ari zara, ezta? Zer da hau? Irratirako, ala?

B —Ezetz, bada. Lasai. Hau guztia normala da. Lehenaldian, 
kronodei bat jasotzen duzuelarik, txantxetan gabiltzalako 
susmoa izaten duzue. Frogaren bat eman diezazuket: zure 
biografiari buruz galdetu ahal didazu; ezaguna dut. Eta zure 
etorkizunari buruzko informazio guztia daukat, harik eta, 
tira, hilko zaren arte. Baina hori esatea debekatuta dago. 

A —A, bai? Erantzun, orduan: zer egin nuen 2019ko uztailaren 
12an?

B —Utzi, ea: Ekhiñe eta Xabirekin joan zinen Sopelako hondar-
tzara. Ez zuen eguraldi ona egiten, baina ondo pasatu ze-
nuten.

A —Egia! Nola dakizu hori? Neuk ere ez nuen-eta gogoan.

B —Familiako datu guztiak dauzkat. Ordenagailuan sartzen ditu-
dan orduko, eskura dut informazioa.

A —Hara! Telefonoa hartzerakoan pentsatu dut zenbaki bitxia 
zela, baina ez nuke sekula esango hain bitxia izan zitekee-
nik.

B —Bai.

A —Ulertzen ez dudana zera da: nik, 18 urte bete nituelarik, se-
me-alabarik izango ez nuelako erabaki irmoa hartu nuen. 
Nola izango dut birbiloba, seme-alabarik izango ez badut?
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JM —Eguna umorearekin hasi behar da, ezta, Xabier?

X —Bai.

Unanue —Juan Mari, koltxoneta berriak erosi behar ditugu. 
Zaharrak usteltzen ari dira eta kriston kiratsa botatzen dute.

JM —Bada, ondo-ondo doblatu, eta atzeko zulotik sartu.

U —Juan Mari, mesedez! Horrela ez diegu tripaki-usaina kenduko!

JM —Probatu arte ez dago jakiterik!

Izaskun —Aizu, Juan Mari, nik ostirala eta astelehena jai behar 
ditut, e! Lehengusina ezkontzen zait Canariasen eta, bestela 
ez dit denborarik emango!

JM —Zertara joan behar duzu ezkontzara, nola dibortziatu 
behar duten esplikatzera? Hara, joaten ez bazara, hobe, ho-
rrela gainontzeko gonbidatuek oso ondo pasako dute.

I —Zeer?

U —Canariasen? Han dena ordubete atzeratuta doa, e!

JM —Kale egin duk! Hemen atzeratu bakarra hi haiz, Unanue!

I —Gezurra! Zu ere halakoxea zara, e! Eta gauza bat esango dizut: 
niri ez horrela hitz egin, e!

Larraitz —Juan Mari, nik organo berria behar dut.

JM —Eta nik pazientzia! Galtzen ari naiz.

L —Bada, lotsagarri geratuko gara ikasleen koru-lehiaketan.

JM —Lasai, e, lasai. Ahuntz bat ekarriko dizut zuk korua deitzen 
diozun zapo-kuadrilla horri laguntzeko.

L —Zeeer?

JM —A! Jode! Larraitz! Takoiak dauzkazula!

L —Bada, pena, zorrotzagoak ekarri ez izana! Be careful!

Markel —Juan Mari, Juan Mari, Juan Mari, ingeleseko klaserako 
pelikula berri batzuk behar ditut, eta asko eskatzea ez bada, 
DVDan.

JM —Markel, zoaz popatik hartzera!

M —Homofoboa!

JM —Ai! A! Mekauen la ospera!

Juan Mari —Egun on!

Taldea —Egun on, Juan Mari.

Xabier —Juan Mari, ba al dakizu zer egun den gaur?

JM —Gaur? Bai, San Blas, plis-plas.

X —Jode! Harrapatu egin nauzu!

JM —Umore onarekin hasi behar dugu eguna, Xabier!

X —Horixe!

JM —Gaur zer berri, Unanue?

Unanue —Juan Mari, koltxoneta berriak erosi behar ditugu. 
Zaharrak usteltzen ari dira eta kriston kiratsa botatzen dute.

JM —Bada, erosi dozena bat. Garestietakoak, e! Ez gara tripaki- 
-usainarekin ibiliko!

U —Eskerrik asko, Juan Mari!

Izaskun —Aizu, Juan Mari, nik ostirala eta astelehena jai behar 
ditut, e! Ze(ren), lehengusina ezkontzen zait Canariasen eta, 
bestela, ez dit denborarik emango!

Markel —Juan Mari, Juan Mari, ingeleseko klaserako peliku-
la berri batzuk behar ditut, e, eta asko eskatzea ez bada,  
DVDan.

JM —Hala! Segi eskatzen! Zer daukat, Olentzero aurpegia?

JM —Jaitsiozu (jaitsi iezaiozu) bolumena, Jainkoaren izenean! 
Segi lanera! Hau da, hau, eguna hasteko modua! Kauen la 
ospera!

Juan Mari —Egun on!

Taldea —Egun on, Juan Mari.

Xabier —Juan Mari, ba al dakizu zer egun den gaur?

JM —Gaur? Zer da, bada, gaur?

X —San Blas, plis eta plas!

JM —Zer kristo!

X —Eguna umorearekin hasi behar da, Juan Mari!

JM —Uste dut déjà vu bat izan dudala!

Unanue —Juan Mari, koltxoneta berriak erosi behar ditugu. 
Zaharrak usteltzen ari dira eta kriston kiratsa botatzen dute.

JM —Bada, erosi kolonia!

U —Juan Mari, mesedez! Tripakiak egosten ari direla ematen du!

JM —Hau ez al genuen atzo hitz egin?

Izaskun —Aizu, Juan Mari, nik ostirala eta astelehena jai hartu 
behar ditut, e! Ze(ren) lehengusina ezkontzen zait Canaria-
sen eta, bestela ez dit denborarik emango!

JM —Hara! Hau ere ezaguna egiten zait!

I —Orduan, zer, hartu egingo ditut?

JM —Eeezta pentsatu ere!

U —Canariasen? Han dena ordubete atzeratuta doa, e!

JM —Jo! Unanue! Gaur ere bai? Zertan zabiltza?

I —Merezita!

U —Barkatu, despistatu egin naiz.

JM —Segi, segi, segi, segi…

Larraitz —Juan Mari, nik organo berria behar dut. Zaharrari 
zortzi tekla falta zaizkio eta ez dut lotsagarri geratu nahi 
ikasleen koru-lehiaketan. 

JM —Ahaztu organo berriarena. Hemen oso gauza arraroak pa-
satzen ari dira.

L —Ahazteko? Bada, organo zahar horrekin zerbait itxurosoa 
egitea nahi baduzu, erosizkidazu gutxienez ahuntza eta 
eskailera. 

Markel —Juan Mari, Juan Mari, Juan Mari, ingeleseko klaserako 
pelikula berri batzuk behar ditut, eta asko eskatzea ez bada, 
DVDan.

JM —Markel, hau ez al zen dena atzo gertatu? Segi lanera, segi 
lanera! Segi lanera!

JM —Zer kristo gertatzen ari da hemen?

Juan Mari —Egun on!

Taldea —Egun on, Juan Mari.

Xabier —Juan Mari, ba al dakizu zer egun den gaur?

JM —Horixe dakidala! Atzoko bera!
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JT —Bakarrik bada ere.

AG —Bai. Bigarrena, cita a ciegas bat eduki. Hori ere ez dut egin 
orain arte.

JT —Abentureroa dena, e Aitziber…?

AG —Bai, pixka bat…

EG —Dena on the limit, e?

AG —Bai, on the limit, eta gainera, cita a ciegas edukita ere, edu-
ki gero ausardia pixka bat esateko: “Bada, ez zait gustatzen 
txotxolo bat zarelako edo txotxola bat zarelako”.

Hirugarrengo puntua, konprobatu aber Hemoalek ojerak 
(begi-zuloak) kentzen dituen. Porke hori leienda urbano bat 
da.

JT —Hau probatuta daukazu?

AG —Ez… ez naiz atrebitu orain arte.

JGA —Nik ezagutzen dut euskal aktore ezagun bat, ez zara zu…

JT —…A, negar egiteko igual erabiltzen…

JGA —…erabiltzen duena Hemoal ojerak (begi-zuloak) ken-
tzeko eta kontu handiz erabili behar omen da, baina berak 
konprobatua du baietz, ojerak kendu egiten dituela. Neska, 
neska da…

AG —Serio? Eta zer da, mutila edo neska?

JT —Hemoal, hemoal da hemorroideentzako…

JGA —…ez dut esango bere izena…

JGA —… sendagai bat, pomada bat, ezta?

AG —Hemoal da, hori da, hemorroideentzako pomada bat 
eta…

JT —Hori berez ematen da hor…

AG —Bai…

EG —Ipurtzuloan.

JT —Hor ematen da berez…

JGA —En el otro ojo, bai.

JT —…baina kondairak dio begi-zuloak ere kentzen dituela, 
konpontzen dituela.

AG —Nik, eske, askotan aditu izan dut, baina ez naiz atrebitzen. 
Aloe Verak alergia egiten baldin badit askotan, zer pasako 
den Hemoalekin.

JT —Baina hori bada orduan zure ustez bizitzan behin probatu 
beharreko zerbait, norberak bere azalean.

AG —Bai, eta ahal dela, aurreneko pausoarekin batera ez proba-
tu.  Esan nahi dut, cita a ciegas bat badaukazu, ez joan He-
moal emanda. Bueno, laugarren hau eginda daukat, baina 
bariante txiki batekin.

JT —Trio bat!

AG —Ez, ez, ez. A, bueno, hori ja denak bada, nik ja por supuesto 
ematen ditut. Diferenteak esaten dut…

JT —Hori esan beharrik ere ez dago.

AG —Adibidez, Las Vegasera joan Bingo garestienetako batera 
eta bingo ordez, bikingo abestu. Nik hau egin dut Jakako 
bingoan.

JT —Ez da Las Vegasen baina…

JT —Aragoiko Las Vegas da Jaca, bai…

JM —Bada, har ezazu asteartea ere jai, e? Hainbeste eguneko 
ezkontza batetik sekulako ajearekin etorriko zara!

U —Canariasen? Han dena ordubete atzeratuta doa!

JM —Bai, bai, bai, kontuz ibili behar izaten da orduarekin!

I —Hara, Juan Mari, ez dakit zer droga hartzen ari zaren, baina 
bihotzez espero dut engantxatuta egotea!

Larraitz —Juan Mari, nik organo berria behar dut. Zaharrari 
zortzi tekla falta zaizkio eta ez dut lotsagarri geratu nahi 
ikasleen koru-lehiaketan. 

JM —Bueeno, lasai, pentsatzen aritu naiz, Larraitz, eta onena 
izango da piano de cola erostea. Bai. Eta nahi baldin baduzu, 
Orfeoiko zuzendaria kontratatuko dugu korukoekin pixka 
bat laguntzeko.

L —Ai, Juan Mari, eskerrik asko! Ez dizut ezer gehiago eskatuko 
urte osoan!

JM —Bihar etorriko zara, gauza bera eskatzen.

Markel —Juan Mari, Juan Mari, ingeleseko klaserako pelikula 
berri batzuk behar ditut, eta asko eskatzea ez bada, DVDan.

JM —Ekarri, bideo horiek.

M —Iphoneari bolumena jaitsiko diot, bestela egunen batean 
disgusturen bat izango dugu.

JM —Bai, motel, bai. Eta lasai, e, etxepeko bideo-kluba ixtera di-
joaz (doaz), eta DVD guztiak erosiko dizkiogu.

M —Juan Mari, egun guztiek horrelakoxeak izan beharko lukete.

JM —Bai, lasai, halaxe izango da.

EITB

69.8. HIL ETA GERO, SALDA BERO mp3 (3'26'')

Aitziber Garmendia —Bueno, gaurko gaia izango da bizin 
(bizitzan, bizirik gaudela), hil aurretio (aurretik) egin behar 
diren bost gauza.

Jon Gotzon Aldaparena —A!

Edurne Garmendia —Bale.

AG —Zeren hogeita hamarreko buelta horrekin hasi nintzen gai 
horrekin, baina pixka bat deprimitu egin nintzen eta esan 
nuen, bada…

(Denak batera hizketan).

JGA —Zergatik, egin gabeak zenituelako edo…

AG —Bai, asko egin gabe neuzkalako.

Julen Telleria —Bale, errekamaran gordeta daukagun gai bat 
da orduan hori. Hogeita hamar urte inguruko emakume 
bati esan behar ez zaizkion gauzekin.

AG —Hori da, hori da.

JT —Aitziber, lehendabizikoa.

AG —Aurreneko puntua. Aireportura joan, maletarik gabe eta 
ezer gabe eta aurrena ateratzen den hegaldia erosi eta har-
tu, eta joan.

EG —Zer ona hori!

AG —Segi! Hori ez dut egin inoiz, baina beti pentsatu izan dut.

JGA —Ostra!
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Gurea bezalako 2,18 planeta!

Eta eskerrak birziklatu egiten duen, ze(ren), birziklatuko ez balu, bere 
kontsumo-ohiturak mantentzeko 2,62 planeta beharko lirateke.

Ondorioz, gure kontsumo ohiturak ez dira jasangarriak.

Zer egin dezakegu?

Demagun Anek bizimodua aldatzen duela. Esaterako, lanera 
trenez doa eta energia aurrezteko neurriak hartu ditu: gela ba-
tetik irtetean argia itzali, inguruan ekoitzitako produktuak ero-
si… Modu horretan, bere kontsumo-maila jasateko behar den 
lur-eremua 17,92 hektarea globalera murriztuko litzateke. Baina 
nahikoa al da? Ez, ze(ren), halere, bizimodu horri eusteko 1,14 
planeta beharko genituzke.

Demagun orain Ane Orion bizi beharrean Hendaian bizi dela eta 
Bidartera bidaiatu behar duela egunero lanera. Bizimodu berdina 
eginda ere, aztarna txikiagoa eragingo luke: 23,49 hektarea glo-
bal edo 1,49 planeta. Gehiegi, oraindik ere.

Gure eguneroko ohiturei buruzko hainbat galdera erantzunda 
jaso ditugu datuok, myfootprint.org webgunean. AEBetako Cen-
ter for Sustainable Economy (Ekonomia Jasangarrirako Zentroa) 
erakundearen gune horrek bakoitzaren aztarna ekologikoaren 
berri ematen du, gizarte jasangarriagoa helburu. 

Zehazki, galdetegiak neurtzen du zenbat lur eta ozeano eremu 
behar diren pertsona bakoitzak kontsumitutako energia, elika-
gaiak, ondasunak eta zerbitzuak mantentzeko eta sortutako hon-
dakinak jasateko. Hektarea globaletan neurtzen du pertsonon az-
tarna ekologikoa, eta horretarako, nahitaez kontuan hartu behar 
da ingurua, alegia, gure kontsumoaren inpaktua jasotzen duen 
ekosistemaren produktibitate biologikoa (biogaitasuna).

Ikusitakoa ikusita, zein da ondorioa? Gehiegi kontsumitzen dugu 
eta inguruneari ez diogu bere onera etortzen uzten.

72.9.  EKONOMIA LINEALETIK 
ZIRKULARRERA mp4 (3'52'')

Sistema naturalak duela milioika urtetik existitzen dira, eta beste 
horrenbeste iraungo dute. 

Naturan ez dago hondakinik, materia fluxuak baizik: espezie 
baten hondakinak beste baten elikagai bihurtzen dira. Energia 
eguzkitik dator, izaki bizidunak hazi, eta ondoren hil egiten dira, 
eta honela, elikagaiak lurrera itzultzen dira. Eta funtzionatzen du!

Gizakiok, ordea, ikuspegi lineal bat hartu dugu: hartu, ekoiztu eta 
bota egiten dugu. Mugikor berri bat merkaturatzean, zaharra bo-
tatzen dugu; garbigailua izorratu, eta berri bat erosten dugu. Hau 
egiten dugun bakoitzean, natura-baliabide mugatuak ustiatzen 
ari gara, eta askotan hondakin toxikoak sortzen ditugu. Honek ez 
dezake luzaroan iraun. Hortaz, zer egin genezake hau konpon-
tzeko?

Izaki bizidunen sistema ziklikoak funtzionatzen duela onartzen 
badugu, gure pentsamoldea alda dezakegu, guk ere ekonomia 
zirkularra erabiltzeko?

Has gaitezen ziklo biologikoarekin: nola lor genezake gure hon-
dakinek kapitala murriztu beharrean handitzea? Produktuak eta 
ontziratzea berriro diseinatuz eta osagaiak aldatuz, material se-
guruak eta biodegradagarriak sor genitzake. Filmetan esaten den 
bezala, ez da baliabiderik alferrik galdu material hau egiteko.

AG —Baina apustu bat egin genuen, hori bada, eske Jaka da, 
pixka bat, Aragoiko Las Vegas da. Apustu bat egin genuen 
kuadrillan, nik galdu nuen eta apustua galtzen zuenak egin 
beharra zeukan, bingora joaten ginen kuadrilla guztia, eta 
bikingo abestu.

JT —Bikingo!

AG —Bada, atera nintzen seguridadeko bi gorilen tartean…

JT —Bikingorekin.

AG —Bota egin zidaten (ninduten)…

JT —Biki bikingoa. Eta bikingo nola abesten da, zehazki?

AG —Horrela, egin beharra daukazu, e, nabarmen, e… BIKIN-
GO! Eta galdetzen nuen, “¿Han cantado bingo?” “¿Han can-
tado bingo? BIKINGO! Hori da.

Eta bosgarrena eta inportanteena, hil aurretik egin behar 
dena, BI-ZI! Besterik ez dago.

JT —Hil arte bizi.

AG —Hori da. Utzi txorradak alde batera, prioridadeak dare (dau-
de) munduan eta erlatibizatu dena. O sea que, bizi. Eta hori 
ere egiten dut, orain arte behintzat egin deiketela (egiten 
dudala), o sea, egin detela (dudala) esan deiket (dezaket).

JT —Zeren… badakizue hor, ez dakit non den, baina Zizurki-
len edo Asteasun edo inguru horietako kanposantu bateko 
atean jartzen du: “Gaur ni, bihar zu”. Orduan, komeni da iritsi 
baino lehen gauza horiek guztiak egitea, ezta?

AG —Bai, jauna!

JT —Aitziber Garmendiaren konstituzioa, gaur ere osatuta ge-
ratu da.

JGA —Klaro baietz!

EITB

71.9. ARRASTO EKOLOGIKOAK mp4 (3'51'')

Jasangarria al da gaur egun dugun bizimodua? Zenbat urtez iraun 
dezake lurrak egungo kontsumo ohiturekin?

Ikus dezagun adibide bat.

Ane Orion bizi da bikotekidearekin, lau solairu dituen blokeko 
etxebizitza batean. Donostian egiten du lan eta autoz joaten da 
egunero, ibilgailua lankide batekin partekatuz. Etxean elektrizita-
tea eta gas naturala ditu energia-iturri, eta, oro har, denetik jaten 
du. Birziklatu egiten du eta, batez beste, zabor-poltsa bat bete-
tzen du astean.

Aneren bizimodua sostengatzeko 34,20 hektarea global beharko 
lirateke urtero. 

Ezer baino lehen, zer da hektarea globala?

Bada, hektarea global bat da urte jakin batean biologikoki eman-
korra den azaleraren hektarea bat, munduko batez besteko pro-
duktibitate bera duena.

Esan dugunez, Aneren bizimodua sostengatzeko 34,20 hektarea 
global beharko lirateke. Kopuru hori Espainiako Estatuko batez 
bestekoaren azpitik dago, baina, halere, jasangarria al da?

Bada, ez. Munduko biztanle guztiak Ane bezala biziko bagina, 
urtean gurea bezalako 2,18 planeta beharko lirateke mundua 
jasangarria izateko. 
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tuko dituena. Bailarako nekazaritza eta merkataritza modu 
jasangarrian suspertzeko estrategia izan nahi du ekimenak. 

D —Ondo da. Zigilu bat zela ulertu nizunez… 

T —Bai. Hala esan nizun. Izan ere, Km0 bertakoen sarea ekime-
nak zigilu bat ere badu, eta ekarri dizut, saltokian bertan jar 
dezazun, eta hartara herritarrak erraz identifika dezan zer 
topatu dezakeen barruan.

D —Bai, etiketa berde bat.

T —Bai. 

D —Ederki. Eta niri zehazki zer zerbitzu eskain diezadake Km0 
sareak?

T —Sare horretan jadanik herriko eta bailarako bederatzi ekoizle 
daude, barazkiak, arrautzak, esnea, oiloak, marmeladak… 
eskaintzen dituztenak, eta katalogoa handitzea da helbu-
rua. Izan ere, oraindik hastapenetan gaude.

D —Hara! Interesgarria benetan. Dakizun bezala, guk bertako 
produktua saldu nahi dugu, eta bezeroa horregatik hurbil-
tzen zaigu hona.

T —Tokiko produktuen ekoizpena eta kontsumoa sustatzeko 
baliabideak jartzea eta sarea osatzea dugu helburu. Zure 
kasuan, sareko nekazari gehiagorekin harremana egiteko 
bidea egingo dugu. 

D —Errazago kudeatuko dugu produktuen hornikuntza, ez ho-
rrenbeste hutsune izateko, eta lehengoari uko egin gabe, 
jakina.

T —Hori da. Eskaintza ezin da eten. 

D —Gutxi, baina egunero erosten duena da gure bezeroa, pro-
duktu freskoaren bila datorrena, eta…

T —Bai, eta horiek zaindu egin behar dira sarea zula ez dadin. 

D —Beharko! Derrigorrez. Egun batean utziko ditugu esku-hu-
tsik, baina, behin esku-hutsik joan dena…. Arrisku ederra 
gehiago ez ikusteko.

T —Bada, hemendik aurrera guk jarriko zaitugu bailarako ba-
serritarren batekin harremanetan zerbait behar duzunero. 
Edo zu ere jar zaitezke zuzenean harremanetan haiekin. 
Nahi duzun eran.

D —Bada, aukeran, nahiago zuek eginda, lehen kontaktua, 
behintzat. Gero behin martxa hartuta, deituko nieke nik, 
baina hasieran… 

T —Jakina. Lasai horregatik.

D —Oso ondo. Bada, izugarri estimatzen dira halako bisitak. Be-
raz, etorri nahi duzunean.

T —Berdin. Zuk ere badakizu non nagoen. Ondo izan eta laster 
arte!

74.9. URRUTIKO GASTRONOMIA mp4 (2'14'')

Ana —Zenbat kolore! Aii…

Javi —Koloretsu beti, Ana.

A —Bueno, zer ekarri duzu? 

J —Hementxe, beira (begira): olioa, soja pixkat (pixka bat), mos-
taza, erremolatxa, gatza…

A —Zer da hau, beltz hau? Gatza?

Baina zer gertatzen da garbigailu, mugikor eta hozkailuekin? Ba-
dakigu ez direla biodegradagarriak; kasu honetan, pentsatzeko 
beste modu batez ari gara, metal eta polimero baliotsuak berriz 
erabili ahal izateaz. Haien ezaugarriak denbora luzez erabilgarri 
izatea lortu behar da, kalitatea mantenduz. Eta gaurko ondasu-
nak biharko errekurtso bilakatuko balira? Negozio ona da. Ohi-
tuta gauden “erabili eta bota” kulturaren ordez, “itzuli eta berritu” 
kultura geureganatuko genuke, non produktuak eta osagaiak 
berriro erabilgarriak izateko diseinatuko liratekeen.

Irtenbide bat produktuen jabetzarekiko ikuspegia aldatzea izan-
go litzateke. Zer gertatuko litzateke ez bagina geure gailuen jabe 
izango? Erabiltzeko lizentzia eman liezagukete ekoizleek.

Orain, bi ziklo hauek lotuko ditugu. Pentsa ezazu produktuak be-
rriro ekoizlearengana bueltatzeko diseinatzen direla, bere osagai 
teknikoak berreskuratu eta materia organikoa banandu ahal iza-
teko. Eta imajina ezazu produktu hauek energia berriztagarriak 
erabiliz sortu eta garraiatzen direla.

“Horra epe luzera onura dakarren eredu bat!”

Eta albiste on bat daukagu: dagoeneko badira lan egiteko modu 
hau ezartzen ari diren enpresak. Baina ekonomia zirkularra ez da 
ekoizle bakar batek produktu bakar bat aldatzean oinarritzen, 
enpresa guztien artean osatutako azpiegituran baizik. Energian 
datza. Bizi garen sistema bera birpentsatzean datza.

Etorkizun eta aukera berrietarako abagune itzela dugu; gaur 
egungo frustrazioetan lotuta jarraitu beharrean, berrikuntza eta 
sormenaren bidez geure etorkizuna birplantea eta diseina deza-
kegu.

CC by SA Ellen MacArthur Foundation

73.9. Km0 BERTAKOEN SAREA mp3 (3'46'')

Teknikaria —Arratsalde on!

Dendaria —Polita dago-eta! Herriko teknikaria izango zara?

T —Bai, hori da. Udaleko ingurumen teknikaria.

D —Urte askotarako!

T —Telefonoz esan nizun bezala, martxan jarri berri dugun Km0 eki-
menaren berri ematera nator. Ez naiz asko luzatuko, baina… 

D —Ondo da. Eta? Zer dakarzu? Km0 zigilua esan zenidan, ezta? 

T —Bai, gutxi gorabehera Km0 bertakoen sarea ekimena zertan 
den azaldu nahi nizun, eta interesa agertu duzunez, aldi 
berean nahi nuke zuen lan egiteko modua gertuxeagotik 
ezagutu. 

D —Oso ondo. Eskertzen da. Azkenean elkarlanean guztiok ira-
bazten dugu. Herria aberastu.

T —Arrazoi. Elkarlana da giltza tokiko garapenak nahitaezko di-
tuen elementuak biltzeko. Hori da bertakoa: lurra, jasangarri-
tasuna, baina ez hori bakarrik. Tokiko kontsumoa sustatzeare-
kin merkatarien eta ostalarien bideragarritasun ekonomikoa 
handitzen ere ari gara, herritarren lanpostuen sorrerarekin. 
Eta horrek luzarorako aberastasuna bermatuko digu. 

D —Ezin da argiago azaldu. 

T —Km0 ez da “zigilu bat” bakarrik; sare bat baizik, bertako he-
rritarrak, lehen sektorea, merkatariak eta instituzioak elkar-
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O —Niri, ez. Ni horretan ez naiz batere euskalduna.

A —Beti esaten dugu geurea onena dela, eta hori be (ere) ez da 
holan (horrela), ez? Edonon dauz (daude) gauzak…

J —Ez. Ikasi egin behar dugu besteena ere apreziatzen.

O —Denetarik probatzen, ez?

J —Hori da. Eta bueno, hau toketxo bat. Badakizu Ana niri beti 
pintzen joko hau gustatu izan zaidala.

O —Zeren broteak dira hauek?

J —Hau? Mostazarenak. Honek ematen dio krujiente puntutxo 
bat gatzarekin batera.

O —Guri plater hauek ikastea oso ondo datorkigu, zeren afari 
berezi bat daukagu txokoan lagun senegaldar batekin, eta 
zerbait kultur anitzagoa edo, aniztasun gehiagokoa egin 
nahi dugu afari horretarako.

A —Bai.

J —Bueno, bada, hau nahiko sinplea da, ez?

EITB

75.9.  TXIN-TXIN, DIRUAREN HOTSA mp4 
(5'56'')

Esataria —Urtarrilaren 31n Ipar Euskal Herriko jendearen es-
kuetara heldu zen euskoa, tokiko moneta. Bat, bi, bost, 
hamar eta hogeiko billetetan ehun mila eusko zirkulazioan 
jartzeko prest dira ekimenaren sustatzailea den Euskal Mo-
neta elkarteko kideak.

Euskal Moneta kidea1 —Bildu ditugu iparraldeko hainbat 
elkarte, bai euskalgintzan, bai tokiko garapenean, sozial-
-mailan eta ingurumenean haien iritziak galdegiteko, 
erranez: “Horra, nahi dugu sortu tokiko moneta bat. Za-
tozte denak, ateak dira zabal-zabalak”. 

Euskal Moneta kidea2 —Lehenik, tokiko moneta izanik, 
tokiko monetaren helburua da ekonomia berlokalizatzea, 
tokian berriz indartzea ekonomia: tokiko sare bat sortuz he-
mengo jendeen arteko harremanak berriz azkartu eta… ez 
bakarrik enpresen arteko harremanak, baina kontsumitzai-
leak enpresekin, elkarteekin… Eta ez da gertatuko euroa-
rekin gertatzen dena. Erran nahi baita, beharbada nik 
dirua enpleatzen dut enpresa batean eta gero diru hori ba-
liatzen dute, ez dakit non, beste…Ateratzen da hemendik 
eta beste nonbait baliatu.

EM1 —Gure helburu bat litzateke ere enpresa berri batzuk la-
guntzea eta aktibitate berri batzuk sortzea Iparraldean. 
Euskoak argitaratzen duen eskas bat, adibidez, ez dakit zer 
aktibitate ez den iparraldean, preseski hori identifikatu eta 
diruztatu sos horrekin.

EM2 —Euskoa ukanen duten enpresa guztiek ukanen 
dute pegatina bat erraiteko euskoa onartzen dutela, 
eta… 

EM1 —Gehi katalogoa.

EM2 —…eta lan eginen dugu horiekin informazio eskuaraz 
eman dezaten edo eskuara ikas dezaten langile batzuk. 
Beraz, nik espero dut jendea aisago mintzatuko dela es-
kuaraz holako dendetara joaitean jakinez hor eskua-

J —Gatza beltza.

Onintza —Gatz beltza?

J —Gatz beltza.

O —Baina hori badago, ala?

J —Hegaluzea garaikoa.

A —Hegaluzea gordinik?

J —Bai. Gordina niri gustatzen zait ikaragarri pila. Eta, beitu (be-
gira), egingo ditugu takotxo batzuk.

A —Eta zu kanpoan ibili zara, Javi.

J —Bai, bada… Japonen (Japonian) bi aldiz. Azkenekoa, aurten. 
Udaberrian. 

A —Bai…

O —A bai, e?

J —Gereziondoak-eta ikusten. Eta, bueno, saiatu ginen holako 
sushiak, ramenak, salda bereziak-eta probatzen, eta bueno, 
hauxe… gero, etortzen gara beti ideia berriak hartuta. Az-
kenean, ostia, hau betikoa da, baino… bueltatxo bat eman 
behar zaio betikoari ere eta… Begiratu, e, zer gauza erraza. 
Gure hegaluzea hartuko dugu… 

A —Bai.

J —…boltxoan jarriko dugu, eta orain botako diogu oliba olio 
pixka bat…

A —Olioa…

J —…eta soja, baina oso gutxi.

A —Hori da pixka bat marinatzea.

J —Marinatzeko-eta. Gure marinada hauxe da, e. Ez dauka buel-
ta gehiagorik.

A —Ni adurretan nago jada.

J —Ana, erremolatxa botaiazu (bota iezadazu) hona.

A —Benga, erremolatxa botako dizut.

J —Bai. Barrura.

A —Osorik?

J —Bai, bota dena. Hau da gure, bueno, hemengo platertxo bat. 

A —Hori da dena?

J —Hau da gauza ona, erraza, sinplea eta, gainera, jendea gustu-
ra ari da hartzen horrela, hegaluzea modu desberdin batean 
jaten.

A —Erraza da egiteko.

O —Bai. Ez dauka konplikaziorik.

A —Gainera, gure afarirako ere bai.

O —Hemen gauza gordinak jateko ere ohitura handirik ez dago.

J —Kostatzen ari zaigu pixkat (pixka bat). 

O —Bai, ezta?

J —Guk jendeari esaten diogu: “Guk hola jango genuke eta nahi 
baldin bazue (baduzue), gehio ingooizueu (gehiago egin-
go dizuegu)”. Baina beti esateieu (esaten diegu): “Txuleta 
nola gustatzen zaizu: barrutikan gorri-gorri, e?”. 

A —Gitxi eginda, klaro!

J —Eta orduan ja “ai, bueno…”. Hor, tak, lotura bilatzeiou (bila-
tzen diogu).
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76.9. EKHI TXANPONA mp3 (4'52'')

Esataria —Urtarriletik aurrera martxan dugu Bilbon ekhi, mo-
neta berria. Pello Lopez de Muniain, ekhi egitasmoaren bul-
tzatzailea, egun on.

Pello —Egun on, bai. 

E —Lehenik eta behin, ekhi zer den galdetu behar dizut. 

P —Bada, ekhi izatez bada tokiko txanpon bat. Hau da, eta zer da 
tokiko txanpon bat? Bada, tokian-tokian, gure kasuan Biz-
kaian, erabil daitekeen trukerako, elkartrukerako tresna bat. 

E —Egitasmoak eraldatzailea izan nahi du.

P —Bai, bai. Helburuetako bat hori, eraldatzailea. Eta eraldatzai-
lea zergatik? Bueno, txanponak badaukalako oso ezaugarri 
berezi bat. Eta da iraungitze-data daukala. Hau da, nolabait 
esan daiteke usteldu egiten dela. Eta horrek zer suposatzen 
du? Bada, pilatu ezin daitekeen txanpon bat dela. 

E —Galdera normala dela uste dut: ez al da nahikoa euroarekin?

P —Bada, egia esan, hori pentsatzen genuen guk ere, baina gure 
ustez ez. Hau da, euroa bada beharrezkoa. Guk ez dugu eu-
roa guztiz ordezkatu nahi. Euroa beharrezkoa da batez ere 
aurrezteko. Hau da, guk etxe bat erosi nahi badugu, edo 
negozio bat martxan jarri nahi badugu, lehenik eta behin 
dirua aurreztu egin behar dugu. Eta horretarako euroa oso 
erabilgarria da. Baina hala ere, badaukagu ekonomia mai-
lan, beste beharrizan bat, eta da elkartrukea sortzea, gauzak 
saldu eta gauzak erostea. Eta guk pentsatu genuen, bada, 
truke hori, saleroste hori sustatzeko beharrezkoa zela, to-
kian toki mailan, eurotik at egon beharko litzatekeen beste 
tresna bat. Eta ekhiaren helburua batez ere hori da. Eta nola 
lortzen dugu hori? Bada, lehen aipatu dudan iraungitzea-
ren bidez. Hau da, diruak denboran zehar balioa galtzen 
badu, diruaren mugimendua behar-beharrezkoa izango da, 
ze(ren) dirua pilatzeak zentzu guztia galtzen du. 

E —Zuen ustez ekhi txanpona helburu baino tresna da. Zergatik 
parte hartu horretan?

P —Bada, lehenik eta behin, beharrezkoa, denok ikusten dugu, 
krisi egoera honetan zerbait egin beharra dagoela, ze(ren) 
badirudi ezta enpresa handiek, ezta Gobernuek, ez dute-
la asko egingo gure alde. Orduan ekhia bada tresna bat 
lehenik eta behin tokiko ekonomia sustatzeko. Nik ekhiak 
bakarrik tokiko dendetan erabili ahal ditut. Orduan, lehen 
pauso hori eman ematen du. Hau da, tokiko dendak susta-
tzen ditu. Baina ekhietan ordaintzean, dendari horrek be-
raien ekoizleak ere ekhietan ordaindu behar izango ditu eta 
tokian-tokian bilatu behar izango ditu bere ekoizleak hauei 
ekhietan ordaintzeko. Eta orduan hori da abantaila, ekhie-
kin badakigula diru hori, ekhiak errepresentatzen duen diru 
hori, beti geratuko dela Bizkaia barruan, eskualde barruan.

E —Eta iraungitze-datarik badute?

P —Bai, bai. Iraungitzea lehen aipatu dudan bezala, iraungi-
tzearen helburua da dirua mugiaraztea, ez? Hau da, dirua 
poltsikoan pilatzea baino dirua, hori, elkartrukea sortzeko 
delako eta iraungitzearekin lotzen duguna da, bada, pila-
keta hori gaitzestea. Ekhiak hiru hilabetero iraungitzen dira. 
Adibidez, nik gaur ekhi bat erosiko banu, bada, ekainaren 
amaieran iraungiko litzateke; hau da, hiru hilabete izango 

raren inguruan indar bat egiten dutela. Ingurumenaren 
inguruan ere jendearen praktikak emeki-emeki aldatzea. 
Batzuk gauzak beste manera batean pentsatzea.

E —Oraindik astebeteko bizitza ez badu ere, egun berrehun bat 
elkarte eta enpresa eta zortziehun lagun ari dira euskoa era-
biltzen Lapurdiko kostaldetik Mauleraino.

EM1 —Behar zira (zara) kide izan. Behar duzu kidetza pagatu. 
Eta orduan ukanen duzu karta bat. Karta horrekin alda-
gune guzietan aldatzen ahalko dituzu euskoak. Or-
duan euro bat berdin eusko bat.

EM2 —Denda batean zirelarik (zaudelarik) euskoak eta euroak 
balio berdina dute, beraz prezioak beti eurotan izanen dira, 
baina ordaintzen ahal duzu euskotan.

EM1 —% 3a, zuk aldatu duzun zamaren % 3a, joaiten da 
hautatu duzun elkarte bati. 100 € aldatzen baldin baditu-
zu, zuk ez duzu erosteko podererik galtzen, elkarteari sosa 
emaiten duzu, gehi 100 € inbestizatuak izanen dira 
Iparraldeko ekonomian. Orduan gehitzen du guretzat di-
mentsione biziki inportante bat. Legez izaiteko denarekin, 
kontseilatuak izan gira (gara) juridikoki, segur-segur izateko 
ez dugula fetxorik egiten. Opari-bono batzuk. Gauza bera 
da legalki. Euskal moneta izanen da pagatzeko titulu bat. 
Orduan beste gauza bat legez izaiteko, orduan denak izan 
behar gira (gara) elkarte beraren kideak. Hortako beti kide-
tzak galdegiten ditugu, bai erabiltzaileentzat, bai zerbitzu 
edo enpresa emaileentzat.

EM2 - Beti prest izan behar gira (gara) berriz trukatzeko euskoak 
euroen truk edo frogatzeko sosik, dirurik ez dugula sor-
tzen eta 100 eusko ateraturik baditugula 100 € bankuan.

EM1 —Zirkulazioan diren eusko guztiak parekoa ukan behar 
dugula bankuan. Eman euroa.

EM2 —Bota dirua. Beraz, adibidez, hau, hemen, hori izanen 
da, holako gauza bat gure billetean. Fotokopian pasatzen 
baldin baduzu, ageri da segidan, zen da (zeren eta) parte 
bat beltza bilakatzen da. Eta euskoarekin gauza bera izanen 
da, eta ukanen du hau eta hemen argitara ageri den gauza 
hori, ez?

E —Urrats txiki, baina sendoez egin nahi dute bidea. Eta zentzu 
horretan moneta Euskal Herri osora zabaltzea aurrerago az-
tertuko dute.

EM1 —Jendea ari da gogoetatzen eta ulertzen du geroz eta 
gehiago zertako (zartarako) den tokikoa kontsumitzea. Za-
baldu nahi genuke proiektu hori ahal bezain naturalki, gero, 
hor nahi genuen biziki tipi hasi, biziki tipi. Pentsatzen 
genuen jadanik Iparralde guztia aski zabala zela abiatze-
ko, eta gero bigarren denbora batean ikusiko.

E —Galdera zozoa da, baina hau dena militantzian egiten duzue.

EM1 —Bai, bai. Zinez militantea izan behar da basea batean, 
zeren eta behar da sinetsi proiektuan. Hori da gure kriterio 
nagusia eman dezagun.

CC by SA Argia aldizkaria
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Iker —Bai, bertso-afariko kartela diseinatzen ari naiz. 

L —Zer arraio da hori? Bertso-errezitala soziedadean?

I —Ez, bertsoak ez dira errezitatzen, bat-batean sortuak dira. 

L —A, raperoek bezala!

I —Bueno, antzeko zer edo zer, baina beste doinu eta neurri ba-
tzuekin. Begira, argazkietakoak gaurko afarian arituko diren 
bertsolariak dira.

L —Nortzuk ditugu? 

I —Onintza Enbeita eta Amets Arzallus. 

L —Mm! Itxoin, itxoin, itxoin! Erakutsi berriz kartela! Hor dagoen 
beste hori… Zu al zara? 

I —Bueno bai, bai… gai-jartzailea izango naiz.

L —Ee, badu morbo puntua horrek, e…? Gaia jartzen bazaie 
bertsolariei, zu saioaren gidoilaria izango zara, ezta?

I —Bueno, gutxi gorabehera. 

L —Eta noiz entseatuko duzue gidoia?

I —Gaiak sekretuak izaten dira, gai-jartzaileak bakarrik dakizki 
saioa hasi arte. Gero, gaia eman eta segidan botatzen dute 
bertsoa, bat-batean.

L —Pentsatzeko tarterik gabe?

I —Bueno, gaia entzun eta segundo batzuetara. Gehienez, mi-
nutu bat hartu ideiak ordenatzeko eta zapla botatzen dute 
bertsoa.

L —Bota? Nora?

I —Ez… aber… Bertsoa bota erabiltzen da, baina kantatu esan 
nahi du. Ez dakit nondik datorren. Agian bat-batean aritzen 
direlako. Eta, aldiz, idazten dituzten bertsoei bertso jarriak 
deitzen zaie.

L —Bertso jarria, zer polita.

I —Mm! Euskal kantugintzaren historian oso ohikoa da bertsola-
riei espresuki eskatzea letrak jartzeko.

L —Aha! Eta zein izango da musikaria bertso-saioan?

I —Ez, ez, ez dago musikarik. A capella abesten dute, ahots hu-
tsez.

L —Uau!

I —Zergatik ez zara bertso-afarira etortzen? Horixe duzu modu-
rik onena zure galderei erantzunak topatzeko!

L —Buf! Ez da plan txarra, baina ez dakit iritsiko naizen. Noiz kan-
tatzen dute, afaltzen duzuen bitartean ala ondoren?

I —Afal ondoren. Postre garaian.

L —Bueno… orduan agian izango dut bertso-saioa entzuteko 
aukera, baina ez dakit, ez dakit… Bi hegaldi hartu behar 
ditut eta justu antzean ibiliko naiz.

I —Bueno, nik txartel bat gordeko dizut badaezpada. Ados?

L —Primeran! Ei! Eta gidoiarekin zalantzarik baduzu, badakizu 
nori galdetu; bertso-munduaz ezertxo ere ez dakien honi. 
Akaso, lagungarri izango naiz. 

I —Bueno, ni blokeatzen banaiz deituko dizut!

L —Lasai deitu! Laster arte!

I —Ea egia den! Agur!

L —Agur!

nituzke ekhi hori erabiltzeko iraungi aurretik. Eta ez banu(*-
-ke) erabiliko, poltsikoan utziko banu(*ke), eta ekaina eta 
uztaila helduko balira, bada, berriro ere ekhiak erosi ditudan 
aldagunera hurbildu behar izango nintzateke eta bertan 
ordaindu txartel horren balioaren % 2a ordaindu beharko 
nuke berriro ere iraungitzea berriztatzeko. Hau da, ekhi hori 
erabili ahal izateko beste hiru hilabete gehiago lortzeko 
txartelaren balioaren % 2a ordaindu beharko nuke.

CC by SA 4.0 Bilbo Hiria Irratia

77.10. BERTSOLARITZA mp4 (5'00'')

Doinua: Abokatuak deitu berri dit.
 1 
Mikrofonora hurreratu da 
eskuekin ukitu du, 
burua jaitsi, bi pauso atzera 
zer dardara, zer apuru! 
Dagoeneko igaro dira 
hogei segundo inguru, 
bi pauso aurrera, burua jaso 
hastera doa seguru. 
Erori gabe bukaerara 
iristea du helburu, 
eta asmoa lortu ala ez 
gogor txalotuko dugu. (bis)

 2 
Bertsolariak adi entzun du 
makina martxan jarri da, 
bukaera bat iritsi zaio 
izan dezake distira. 
ILUNA eta ASTUNA hitzak 
berehala heldu dira, 
gero LAGUNA eta GARUNA 
iritsi zaizkio di-da! 
Jolas honekin hasiko dugu 
bertsolaritzara jira: 
Asmatu zer gai jarri zioten 
lau hitz horiei begira. (bis)

 3 
Zer da doinua? Zer da neurria? 
Zer da errima-katea? 
Erraza edo zaila ote da 
bertsolari izatea? 
Nor da gaur egungo txapelduna? 
Zer da poto egitea? 
Zer bertsolari ez duzu maite? 
Zein duzu maite-maitea? 
Itaunak itaun ez al da hobe 
erantzun bila joatea? 
Goazen txangoan bertso-mundura 
zabalik dago atea. (bis)

78.10. BIDEO-DEIA mp4 (2'55'')

Laguna —Epa, Iker! Zer? Lanean?
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B —Denetarik dago, noski, baina begira, guri harrigarria egin zi-
tzaigun… hara, guk jakin nahi genuen haiek nola inprobi-
satzen zuten, bertsoa nola osatzen zuten… Eta harrigarria 
iruditu zitzaigun munduko gainerako lekuetan ere, gu be-
zalaxe, bukaeratik hasten direla bertsoa osatzen. 

E —Bai, e? Esaten ari zara bertsoa osatzeko teknika bera erabil-
tzen duzuela?

B —Bai, guk ezagutu ditugun kultura horietan bai, behinik behin. 

E —Eta berezitasunik?

B —Guri kuriosoa egin izan zaigu beti musika-tresna batez la-
gunduta inprobisatzen dutela. Batzuetan norberak jota, 
edo laguntzaileekin… baina beti musikarekin.

E —Eta haiek zer zioten hemengo estiloaz?

B —Bada, horixe egiten zitzaien haiei ere harrigarriena: guk a 
capella, ahots hutsez kantatzea. 

E —Kultura-truke horretan, zer esango zenuke ikasi duzuela el-
karrengandik hemengoek zein kanpokoek?

B —Guk gauza dezente ikasi dugu haiengandik. Oholtzan ego-
teko modua, esate baterako; gu oso geldoak gara, eta ikusi 
dugu dinamikoagoak izan gintezkeela. Gauza zehatzagoak 
ere ikasi ditugu: hemengoak ez ziren metrika eta bertso-
-mota batzuk. Adibidez, gaur egun hemengo edozein ber-
tsolari gai da “segidilla” bat egiteko, berez Kubako bertso-
-mota bat dena. 

E —Eta eurek zuengandik zerbait ikasi ote dute?

B —Nik uste ikasi dutela gai oso zehatzak eta oso egunekoak 
erabiltzen. Han ordu erdiz inprobisa dezakete, esaterako… 
heriotzaz, oro har. Eta hemen, berriz, oso zehatzak dira 
gaiak.

E —Eta zein beste esparrutan izan gara eredu?

B —Bada, bertsogintzak edo bertsolaritzak baino gehiago… 
esango nuke gure autoantolatzeko gaitasunak txunditu 
dituela. Elkarte bat sortu izanak, elkartearen oinarri izatea 
ikerkuntza, transmisioa, zabalpena… Begira, esate bate-
rako, kubatarrak ezagutu genituenean, duela hogeitaka 
urte, eurak eztabaidan ari ziren “si improvisador se nace o se 
hace”…

E —Betiko eztabaidak, ezta? Toki guztietan eztabaida berdinak.

B —Hori da, bertsolaria senez den bertsolari edo ikas daite-
keen… bada, hara, hemengo bertso-eskolek metodolo-
giak ikusi zituzten eta han txertatu zituzten, Kuban.

E —Begira! Eta eragin sozialari dagokionez, aldeak handiak izan-
go dira, ez?

B —Bai, Euskal Herrian bertsolaritza, gutxi-gehiago, kulturaren 
gunean dago, eta beste toki askotan oraindik oso ertzeko 
fenomeno bat da, hainbat tokitan itzaltzen ere ari dena, 
Bretainian edo Galizian, kasu. 

E —Zabalkunderako aukera gutxi izango dute?

B —Bai. Hemen komunikabideetan bertsolaritzak duen lekuak 
harritu egiten ditu: joan den hogeitaka urteetan telebis-
ta-saio bat izateak, edota irratsaioak izateak. Horrek asko 
harritzen ditu, kulturaren ardatzean egoteak, berena erabat 
ertzekoa izanik.

79.10.  BAT-BATEAN, EZ HEMEN 
BAKARRIK mp4 (4'39'')

Gai-jartzailea —Gaurkorik ez dago atzokorik gabe, eta ondo-
renik ere ez dago lanik egiten ez bada. Biok ari zarete zuen 
ondorengoek kantuan jarraitu ahal izateko lanean. 

Ane  
Besteengana hedatu nahi det 
nik daukadan pasioa 
hizkuntzarekin (e)ta doinuekin 
nolako obsesioa 
Gaur Ane eta Xuri 
besteentzako zubi 
hau degu ofizioa 
gure esku(e)tan daukagulako 
kultura-transmisioa 

Xurí  
Istorio bat kontatu nahi dizuet / oso antzinakoa, / 
baina memorian daukat / horrela eman zidatelako. 
/ Oraina naiz ni orain / glosadore historiko 
batzuengandik nator / eman zidatenak gogo biziz / 
sentimenduaren etika / Ni naiz eskua betea dudana 
/ eta zuei eskaintzen dizuet / erraietatik abes 
dezazuela / gure kantuez gozatzeko.

Ane  
Erraietatik kantatu ohi det 
beti ematen det dena 
txikiagoek ere badute 
sarri Aneren kemena. 
Bertsotik ta glosara 
askotan bihotza da 
irakaslerik onena 
Besteei eman nahiko nieke 
neri aman zidatena (bis)

80.10. ELKARRENGANDIK IKASTEN mp3 (4'43'')

Esataria —Garai batean pentsatzen zen bertsolaritza euskal-
dunon kultur adierazpidea zela, eta euskaldunona baino ez 
zela.

Bertsolaria —Bai, bai, hara, 60ko hamarkadan, Euskal Herriko 
Bertsolari Txapelketa Nagusiko txartel iragarleetan honela 
jartzen zuen: “Campeonato mundial de bertsolaris”. Atera 
kontuak!

E —Baina uste oker horri aurre egin eta azken urteotan asko 
sakondu dituzue nazioarteko inprobisatzaileekiko harrema-
nak, ezta? 

B —Bai. 1990 aldera hasi ginen jakiten hemendik at ere bazirela 
inprobisazio fenomenoak, eta haiei begira jarri ginen; uni-
bertsitate-mundutik batik bat. 

E —Nora zuzendu zenuten begirada?

B —Hasieran, bretoiengana; eta jarraian Kuba, Argentina, Uru-
guai… Katalunia, Alpujarretara… 

E —Eta nolakoak dira gure ahaide horiek?
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J —Bai. Berriz egiten du. Eta bukatzeko berriz goaz hasierako 
lekura, dela berriz ere pixka bat patxada leku bat, eta egia 
da horrek askotan, ez beti, baina bertsoa antolatzeko mo-
mentuan nik uste dut bertsolariari ematen dizkiola gako 
batzuk, ez? 

A —Bueno, eta bertsolariek inprobisatzen duten bezala, zuk ahal 
zenuke pixka bat inprobisatu doinu honen gainean, baina 
zure musikari-estiloan?

82.10. IRAKURKETA OZENA mp3 (2'01'')

Esataria —Autobusean, nire adineko ezagun batzuk, apunteak 
errepasatzen. Erretiratuak dira, unibertsitatera doaz. Hain-
bat urtez fabriketan-eta lanean jardun eta gero aisiarako 
ia denborarik gabe, ikasten ari dira tranche de vie berrian. 
Gehienek humanidades deitzen genuen munduko dizipli-
nak hautatu dituzte. Artea batek, historia besteak, antropo-
logia hirugarrenak…

Umetako poz ia ahaztua eskuratu balute bezalako ilusioz, 
ikasle gazteekin nahasita jaitsi dira autobusetik. Burutik pa-
satzen zait gazteek lana izateko ikasi nahi dutela, gehienek 
horregatik hautatzen dituztela karrera praktikoagoak. Erreti-
ratuek, aldiz, lanak anputatu eta lapurtu ziena eskuratzeko, 
horregatik hautatzen dituztela karrera humanistagoak.

Biak ari dira bizitzarako prestatzen. Biak perspektiba des-
berdinarekin, ordea. Bururatzen zait bizitzari kaixo! esaten 
ari direla batzuk. Besteak, aldiz, aio! ahalik duinena esateko 
prestatzen…

Bururatzen zait / bizitzari kaixo! esaten ari direla 
batzuk. / Besteak, / aldiz, aio!, ahalik duinena, 
esateko prestatzen…

Bururatzen zait / bizitzari kaixo! esaten ari direla 
batzuk. / Besteak, / aldiz, / aio!, ahalik duinena, 
esateko prestatzen…

83.10. DIMETAL mp3 (1'45'')

Iguaran 
Eta morez janztekotan 
heavyen baladak 
mikroa hartu behar du 
Kainen alabak

Bartra 
Baina… 
… 
ta biotatik nor gara 
Kain edo Abel?

Kazetaria1 —Oihana Bartra eta Oihana Iguaran bertsolariak 
ohiko bertso-doinuak alboratu eta heavy musikak lagun-
duta entzun ditugu asteburuan bertsoak kantatzen. Kasu 
honetan, Baron Rojo talde mitikoaren doinua eta metrika 
erabiliz.

Kazetaria2 —“Entzun ditugu” literala da, ez, Iñigo zure kasuan?

K1 —“Entzun ditugu” literala da, bada, bai. Asteburuan egin 
dute Diman, Arratiako bailaran Euskal Herrian aurten izan-

81.10.  NAHI DUZUN DOINU ETA 
NEURRIAN mp4 (4'57'')

Aurkezlea —Badakizue doinuak ematen diola neurria bertsoa-
ri, edo aldrebes, neurriak ematen diola bertsoari doinua. 
Baina galdetuko banizue, zenbat doinu dauden erregistra-
turik, zer erantzungo zenidakete? Benga, hasi zuen etxean 
apustuak egiten. Zenbat uste duzue? Ehun? Hirurehun? 
Bostehun? Mila? Bada, ez. Hiru mila ehun eta laurogeita 
bederatzi doinu daude jasota. Eta nola izan daiteke oparo-
tasun hau? Besteak beste, urtero ateratzen delako doinuren 
bat. Maialen Lujanbiok doinu asko ekarri ditu doinutegira. 
Horietako bat, hauxe.

Maialen Lujanbio —Bi mila eta bederatziko txapelketa aurre-
tik, bueno hor nenbilen pixka bat bada… horixe, zerbaiten 
bila, eta pixka bat belarri zabalik eta horrela, eta gogoan 
daukat, kotxean Laboaren CDa entzuten ari nintzela, ohartu 
nintzela doinu hori egokia izan zitekeela, eta bertsotarako 
oso neurri naturala zela. Eta, bueno, pixka bat, koplaka an-
tolatuta zegoenez, moldatzeko modua ematen zidala nik 
nahi nuen egiturara, baina bazeukala indarra, bazeukala 
kantatzeko nahiko naturaltasun edo, nolabait esanda, ahoz 
eta ahots hutsez kantatzeko balekoa izan zitekeela, eta ho-
laxe hasi nintzen probatzen. 

Irratiak zion kaleetan 
zela jendetza demasa  
pankarta baten ostean oihuz  
bete kale eta plaza 
Egoera… 

Bueno, nik uste dut, txapelketan doinu berri bat ateratzea 
ez dela gauza derrigorra. Eta askotan dela guk gure buruari 
jartzen diogun apustu moduko bat, ez? Azkenean, doinu 
bat bilatzen duzu bertsokera bat behartuko dizuna. Bila 
zabiltzan horri egokituko zaion doinu bat saiatzen zara aur-
kitzen. Orduan, doinuaren hautaketa normalki lotua dago 
ahalegin baten formarekin. Eta bueno, nik uste doinu be-
rria baita dela bueno, pixka bat holako seilu pertsonal bat 
jarri nahia askotan txapelketan, ez? Eta bestek erabiliko ez 
duten, edo oso maiztuta ez dagoen doinu bat erabiltzeko 
ahalegina edo gogoa, ezta? Gero ez da beti asmatzen. Doi-
nu guztiak ez dira egokiak izaten.

A —Zure ustez zergatik hautatu zuen Maialenek Laboaren kantu 
hau doinu bat bilakatzeko?

Juantxo Zeberio —Bueno, lehenik eta behin, nik uste dut 
kantu zoragarri bat delako, ez? Eta… ezaguna. Denon oroi-
tzapenetan, denok inoiz kantatu dugun kantu bat delako, 
batetik. Eta, bestetik, egia da ere bai musikalki oso, herri- 
-musikatik oso hurbil dagoen kantu bat dela, Mikelek egi-
ten zituen hainbat kantu bezala. Eta, bestalde, gainera, 
neurri aldetikan, bueno, oso silabikoa da. Hau da, euskal 
kantu eta kantu tradizionaletan ematen den ezaugarri hori, 
non silaba bakoitza nota bakoitzarekin dijoan (doan), ez? 
Orduan Maialenek kantatzen du Mikelen melodia hori den 
bezala. Orduan beste kasu askotan ematen ez den bezala, 
Maialenek kantatzen du kantua den bezala, erabat.

A —Eta badira bi zati kantu horretan, ez? Eta bigarren zatiaren ha-
sieran, badirudi hola emozio-puntu bat hartzen duela abestiak.
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Lazkao Txiki 

Hauxe da gaia zelebrezkua 
badauka zenbait maratil 
Haur bat daukaten guraso haiek 
ez dira biziko trankil 
Hura hazitzen saiatu dira 
arreta onez (e)ta umil 
Itxaropentzat zeukaten eta 
hark beraren burua hil

Aurkezlea —Entzun berri dugun bertso-doinu hau Lazkao 
Txikik sortutakoa edo moldatutakoa da. A zer txalo, eta zer 
aupadak eta zer emozioa, e? Baina berari, doinua nondik 
datorren? Bada, Lazkao Txikiri asko gustatu zitzaion kantu 
batetik abiatuta ekarri zuen oholtzara. Zein zen kantua? 
(Musika) Pablo Sarasate biolinjole (biolinista) eta konposi-
tore ezagunaren pieza oso famatua da hau, Capricho vasco 
izenekoa, XIX. mendearen bigarren erdian sortutakoa. (…) 

Behin Lazkao Txikik Lazkaon bertan entzun omen zuen kan-
tu hau eta oilo-ipurdia jarri omen zion. Handik etxera itzuli 
zenean, buruari bueltaka sortu omen zuen, bada, entzun 
berri dugun bertsoaldi horretako doinuaren moldaketa. 
Gaurkoa agur kapritxosoa. Aio, bertso-jale!

EITB

86.10.  CALAMAROREN PALOMA mp3 (3'27'')

Aurkezlea1 —Final aurreko saioetan gaude. Oso entzutetsua 
izan da asteazkenekoa eta, bueno, zabalkunde izugarria 
izan du Maialenen kartzelako lanak, baina beste momentu 
polit asko ere egon ziren asteazkenean, Xabi.

Aurkezlea2 —Bai, hori da. Eta beste momentu horiei ere be-
giratzeak merezi du noski, zeren askotan distira puntu ba-
tean dago eta denok horra begira jartzen gara, baina distira 
horren aldamenean edo atzean, bada, beste distira asko 
ere egon ziren. Aitor Sarriegi bigarren sailkatuak esaterako. 
Kartzelako gaia izan zen “Dena ondo zihoan argia piztu den 
arte”, ezta? Gutxi gorabehera, hori.

A1 —Hori da, eta Aitorrek beste bide bat hartu zuen guztiz dife-
rentea, ezta? Eta, gainera, barre egin zuen jendeak gogotik, ez?

A2 —Bai, eta hori ere garrantzitsua da. Gainera berak aipatu zi-
gun (pentsa zenbat gauza pasatzen zaizkien burutik) Maia-
len zen laugarrena kartzelan, ez? Karmeldarren komentutik 
atera zen laugarrena, ezta? Eta Aitor Sarriegi zen bostgarre-
na. Aitorrek esaten zigun Maialenen ondoren kantatzeak 
ere halako erantzukizun bat ere sentiarazten ziola, ez? Ba-
zekielako Maialenek gai mamitsu, helduleku mamitsuren 
bat hartu zezakeela. Eta ondoren, bada, kontrastea egingo 
zuen zerbait, ez? Heldulekuren bat edo… Pentsa zenbat 
gauza…

A1 —Pentsatzen dituen bertsolariak, e, hain denbora epe labu-
rrean.

A2 —Bai. Orduan Sarriegik hautatu zuen bikote bat edo lagun 
bat bilatu zuela eta amaren etxera eraman zuela, eta ama-
ren etxean, jolasean ari zirela…

A1 —Eta amak argia piztu, ez?

go dugun metal jaialdi garrantzitsuenetakoa eta giro bikai-
nean iaz bezalaxe aurten ere bai. Joan da jaialdi hori. Ber-
tsoak izan dira aurten nobedadea, baina iaz bezalaxe herri 
kirolak ere izan ditugu metal musika nahastuta. Aizkolariak, 
trontzalariak…

K2 —Zer imajinatu behar ditugu aizkolariak eta trontzalariak la-
nean eta atzean gitarra?

K1 —Gitarraren erritmoan eta doinuan.

K2 —Zerbezarik ez zela faltako diote hor teknika arloan.

K1 —Ez zen falta izan, ez.

EITB

84.10. CAMARON EUSKARAZ mp3 (2'49'')

Aurkezlea —Jon Maiak ere badu, bada, Camaronekin bere lo-
turatxoa.

Jon Maia —Belodromoan final batean erabili nuen beste bat, ez da-
kit, Pata Negra taldearena den edo Camaronena den, baina agur 
batean erabili nuen beste bat. (Doinua abesten). Eta ez dakit zer 
izenekin geldituko zen ere doinu hori, baina bai. Era una noche de 
invierno que llovia chaparrones y tu madre me decía Joselito trae… 
Da kantu ezagun… Ai Jose! Yo te canto Camaron. Te canto para 
que me cantes y me alegres el corazón. Eta gerora bai doinu hori 
erabili dugula kopletan eta saio batzuetan. Belodromoan atera 
nuen eta ez dakit zer izenekin egongo den ere doinu hori. Bada, 
ez dakit laurogeita hamazazpia den edo bi mila eta bata. Bietako 
bat. Bietako bat, bai. Agur bat da. Ez dakit, arratsaldeko agurra, 
lehenbizikoa, goizeko azkena edo… Ez dakit. Gero zortea eduki 
nuen Karidadeko Bentarekin Pata Negrarekin jo genuela Duran-
goko azoka batean Plateruenean. Eta uste dut doinu horretan 
egin genuela. Beraiek, Amador-eta gitarra jotzen eta ni inprobi-
satzen eta kolaborazio bat egin genuen.

Belodromoko bertsoa

Hemen txirrindulariak 
izaten dira askotan 
baina guk gaurko honetan  
ez dugu jardun nahi hortan 
Indarrez hartu behar da  
gustora egitekotan 
Euskadiko Sei Orduak 
bertsoz burutu asmotan

EITB

85.10. 1962KO BERTSO SORTA  mp3 (3'08'')

Aurkezlea —Oroitzapenen kajoia da hau. Eibarren, Amaia an-
tzokian, hirurogeita biko azaroak hamaika. Gipuzkoako Ber-
tsolari Txapelketako finalerdia. Urte hartan Mitxelenak jantzi 
zuen txapela eta Lazkao Txiki izan zen bigarrena. Alfontso 
Irigoienek gaia jarrita, hona Joxemiel Iztuetak Eibarren bo-
tatako bertso hunkigarriak. Garai hartan doinua berria zen 
gainera. Geroxeago emango dizkizuegu doinuaren gaineko 
xehetasun gehiago.

A. Irigoien —Guraso batzuek gizaseme bakarra dute. Semea.
Eta seme horrek bere burua hil du. 
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89.10. HITZEN OLINPIADA mp3 (4'34'')

Askotan konparatu izan da Bertsolari Txapelketa Nagusia Joko 
Olinpikoekin. Eta ez dute antzik falta, ez. Izan ere, biak ala biak 
lau urterik behin ospatzen dira; finaletan 8 kide aritzen dira, eta 
parte-hartzaileentzat saririk preziatuena da. Badago alde nabar-
men bat, ordea: Joko Olinpikoek hiru onenentzat banatzen dituz-
te sariak, bertsolari txapelketan bakarrak baino ez du pribilegio 
hori. Eta, Joko Olinpikoetan dominak bezala, txapela ematen zaio 
irabazleari; txapela da lehia honetako domina. 

Gaur, txapela jartzeko aukeratu duten bertsolaria hobeto eza-
gutzeko aukera izango duzue; izan ere, atzo bertan iragarri zuen 
Bertsozale Elkarteak nork izango duen ohorea: Sebastian Lizaso, 
txapelduna bera ere 1986an.

Sebastian Lizaso 1958ko urtarrilaren 20an jaio zen Azpeitian, 
Landeta auzoan, eta bertan bizi da gaur egun ere. Jose Lizaso 
bertsolariaren semea da. Belaunaldien arteko katebegi izan dela 
esan izan da, belaunaldi berrietara eta bertsolaritzaren eskakizun 
berrietara ondo egokitu den bertsolaria delako. 

Lizasok berak inoiz aipatu duenez, sasoi batean, Uztapidek lortu 
zuen bertsolari bizitzea, baina beste bertsolari guztiek beste la-
nen bat behar dute, eta beste lan horrek ere behartzen ditu mal-
gutasun batekin ibiltzera; alegia, saioren bat dutenean, denbora 
librea hartzeko. Bera adibidez saltzailea da; publizitate-enpresa 
batean aritu izan zen urte askoan, eta automobil-salmentan ere 
bai; gaur egun, higiezinen arloan egiten du lan.

Oso txikitatik hasi zen bertsoak buruz ikasten eta lehenengo 
bertsoa, esaterako, Azpeitiko Zelaitxo zineman kantatu zuen, 5-6 
urte izango zituen garaian: aitak prestatutako bertso bat buruz 
ikasi zuen eta Mugartegiri saria ematean kantatu zion. Azkoitiko 
Baztartxo antzokian egiten ziren finaletan kantatu izan zuen gero.

Hamasei urte zituela joan zen lehen aldiz bertsotan plazara. 
Ez omen zen bere buruarekin gustura geratu, eta bertsotara 
gehiago joango ez zela esanez egin omen zuen etxerako itzu-
lera-bidea. Bigarren bertso-saioa Jon Azpillagarekin egin zuen, 
Mutrikun. Orduan bai, orduan pozik itzuli zen etxera, ez bakarrik 
bertsotan gustura egin zuelako, orduan Azpillagarekin egun-pa-
sa ibiltzea egundokoa zelako bera bezalako gazte batentzat. Or-
dutik aurrera Euskal Herriko bazter guztietako plazak bisitatu izan 
ditu kantuan.

Saioetako asko eta asko Andoni Egañarekin egitea egokitu izan 
zaio Sebastian Lizasori; 1.000-1.500 saio egingo zituztela batera 
aitortu izan dute behin baino gehiagotan.

Lehenengo txapelketa 1982an egin zuen, 24 urte zituela. Ordutik 
final guztietan parte hartu izan zuen 1997ra arte. Aipatu dugun 
moduan, bertsolari-belaunaldien arteko zubitzat hartu izan da, 
eta finaletan izan dituen bertsokideak horren erakusgarri dira: 
lehenengoan, besteak beste, Jon Lopategirekin edo Xabier Amu-
rizarekin aritu zen; azkenean, ostera, Maialen Lujanbiorekin eta 
Unai Iturriagarekin.

Bertsotan aritzeaz gainera, Sebastian Lizasok gai-jartzaile lanak 
ere egin izan ditu, batik bat Azpeitiko eta inguruko saioetan.

EITB

A2 —Amak argia piztu eta “amaitu da jolasa” zen bigarren ber-
tsoa. Entzungo dugu hirugarren bertsoa zeren doinu berri 
bat da eta gero esango dugu doinua nondik datorren.

A1 —Oso ondo.

A2 —Hirugarren bertsoa. Sarriegi.

Eta atean noski ama 
ezin zen izan bestela 
Ezerezean geratu 
zaigu ahalegin ustela 
Horrelakoetan nola 
sentitzen den bat txepela 
Nik uste nuen builaka 
bertantxe hasiko zela 
(E)Ta ba(t)patean esan dit 
inoiz entzun ez bezela 
Gaur sorpresarik ez, Aitor 
gauzak behar dik horrela 
Eta esan dit kondoiak 
mesanotxean daudela 
Gazteak zarete eta  
gozatu dezazuela (bis)

A2 —Andres Calamaroren Paloma abestia, ezta? Badauka hor 
zati bat in crescendo moduko bat egiten duena. Hauxe. En-
tzungo dugu hauxe. (Musika).

A1 —Bai polita Aitor Sarriegiren ariketa.

A2 —Bai. Bueno, eta Andres Calamaroren kantu honetatik mol-
datutako doinua.

EITB

87.10.  JOLASERAKO ERRITMO-EGITURA 
KANTATUGABEAK mp3 (50'')

1. 
<Ho-nek /  
su-a-piz-tu> (2/4) 
<honek sua piztu> (2/4)

 2. 
<do-na-do-na-ka-to-na> (7) 
<su-ton-do-an-ai-to-na> (7)

3. 
<a-rre-a-rre-man-da-ko> (7) 
<bi-har-To-lo-sa-ra-ko> (7) 
<e-tzi-Pan-plo-na-ra-ko> (7) 
<han-dik-zer-e-ka-rri-ko> (7) 
<za-pa-ta-ta-ge-rri-ko> (7)

4. 
<a-ke-rrak-o-ke-rrak / 
a-da-rrak-di-tu> (6/5)

<o-ke-rrak-a-da-rrak / 
a-ke-rrak-di-tu> (6/5)
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90.10.  IÑAKI MURUA SEBASTIAN 
LIZASORI BURUZ mp3 (1'21'')

Sebastian laurogeita seian izan zen txapeldun. Nik uste dut txa-
peldun izan zenetik honea (hona) hobetu egin duela nahiz eta 
gero ez duen txapelik jantzi. Laurogeita bederatzian eta hama-
zazpian txapeldunorde izan zen. Uste dut historian, bueno nik 
ezagutzen dudan historian ziur, plaza gehien eta gehiena bete 
duen bertsolaria izan dela. Egañarekiko errespetu guztiz. Iru-
ditzen zait Sebastian handia eta bakarra munduan ere badela. 
Izugarrizko bertsolaria, edozein gaitan ere moldatzen dena, bere 
aurreko belaunaldietara egokitzen asmatu zuena, eta ondorengo 
belaunaldi gazteagoetara ere ondo egokitu dena. Alor deneta-
ra begira, oso bertsolari osoa, betea ikusten dut. Hizketan baino 
ere hobeto ulertzen zaio bertsotan. Dena bertsotan egingo balu, 
perfektua izango litzake (litzateke). 

EITB

92.10. IKASLEEN KOPLAK mp3 (2'04'')

Bea 
Korrikan alde elkartu gara 
bertso-eskolako alajak 
kontatu nahi ditugu euskaldun 
izatearen bentajak

Martin 
Gure hizkuntzak gordeta ditu 
berarekin hainbat altxor 
pena litzake ez ulertzea 
Maialen eta Xalbador

Ane 
Guk euskaldunak garela hemen 
ezin genezake uka 
ze Euskal Herri litzake berez 
euskararik ez baleuka

Xabi 
Musean ere esaten dugu 
enbido eta hordago 
Euskara menperatu ezkero 
hogeita hamar gehiago

Itziar 
Euskara gabe zure bihotza 
legoke beti kaiolan 
ez zenuke inoiz ligatuko  
zuk Behin Batean Loiolan

Unai 
Sagardotegian ez baduzu 
ondo esaten mekauen zotz 
Denek barre egingo dizute 
zuri esaterakoan zotz!
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GAIEN INDIZEA

DATU PERTSONALAK: Izena, helbidea, adina, 
sexua, egoera zibila, lanbidea, jaioteguna, jatorria, 
curriculuma…

(10) Izena eta izana. 192. or.

NORBERAREN EZAUGARRIAK: Gustuak, izaera, itxura, 
aldartea, jarrerak, irudipenen deskribapena…

(2) Nire heroi kutuna. 48. or.
(2) Agosti Xaho, euskal heroia? 34. or.
(5) Peto-petoa. 87. or.
(5) Haria irekiko dut. 102. or.
(8) Hil eta gero, salda bero. 157. or.

ETXEA: Etxebizitza motak, gelak, altzariak, etxeko 
tresnak eta apaingarriak, etxeko animaliak, alokairua…

OHIKO JARDUERAK: Eguneroko eginkizunak, etxeko 
lanak, ohiturak, etxeko konponketak, lan-jarduerak…

(5) Han txakurrak oinetakoak jantzita. 92. or.
(8) Erlojupekoa. 142. or.
(9) Ikasgelan eraginez. 175. or.

AISIALDIA: Kirola, jolasa/jokoak, musika, zaletasunak, 
bidaiak, oporrak, denbora-pasak, ikuskizunak…

(3) Jendetza ikaragarria futbolean. 56. or.
(5) Gure egutegia. 103. or.
(6) Kresala azalean. 106. or.
(6) Izango dugu zer egin. 120. or.
(8) Erlojupekoa. 142. or.
(10) Bat-batean, ez hemen bakarrik. 178. or.
(10) Hitzen olinpiada. 182. or.

LEKUA ETA NORABIDEA: Ibilbideak, norabideak 
zehaztea, tokiak deskribatzea…

(6) Opor-haizea. 105. or.

GIZA HARREMANAK ETA HARREMAN SOZIALAK: 
Familia, lagunak, ikaskideak, lankideak, auzokideak, 
elkarteak, ezagun nahiz ezezagunen arteko harremana, 
tabuak, umorea…

(2) Omenaldia. 49. or.
(3) Denok barne. 52. or.
(9) Txin-txin, diruaren hotsa. 164. or.

GORPUTZA ETA OSASUNA: Gorputz-atalak, 
zentzumenak, sentimenduak, gaixotasuna, higienea, 
ospitaleak, egoera fisikoa, osasun-zentroak, botikak…

(6) Ur ona: onura. 110. or.

HEZKUNTZA: Eskola, lanbide-eskola, unibertsitatea, 
ikasketak, ikasgela, ikastetxea, irakaslea, ikaslea, 
gurasoak ikas-jardunak, lan-irteerak, baliabideak, 

bekak, eskola-kirola, eskolaz kanpoko jarduerak, 
bullyinga…

HERRIA ETA HIRIA: Herria, hiria, kaleak, eskualdea, 
eraikuntzak, zerbitzuak, nekazaritza-gunea, hirigunea, 
garapen maila, aberastasun-iturriak, bidegorriak eta 
traba arkitektonikoak (irisgarritasuna)…

(3) Hiri debekatuaren mapa. 51. or.
(4) Betiereko hiria. 85. or. 
(9) Egin dezagun hobera. 174. or.

BIDAIAK ETA BISITAK: Ibilbide baten prestakuntza, 
norabideak zehaztea, tokiak deskribatzea, herriak, 
hiriak, jendea, inguruak, trafikoa, ekipajea, bidaietako 
gorabeherak…

(6) Opor-haizea. 105. or. 

ELIKADURA: Janaria, edariak, ordutegiak, menuak, 
prestatzeko moduak, merkatuak, azokak, gastronomia, 
euskal sukaldaritza…

(9) Urrutiko intxaurrak… 162. or.

HERRI-ZERBITZUAK: Informazio-guneak, udal- 
-zerbitzuak, postetxea, banketxea, larrialdi-zerbitzuak,
suhiltzaileak, zahar-etxeak…

(3) Zaindu maite duzun hori. 67. or.
(8) Denbora urrea da. 141. or.

KLIMA ETA INGURUMENA: Eguraldia, klima, 
landareak eta animaliak, natura, naturaren aldaketak, 
ingurugiroaren babesa, kutsadura, energia, 
birziklapena…

(9) Arrasto ekologikoak. 159. or.
(9) Ekonomia zirkularra. 160. or.
(9) Ikasgelan eraginez. 175. or.

EUSKAL HERRIA ETA BESTE HERRIALDEAK: Lurraldeak, 
eskualdeak, hiriak, nazioak…

(7) Badoaz, badatoz. 123. or.
(7) Ez da bidaia. 124. or.
(7) Enpatia. 138. or.
(7) Demografia. 139. or.

GARRAIOA: Bizikleta, autobusa, trena, autoa, 
hegazkina, geltokiak, aireportuak…

(9) Ekonomia zirkularra. 160. or.

LANA: Lanbideak, lan-tresnak, lantokiak, soldatak, 
lan-baldintzak, langabezia, lan-prestakuntza, 
sindikatuak, lan-jazarpena…

(4) Hemendik gutxira. 84. or. 
(6) Bizimodua itsasoan. 108. or.
(7) Maleta bete bizipen. 126. or.
(7) Kanpo-mugikortasuna. 128. or.
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OSTALARITZA: Tabernak, jatetxeak, hotelak, egoitzak, 
landetxeak, txikiteoa…

(5) Begiak zabalik. 90. or.

OSPAKIZUNAK: Festak, gonbidapenak, urtebetetzeak, 
gabon-jaiak, inauteriak, San Juan suak, erromeriak…

(2) Omenaldia. 49. or.
(3) Jai-egitaraua. 66. or. 

KULTURA: Zinema, liburuak, musika, museoak, 
artelanak, dantza, artistak, aktoreak, liburutegiak, 
kultur ekitaldiak, erakusketak, antzerkia, 
bertsolaritza…

(2) Liburuetatik zinemara salto egitea. 36. or.
(6) Itsasoari abestu. 121. or.
(8) Ondarea gordetzea. 144. or.
(8) Kronobidaiak. 146. or.
(8) Denboren barne-gogoetak. 156. or.
(10) Zer da bertsolaritza? 177. or.
(10) Bat-batean, ez hemen bakarrik. 178. or.
(10) Nahi duzun doinu eta neurrian. 180. or.
(10) Hitzen olinpiada. 182. or.
(10) Izena eta izana. 192. or.
(10) Egun batez, bertsolari. 193. or.

HEDABIDEAK: Egunkariak, irratiak eta telebistak, 
komunikabide digitalak…

(1) Gauza ederra dela. 15. or.
(1) Eraginkorra izan al da? 30. or.
(1) Gure kanpaina. 31. or.

TURISMOA: Ibilbideak eta txangoak, jendea, toki 
interesgarriak, monumentuak, bidaietako gorabeherak, 
turismo-bulegoak…

(8) Ondarea gordetzea. 144. or.

HIZKUNTZAK: Euskara eta euskalkiak, atzerriko 
hizkuntzak…

(1) Basque Language Center. 16. or.
(2) Agosti Xaho, euskal heroia? 34. or.
(9) Txin-txin, diruaren hotsa. 164. or.

MERKATARITZA: Eroslekuak, merkataritza-guneak 
eta dendak, kantitateak eta pisu-neurriak, kopuruak, 
prezioak, gustuak, erosketak, moda, kalitatea, 
ordainketa-zerbitzuak, Internet bidezko erosketak…

(1) Basque Language Center. 16. or.
(1) Iragarki-lehiaketa. 18. or.
(1) Neuromarketina. 20. or.
(3) Herritarrak janzten. 54. or.
(9) Urrutiko intxaurrak… 162. or.
(9) Txin-txin, diruaren hotsa. 164. or.

EKONOMIA: Nekazaritza, arrantza, industria, eraikuntza, 
enpresa-mundua, zerbitzuen sektorea, kooperatibak…

(9) Arrasto ekologikoak. 159. or.
(9) Ekonomia zirkularra. 160. or. 
(9) Txin-txin, diruaren hotsa. 164. or.

(9) Egin dezagun hobera. 174. or.

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA: Teknologia berriak, 
Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza (I+G+B), 
zientzialariak…

(1) Neuromarketina. 20. or.
(2) Hezur eta mamizko heroiak. 38. or.
(4) Musika berriak. 69. or.
(4) Egungo fikzioa, etorkizunaren iparrorratz. 70. or.
(4) Nomofobia. 72. or.
(4) Gertakizun dago. 74. or.
(8) Kronobidaiak. 146. or.

GIZA ZIENTZIAK: Pertsonaiak, gertaera historikoak, 
tradizioa…

(2) Egungo heroiak. 33. or.
(2) Hezur eta mamizko heroiak. 38. or.
(2) Nire heroi kutuna. 48. or.
(5) Usteak erdia ustel. 88. or.
(8) Ondarea gordetzea. 144. or. 
(10) Izena eta izana. 192. or.

POLITIKA ETA HERRI-PARTAIDETZA: Alderdi politikoak, 
parte hartze-ereduak, inkestak, hauteskundeak,  
herri-galdeketak…

EMAKUMEA: Genero-berdintasuna, emakumea 
eta lana, genero-indarkeria, emakumea euskal 
tradizioan…

(2) Hezur eta mamizko heroiak. 38. or.
(3) Hiri debekatuaren mapa. 51. or.

EUSKAL INSTITUZIOAK ETA ADMINISTRAZIOA: Udalak, 
foru aldundiak, Jaurlaritza, mankomunitateak.

(1) Eraginkorra izan al da? 30. or.

FUNTZIOEN INDIZEA

Giza harremanak eta konplimenduak

Agurtzea
(5) Begiak zabalik. 90. or.

Nork bere burua eta besteena aurkeztea
(5) Begiak zabalik. 90. or.

Mesedeak eskatzea
(5) Begiak zabalik. 90. or.

Interesa adieraztea
(5) Begiak zabalik. 90. or.

Eskerrak ematea
(5) Begiak zabalik. 90. or.

Gauza onak opa izatea
(5) Begiak zabalik. 90. or.
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Informazioa ematea eta eskatzea

Zerbait dagoen, baden edo dakien galdetzea eta eran-
tzutea

(6) Opor-haizea. 105. or.

Pertsonak, lekuak eta gauzak deskribatzea: zerbait nola-
koa den, non dagoen…

(2) Egungo heroiak. 33. or.
(2) Agosti Xaho, euskal heroia? 34. or.
(4) Gertakizun dago. 74. or.
(4) Betiereko hiria. 85. or.
(9) Ekonomia zirkularra. 160. or.

Informazioa ematea eta eskatzea eguneroko kontuez
(1) Neuromarketina. 20. or.
(3) Zaindu maite duzun hori. 67. or.
(7) Badoaz, badatoz. 123. or.

Denboran zehar gertatutako ekintzak kontatzea
(2) Hezur eta mamizko heroiak. 38. or.
(7) Maleta bete bizipen. 126. or.
(8) Kronobidaiak. 146. or.
(10) Izena eta izana. 192. or.

Zerbitzu bat eskatzea, eskaintzea edota horri buruz 
galdetzea eta erantzutea

(8) Denboren barne-gogoetak. 156. or.

Argibideak, jarraibideak ematea eta eskatzea
(7) Kanpo-mugikortasuna. 128. or.

Aurkezpen laburrak egitea
(4) Hemendik gutxira. 84. or.
(5) Gure egutegia. 103. or.
(10) Bat-batean, ez hemen bakarrik. 178. or.

Gertaera edo albiste baten kontaketa egitea: zerbait 
zuritzeko, solaskideak eskatutako azalpenei erantzute-
ko, harridura adierazteko edo irrika sortzeko

(2) Omenaldia. 49. or.

Informazioa berrestea
(4) Nomofobia. 72. or.
(10) Hitzen olinpiada. 182. or.

Aukerak eskaintzea
(1) Basque Language Center. 16. or.

Informazioa laburtzea
(4) Nomofobia. 72. or.

Egindakoaren berri ematea
(10) Egun batez, bertsolari. 193. or.

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak adieraztea eta 
egiaztatzea

Zerbait baieztatzea/ezeztatzea
(6) Bizimodua itsasoan. 108. or.

Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia eskatzea eta 
ematea

(1) Gauza ederra dela. 15. or.
(7) Enpatia. 138. or.
(10) Nahi duzun doinu eta neurrian. 180. or.

Zerbitzuei buruzko balioespen orokorra egitea
(3) Jai-egitaraua. 66. or.

Proposamen bati buruzko iritzia modu laburrean ematea
(1) Iragarki-lehiaketa. 18. or.
(6) Itsasoari abestu. 121. or.
(8) Denbora urrea da. 141. or.

Adostasuna/desadostasuna eskatzea edota ematea
(2) Hezur eta mamizko heroiak. 38. or.
(5) Haria irekiko dut. 102. or.
(6) Bizimodua itsasoan. 108. or.
(8) Erlojupekoa. 142. or.
(9) Arrasto ekologikoak. 159. or. 
(9) Txin-txin, diruaren hotsa. 164. or.
(10) Hitzen olinpiada. 182. or.

Gustukoa dena eta ez dena adieraztea
(1) Neuromarketina. 20. or. 
(4) Musika berriak. 69. or.

Iritzia adieraztea arrazoiak emanez
(1) Eraginkorra izan al da? 30. or.
(5) Han txakurrak oinetakoak jantzita. 92. or.
(5) Haria irekiko dut. 102. or.
(8) Ondarea gordetzea. 144. or.
(9) Txin-txin, diruaren hotsa. 164. or.

Gai bati buruzko azalpena egitea zerbait argudiatuz
(2) Nire heroi kutuna. 48. or.
(9) Ikasgelan eraginez. 175. or.

Ideiak, pertsonak, objektuak, lekuak eta egoerak alderaz-
tea

(7) Demografia. 139. or.

Zailtasuna adieraztea
(3) Herritarrak janzten. 54. or.

Eztabaida batean parte hartzea informazioa alderatuz
(4) Nomofobia. 72. or.

Zerbait egiteko nahia, aukera, beharra eta betebeharra 
dagoen galdetzea eta adieraztea

(9) Urrutiko intxaurrak… 162. or.

Sentimenduak, hunkipenezko jarrerak/egoerak 
adieraztea eta egiaztatzea

Poza/tristura adieraztea
(5) Usteak erdia ustel. 88. or.

Beldurra edo kezka adieraztea
(5) Usteak erdia ustel. 88. or.

Norbait/zerbait goraipatzea
(6) Itsasoari abestu. 121. or.

Solaskidearengan eragitea

Egiteko bat proposatzea
(1) Gure kanpaina. 31. or.
(1) Iragarki-lehiaketa. 18. or.
(6) Ur ona: onura. 110. or.

Planak eta asmoak adieraztea
(9) Egin dezagun hobera. 174. or.
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• Hizketa-antolatzaileak: bueno…; bada…; zera…; 
bale, bueno, ezta?, begira, tira, aizu, bai, ezen (eze)
(2) Liburuetatik zinemara salto egitea. 36. or.

• Lokailuak:
 – Emendiozkoak: eta, ere, baita… ere, bai… eta, 
baita… ere, ezta… ere, ez… eta, ezta… ere, 
behintzat, gainera, horrez gain, are gehiago
(2) Liburuetatik zinemara salto egitea. 36. or.

 – Hautakariak: bestela, ala
 – Aurkaritzakoak: baina, ordea, aldiz, dena den 
(dela), hala ere, berriz, alabaina, hala eta guztiz ere
(2) Liburuetatik zinemara salto egitea. 36. or.

 – Ondoriozkoak: beraz, horrela, -eta, hau dela eta, 
hortaz, bada, horregatik
(2) Liburuetatik zinemara salto egitea. 36. or.

 – Kausazkoak: zeren, izan ere, bada

• Denbora-antolatzaileak:
 – behin batean, ondoren, halako batean, goizean, 
arratsaldean, orduan, gero, baino lehen, gaur 
egun, gaurkoz, oraingoan, azkenean, bitartean, 
harrezkero, garai hartan, gehienetan, antzina, 
lehen, ordutik, harrezkero…

• Birformulatzaileak:
 – Esplikatiboak: alegia, hau da
 – Zuzentzaileak: hobeto esan
 – Urruntzaileak: nolanahi ere
 – Laburbiltzaileak: ondorioz, azken batean
(4) Nomofobia. 72. or.

• Zehatzaileak edo adibide ematekoak: adibidez, esa-
terako, hots
(4) Nomofobia. 72. or.

• Ordena-adierazleak: lehenengo, lehenik, ondoren, 
gero, jarraian, amaitzeko, bukatzeko, alde batetik, bes-
tetik, azkenik, bestalde

Puntuazioa:

• Bere arloko testu argi, xehe eta ongi egituratuak ida-
tzi behar dituenez, testugileak gaitasun estrategiko
handia erakutsi behar du puntuazioaren erabileran.

• Galde- zein harridura-ikurrak

• Bi puntuak:
 – zerrendatzeko, mezuen abiaburuan, orduak 
emateko, esaldiaren lehen zatia argitzeko, fro-
gatzeko edo laburbiltzeko, hitzez hitzeko aipa-
menen aurrean

 – katafora adierazteko
 – esaldien arteko kausa-ondorio edo ondorio-kausa 
adierazteko

(4) Nomofobia. 72. or.

• Puntua: esaldi eta esapide sinpleen bukaeran; ordi-
naletako “garren” ordezkatzeko; hainbat laburdura-
tan; milatik gorako zenbakietan

Gonbidapena egitea
(10) Zer da bertsolaritza? 177. or.

Aholkuak ematea eta eskatzea
(6) Kresala azalean. 106. or. 
(7) Maleta bete bizipen. 126. or.
(8) Erlojupekoa. 142. or.
(8) Hil eta gero, salda bero. 157. or.

Norbait konbentzitzea
(9) Egin dezagun hobera. 174. or.
(9) Ikasgelan eraginez. 175. or.

Limurtzea
(4) Egungo fikzioa, etorkizunaren iparrorratz. 70. or. 
(6) Izango dugu zer egin! 120. or. 
(10) Zer da bertsolaritza? 177. or.
(10) Egun batez, bertsolari. 193. or.

Gaztigatzea, ohartaraztea
(7) Ez da bidaia. 124. or.

ADIERAZPIDE TESTUALEN 
INDIZEA

Plan orokorra

Ahozkoak. Idatziak

Gaia: Mundu errealeko, fisiko edo konkretuko gai eza-
guna zein ezezaguna. Baita mundu subjektiboko gai 
ezaguna ere

Egitura

Interaktibotasuna

Deiktikoak:

• Pertsonalak (aditzaren lehen eta bigarren pertsonak,
izenorde pertsonalak, plural hurbila: -ok)

• Denborazkoak (denbora-adberbioak: orain, gero,
gaur, atzo, bihar, iaz, hurrengoan, orduan, garai har-
tan, gaur egun, lehen, momentuz, oraindik, duela)

• Espazialak (leku-adberbioak: hemen, hor, han, he-
mentxe, hortxe, hantxe)

Galderak

Sekuentziak

Elkarrizketa

Azalpena (deskripzioa, argudioa, esplikazioa…)

Kontaketa (narrazioa)

Preskripzioa (instrukzioa, agindua…)

Konexioa

Testu-antolatzaileak ahozko testuetan eta testu idatzietan
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Ahots enuntziatzaileak

Testuan ageri diren ahotsek esandakoak adierazteko 
baliabideak: estilo zuzena, zehar-estiloa eta zehar-estilo 
librea

• Menderakuntza
 – Izen-funtziozko menderakuntza
 – Konpletiboak: -(e)la, -(e)nik, -t(z)eko
 – Zehar galdera: -(e)n

• Alderdi ortografikoa
 – Marra luzea
 – Komatxoak

• Esapideak
 – Urliak dioenez / esaten duen bezala
 – Urliaren arabera
(7) Maleta bete bizipen. 126. or.

Modalizazioa

Modalizazio logikoa

• Aditza
 – Adizkiak:

–Orain geroa (“etorriko da”)
–Iragan geroa (“etorriko zen”)
–KE orain aspektugabea (“etor daiteke”)
–KE alegiazko geroa (“etorriko litzateke”)
–Ematen du
–Uste izan, pentsatu, jakin, iruditu

 – Forma inpertsonalak: dirudi, badirudi
(7) Maleta bete bizipen. 126. or.

 – Adberbioak-eta:
–  Iritzi-adberbioak: agian, antza denez, beharba-

da, noski, ziur, seguru
(7) Maleta bete bizipen. 126. or.
(8) Ondarea gordetzea. 144. or.

– segur aski, jakina, nonbait, itxura denez
(8) Ondarea gordetzea. 144. or.

– “Omen”, “ote” partikulak
– -Edo

 – Adjektiboak
– Gradu-markak
– Graduatzaileak (indargarriak zein leungarriak)

Modalizazio deontikoa

• Aditza
 – Adizkiak: aditz-lokuzioak (behar izan, nahi izan, 
nahiago izan…)

 – Esamolde adjektibodunak: adjektiboa + -t(z)ea

Modalizazio pragmatikoa

• Aditza
 – Adizkiak: aditz-lokuzioak (ahal/ezin izan, nahi 
izan…

 – KE orain aspektugabea (“etor daiteke”)
(8) Ondarea gordetzea. 144. or.

• Etenpuntuak: esaldia bukatu gabe utzi dela adierazteko

• Koma:
 – elkarren kideko zatiak zerrendatzeko, datak 
emateko, perpaus elkartu batzuen atzetik 
(denborazkoak, kontzesiboak…), edota deikiak 
adierazteko

 – testu-antolatzaileen ondoren (baina, ondoren, 
adibidez, atzo…)

 – tartekiak
 – banakarietan (bai…, bai…; ez…, ez… eta 
abar); emendiozkoetan, hautakarietan (edo, 
hala, nahiz, zein) eta aurkarietan (baina, baizik, 
ezpada…)

• Puntu-koma: esaldiak alborakuntzaz elkartzeko: Gai 
honek lau azpigai ditu; ez ditugu guztiak aipatuko

• Komatxoak: ezizenak, aipuak edo barne-hizketa
adierazteko, eta atzerriko hizkuntzetako hitzak trans-
kribatzeko.

Izen-kohesioa

Kate anaforikoak osatzen dituzten errepikapenezko 
testu-baliabideak:

• Erreferentziak (anaforak eta kataforak)

• Ordezkapen lexikala (sinonimoak, antonimoak, hipe-
ronimoak, hiponimoak)

• Elipsia

• Definizazioa (mugatzaileak)

Aditz-kohesioa

Azalpen- eta kontaketa-adizkiak

• Bigarren planokoak
 – Azalpenetan

orain puntuala (“dator”)
orain ez-burutua (“etortzen da”)
orain burutu + ohi (“etorri ohi da”)

 – Kontaketetan
iragan puntuala (“zetorren”)
iragan ez-burutua (“etortzen zen”)
iragan ez-burutu + ohi (“etorri ohi zen”)

• Lehen planokoak
 – Azalpenetan

orain burutua (“etorri da”)
 – Kontaketetan

iragan burutua (“etorri zen”)

Ekintza-adizkiak

Aginte-adizkiak (jokatua eta jokatu gabea)

Orain geroa (“etorriko da”)

Modalizazio-adizkiak 

Bestelako adizkiak
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(8) Ondarea gordetzea. 144. or. 

• Hitz-sortzaileak
 – Hitz-elkarketak:

Izena + izena: seme-alabak, aitona-amonak, 
patata-tortilla…
(3) Denok barne. 52. or.

 – Eratorpena:
Atzizkiak:
-aldi
(8) Erlojupekoa. 142. or. 
-bera
(2) Agosti Xaho, euskal heroia? 34. or.
-teria
(7) Ez da bidaia. 124. or.

Aditza

• Ezaugarriak
 – Trinkoak eta perifrastikoak: deritzot, deritzet…
(6) Ur ona: onura. 110. or.

• Aspektua
 – Aspektu burutua adierazteko IZAN partikularen 
erabilera (Askotan ikusi izan dut…).
(10) Hitzen olinpiada. 182. or.

• Modua
 – Baldintza (alegiazkoak)

NOR laguntzailea, lehenaldia (joango balitz, 
joango zen…), eta trinkoa, orainaldia: egon 
(balego, legoke)
NOR-NORK laguntzailea, orainaldia, pertsona 
guztiak (eramango bazenu…); lehenaldia NOR 
3. pertsona (ikusi izan balu, jakingo zuen…)
NOR-NORI laguntzailea, lehenaldia, NOR 3. per-
tsona (gustatuko balitzait…)
NOR-NORI-NORK laguntzailea, lehenaldia (esan 
balit, esango nion…)
(8) Kronobidaiak. 146. or.

 – Subjuntiboa (orainaldia)
(9) Urrutiko intxaurrak… 162. or.
NOR: laguntzailea (nadin…)
(1) Neuromarketina. 20. or.
NOR-NORK: laguntzailea (dezadan, ditzadan…)
(1) Neuromarketina. 20. or
NOR-NORI-NORK: laguntzailea (diezaioten…)
(9) Txin-txin, diruaren hotsa. 164. or. 

 – Bestelako erabilerak:
Moduzko partikulak aditz nagusiaren eta lagun-
tzailearen artean
Aditz eragileak: -ARAZI; -T(Z)ERA BEHARTU; 
ERAGIN
(9) Txin-txin, diruaren hotsa. 164. or.

Sintaxia

• Perpaus elkartuak

Modalizazio apreziatiboa

• Aditzak: gustatu, poztu, estimatu, damutu, lotsatu,
atsegin izan, gogoko izan, maite izan, merezi izan,
damu izan, beldur izan, lotsa izan, gorroto izan, mi-
restu, sumindu, harritu, kezkatu…

• Adberbioak-eta: zorionez, zoritxarrez, tamalez
(8) Ondarea gordetzea. 144. or.

• Adjektiboak: ederra, polita, txarra, itsusia, gogorra,
erraza, zaila, latza, larria…

• Atzizkiak: -garri atzizkia

• Esapideak
 – Harridura-perpausak
 – Nire ustez

ADIERAZPIDE LINGUISTIKOEN 
INDIZEA

Alderdi fonologikoa

Prosodia
(10) Nahi duzun doinu eta neurrian. 180. or.

Alderdi ortografikoa

Puntuazioa

• Bi puntuak.
 – Zerrendatzeko: Erosketak: ogia, esnea…
 – Mezuen abiaburuan: Arreba maitea:
 – Hitzez hitzeko aipamenen aurrean: Maisuak 
zera esan zion: Isildu!

(3) Jendetza ikaragarria futbolean. 56. or.

Alderdi morfosintaktikoa

Izen-sintagma

• Deklinabidea
 – Prolatiboa: -TZAT/-DAKO/-TAKO (tontotzat…).

(7) Kanpo-mugikortasuna. 128. or.

• Adjektiboa
 – Graduatzaileak

Atzizki bidezkoa: ahalik eta …-en, gero eta 
…-ago, zenbat eta …-ago, orduan eta …-ago; 
askoz …-ago, are …-ago

(3) Jendetza ikaragarria futbolean. 56. or.

• Adberbioak
 – Graduatzaileak: gogotik, biziki… orain/oraintsu, 
hala/halaxe, berandu/berandutxo…
(2) Agosti Xaho, euskal heroia? 34. or.

 – Jarreren adierazpena: nire ustez, bere iritziz, zalan-
tzarik gabe, ziur asko, noski, dirudienez, antza…
(7) Maleta bete bizipen. 126. or. 
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 – Juntadura
Emendiozkoak: ez ezik (hori ez ezik bestea ere 
etorri da…)
(6) Ur ona:onura. 110. or.

 – Menderakuntza
Izen-funtzioko menderakuntza

Konpletiboak: -(e)lako ustea, -(e)n 
beldur
(5) Han txakurrak oinetakoak jantzita. 92. or.
Galde-hitza eta partizipioa (Ez 
daukagu zer eginik. Ez dute non lo 
egin…)
(7) Kanpo-mugikortasuna. 128. or.

Erlatibozkoak:
Partizipioa + KO
(2) Hezur eta mamizko heroiak. 38. or.

Denborazkoak:
Aldiberekotasuna: -(e)la(rik)
Aurrekotasuna: (-(e)n) orduko.
Ondokotasuna: (-(e)n) orduko; -takoan; -t(z) 

earekin batera
Iraupena adieraztekoak: -(e)nez geroztik; -(e)n 

artean; harik eta… arte; bitartean
(8) Kronobidaiak. 146. or.

Ondoriozko perpausak:
Hain/hainbeste… ezen/non… bait-/-en
(4) Gertakizun dago. 74. or.

Kontzesiozkoak:
Ba-… ere (Gaixorik bazegoen ere)
(2) Hezur eta mamizko heroiak. 38. or.

Moduzkoak
-(e)n gisan, antzera, legez
(5) Han txakurrak oinetakoak jantzita. 92. or.




