
Zenhakiak irakasten

Ugariak eta mota askotakoak dira edozein hizkuntzaren irakaskuntz prozesuan erabil
tzen diren material didaktiko eta ariketak. Euskararen kasuan ere ezin zitekeen bestela
gerta.

Artikulu honetan euskararen irakaskuntz P.rozesuaren une funtual batean geldituko
gara, zenbakien irakaskuntzan alegia, hor erabiltzen den materia didaktikoa, egiten diren
jokoak eta burutzen diren ariketak aurkeztu asmoz. Eta hau, noski, ez soilik zenbakiak
nola irakatsi erakusteagatik. Gure helburua zabalagoa da: euskararen irakaskuntz proze
suaren une jakin batean oinarrituz, zenbait material didaktiko, ariketa mota eta abarren be
rri ematea, hain zuzen ere.

Aurkezpen horri ekin aurretik, berriz, beharrezkoa iruditu zaigu zenbakien irakaskun
tza prozesu osoaren barnean non kokatzen den adieraztea. Izan ere, zenbakien irakaskun
tza, nahiz eta oso ekintza puntuala den, prozesu baten barnean bait dago, beste zenbait
hizkuntz forma eta ikasgairen atzetik eta hainbat eta hainbaten aurretik, egon ere. Horre
zaz gain, kontuan izan behar da zenbakiak irakasterakoan beste hiruzpalau hizkuntz for
ma ere lantzen dela, hizkuntz funtzioren bar edo bestez gainera. Horregatik, lantxo hone
tan zenbakien irakaskuntza hutsera mugatzen diren sei ariketok ez ezik, zazpigarren bat
ere aurkezten dugu, globalagoa berau, lehenbiziko zortzi unitateetan ikasi diren hizkunrz
formak erabiltzeko, mintzamena lantzeko eta zenbait hizkunrz funtzio ikasteko prestatua
izan dena, hain zuzen.

Azkenik, badago azpimarragarria den besterik ere: artikulu honetan bildutakoa HABE
Euskaltegietan experimentatua izan da eguneroko zeregin eta jardunean landua eta marni
tua, alegia.

(!) HABE (1983): Helduen euskalduntzea programa/zen -84, Donostia, Argitalpen-Zerbitzu Nagusia.

1. Zenbakien irakaskuntza euskararen ikasprozesuan

Zenbakiak euskararen ikasprozesuaren barnean noiz eta zein hizkuntz formekin batera
irakasten diren adierazteko, hona ondoren lehen urratsaren hasierako hamar unitateetako
hizkuntz formen antolaketa. Antolaketa hau egiteko, «Helduen euskalduntzea programa
tzen - 84» (1) liburuko programazio ofiziala hartu da oinarritzat, eta 1983-l 984eko ikasta
roan HABE Euskaltegietan A mailan ari diren irakasleekin batera burutu da, laugarren
urratseraino burutu ere.
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1. URRATSEKO UNITATEAK

!ZEN-SINTAGMA ADITZA SINTAXIA--- .--

1 NOMINAT/BO SINGVLARRA IZAN: GALDEGAIA ADITZA EZ

GALDETZAILEAK: naiz, zara, da. DENEAN

nor, zer, zein BAJEZKOAK

IZENORDEAK: ni, zu GALDEZKOAK
DISJUNTIBOAK: ala.

ERAKUSLEAK: hau, hori, hura.

2 NOM/NATIBO PLVRALA IZAN: EZEZKOAK

GALDETZAILEAK: gara, zarete, dira. KOPULATJBOAK: eta, ere.

nortzu, zeintzu.
IZENORDEAK: gu, zuek.
ERAKUSLEAK: hauek, horiek,
haiek.

3 JNES/BO SJNGVLARRA ETA
PLVRALA

GALDETZAILEAK: non EGON DISJUNTIBOAK: edo

ERAKUSLEAK: honetan...
hauetan ...

ADBERBIOAK: hemen...

4 JNESIBO MUGAGABEA
ADITZ-LOKUZIOAK: ADBERTSATIBOAK:

GALDETZAILEAK: no la, nola- bizi izan baina

koa, nongoa. KOPULATIBOAK:
ere bai, ere ez.

5 POSPOSIZIOAK: ondoan... EGON berrikusi ULERMEN MAILAN

PARTIBIBOA KONTSEKUTIBOAK:

INDEFINITUAK beraz.

6 ERGATJBO SJNGULARRA,
PLVRALA ETA MUGAGABEA

GALDETZAILEAK: nork, OUT (DAUKAT) saila
nortzuk, zeinek.

lZENORDEAK: nik, zuk...
ZENBAKIAK: Otik 20ra

.·

7 ERGAT/BO S/NyULARRA,
PLVRALA ETA MVGAGABEA

DITUT (DAUZKAT) saila
ERAKUSLEAK: honek, horrek,
hark...

INDEFINITUAK
ZENBAKJAK
GALDETZAILEAK: zenbat.
ZENBAKIAK: 21etik lOOera.

ZENBAKIAK, ORDVAK
GALDETZAILEAK: zenbat ADITZ-LOKUZIOAK:
zer órdu.: nahi izan, balio izan

ZENBAKIAK: lOletik gorakoak
ORDUAK: osoak, erdiak,
laurdenak

9 ADITZ-LOKUZIOAK: KONPLETIBOAK
behar izan: ,t(z)eko

AGINTERA (LAGUNTZAILEA)
Nor: zaitez, zaitezre,
Nor-Nork: ezazu (irzazu)

ezazue (itzazue)

10 GENITIBO EDVTEZKO
SJNGVLARRA ETA PLVRALA ADITZ-LOKUZIOAK:

GALDETZAILEAK: norena, egin nahi, egin behar.
norenak.

POSESIBOAK: nirea, zurea...
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Besterik zehazten hasi aurretik, kontuan izan behar dira honakoak: lehen urratsa (100-
125 ordu) 20 unitatetan izan dela banatua, unitate bakoitzari bospasei orduko ikasketa da
gokiolarik.

Beraz, lehen urratseko hasierako unirateen eraketaren arabera, zenbakiak euskara-ikas
prozesuaren lehen 50 orduetan irakasten dira, 25. ordutik 45. ordura bitartean gutxi gora
behera, hiru alditan irakatsi ere: lehen aldian (6. unitatean) lehenengo hogeiak, bigarrenean
(7. unitatean) 100era bitartekoak eta hirugarrenean, berriz, 100etik gorakoak. Bestalde,
zenbakien ikasketari ekin aurretik, ikasleak landuak eta ikasiak ditu bost lehenengo unita
teetako hizkuntz formak, zenbakiekin batera beste batzu ere bereganatzen dituelarik:
izen-sintagmen arloan ergatibtia eta orduak, eta aditzaren arloan, berriz, 6. unitatean DUT
(DAUKAT) saila, 7. unitatean DITUT (DAUZKAT) saila eta 8. unitatean, azkenik, nahi
izan eta balio izan aditz-lokuzioak.

2. ZENBAKIAK LANTZEKO ARIKETAK

Zenbakiak lantzeko zazpi ariketaren berri emango dugu. Lehenengo seiek zenbakiak
besterik ez dute lantzen; zazpigarrena, berriz zenbakiak besterik ez dute lantzen; zazpiga
rrena, berriz, zenbakiak bereziki lantzeko ez baina zenbait hizkuntz funtzio irakasteko
helburuarekin sortua da, zenbakien erabilera bera ere ahaztu gabe, jakina.

Ariketa bakoitzean, bestalde, beraren helburua, iraupena, materiala eta nola egiten den
adierazten da.

1. «Zenbakiak Otik 20ra» (6. unitatean)

a) HELBURUA: Ariketa honen helburna zenbakiak ikastea baino gehiago, ikasleak
lehendik badakiena (norrnalean ia denek ezagutzen dituztc
lehenengo zenbakiak) finkatzea da.

b) IRAUPENA: 15 minutu
e) MATERIALA: «Bat, bi, hiru, Jau» kanta (2) grabatuta duen kasetea.
d) NOLA EGIN: Ariketa hiru urratsetan burutuko da:

- behin edo bitan entzun
- zanika ikasi: lehenbizi letik 20ra eta ondoren 20tik lera
- errepikarazi buruz ikasi arte.
Behin ikasiz gero, edozein momentutan kanta daiteke; atsedenetan
ere bai.

e) OHARRA:

2. «Pop» (7. unitatean)

a) HELBURUA: 21etik 100era bitarteko zenbakiak ikasi eta lantzea, eta l etik 20ra bi-
tartekoak berrikustea.

b) IRAUPENA: 10 minutu,
e) MATERIALA: Ez da behar
d) NOLA EGIN: Ikasleek kontatzeari ekingo diote, baina ezin esan dezakete ez irakas

leak aukeratu duen zenbakia, ez zenbaki horren multiplorik.
Adibidez, 7arekin egingo dugu.
Ikasleak banan-banan zenbakiak esaten hasiko dira eta zazpigarrene
ra heltzean, «zazpi» esan beharrean, txalo bat joko du ikasleak edota
«pop» esan. Eta jokoak aurrera egiten du «zortzi» esanez, baina
gurpilaren norabidea aldatuz. Honda:

(2) Ikus Boga-boga, Donostia, Donostiako Apaiztegia, 1959, SO. or.
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Gaizki esaten duena kanpora aterako da, eta honela irabazle bakar
bat geratu arte.

3. «Zenbakiak gehitzen» (7. unitatean)

a) HELBURUA: 21etik 100 era bitarteko zenbakiak ikasi eta lantzea, eta l etik 20ra bi-
tartekoak berrikustea.

b) IRAUPENA: 15 minutu.
e) MATERIALA: Ez da behar
d) NOLA EGIN: Ikasle bakoitzak aurrekoak esandako zenbakiari zifra bateko beste

zenbaki bat gehitzen dio.
Adibidez: 9+8=17

Bederatzi gehi zortzi berdin hamazazpi.
17+6=23

Azkeneko zenbakietan, ehun inguruan, kontuz ibili behar da, nahi
taez ehun esatera behartua dagoenak «kaudirnena» edo «prenda»
dauka eta.

4. «Bingoa» (7.

a) HELBURUA:
b) IRAUPENA:

unitatea)

21etik 100era bitarteko zenbakiak ikasi eta lantzea.
Zehaztu gabea.
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e) MATERIALA: Kartoiak (15). Kartoi bakoitzean hogei zenbaki 21etik lOOerabitar
kekoak.

d) NOLA EGIN: Irakasleak itsumustuan zenbakiak kantatzen ditu. Ikasleek kantatu
diren zenbakiak badituzte, beren kartoiak markatzen dituzte; eta
kartoiko zenbaki guztiak estaltzean, «bingo» kantatuko dute.

5. «Zenbat ote?>. (7. unitatean)

a) HELBURUA: 21etik lOOera bitarteko zenbakiak ikasi eta lantzea.
b) IRAUPENA: 30 minutu.

e) MATERIALA: Orri handi bat zirkulu gorriz hetea.
d) NOLA EGIN: Irakasleak zirkulu gorriz betetako orri handia erakusten die ikasleei.

Guztiek ikusi dutenean, zera galdetzen die: «Zenbar zirkulu daude
orrian?» Ikasleek banan-bana erantzungo dute. Irakasleak kopuru
handiena eta txikiena eman duten bi ikasleak jarriko 'ditu ikasgelako
moderatzaile, ikasleen arteko eztabaida zuzen dezaten, harik eta
ikasle guztiak zirkulu-kopuruei buruz bat etorri arte. Jokoa ikasleen
arteko adostasuna lortzean (ez zirkulu-kopurua asmatzean) buka
tzen da..

6. «Zenbaki ezkutua» (8. unitatean)

a) HELBURUA: lOletik gorako zenbakiak ikastea eta lantzea.
b) IRAUPENA: 15 minutu
e) MATERIALA: Ez da behar.

d) NOLA EGIN: Irakasleak zenbaki bar pentsatuko du, ehunetik gorako zenbakia.
Ondoren ezkutuan idatziko du paper batean. Ikasleak zenbakiak
esaten ariko dira, harik eta irakaslearen laguntzarekin (honek «gora
go» edo «beherago» esango bait die) zenbakia asmatu arte.
Asmatu duenak beste horrenbeste egingo du beste zenbaki batekin.

7. «Erosketak» (8. unitatean)

a) HELBURUA: Hizkuntz funtzioetakoa: Informazioa ematen eta eskatzen ikastea.
Nahia adierazten ikastea.
Zerbait ez dela nahi adierazten ikastea.

Hizkuntz-trebetasunetakoa: mintzamena lantzea.
b) IRAUPENA: 45 minutu
e) MATERIALA: Ikaslearen fitxa (A 8).

Ikaslearen fitxa (B ·8).
d) NOLA EGIN: Ikasgelan zortzi denda antolatuko dira. A ikasleak dendariak izango

dira eta B ikasleak, berriz, erosleak. ·
Dendak hauek izango dira: janaridenda jantzidenda, harategia, boti
ka, arrandegia, okindegia, kiroldenda eta gozotegia.
A ikasleei salgai dituzten gauzen zerrenda ematen zaie eta prezioa ja
rri behar diete.
B ikasleei, berriz, erosi behar dituzten gauzen zerrenda. Hauek non
eta zenbat erosiko duten eta gauza horiek nolakoak diren idatziko
dute.

99



100

IO~I JANARIDENDA
Zuk janaridendan lan egiten duzu.
Gauza hauek dituzu janarídendan salgai.
Idatzi prezioa,

GAUZAK PREZIOA UNITATEA

Porruak
Patatak
Azenaríoak
Neskafea
Olioa
Sagarrak
Madariak
Letxua
Tomatea
Gatza
Azukrea
Gazta
Mahatsa
Arrautzak
Ardoa
Arroza
Alkatxofak
Típula
Kardaberak
Orain saldu.

dozena125 pezeta

Experientziak

l=IARRANDEGIA
Zuk arrandegian lan egiren duzu.
Arrainsaltzailea zara.
Arrain hauek dituzu arrandegian.
Ipini prezíoak.

GAUZAK PREZIOA UNITATEA

Legatza
Kokotxak
Bakailoa
Langostinoak
Sardinak
Lenguadoa
Langosta
Merua
Erreboilua
Txipiroiak
Txirlak
Xapoa
Bisigua
Orain saldu.

900 pezeta kiloa

IHtEDI KIROLDENDAC'!loKINDEGIA
Zuk okindegian lan ~gíten duzu.
Okina zara.
Gauza hauek dituzu salgaí okindegian.
Ipini prezioak.

GAUZAK PREZIOA UNITATEA

Yogurrak naturala 19
pezeta poto a
fruitaduna 25
pezeta potoa

Ogia
Ogi integrala
Esnea
Txololatea
Irina
Madalenak
Pastak
Mamía
Kurasanak
Orain saldu.

Zuk kíroldendan Jan egiten duzu.
Gauza hauek dituzu kiroldendan.
Ipini prezioak.

GAUZAK PREZIOA UNITATEA

Baloiak (rugbykoa) 540 pezeta
Tenisko pilotak
Patinak
Skiak
Baínujantziak
Futboleko jantzía

prakak
elastikoa
oinetakoak
galtzerdiak

Txandalak
Kirol-oinetakoak
Galtzerdiak
Rugbyko jantzia

prakak
elastikoa
oínetakoak
gal tzerdiak

Orain saldu.
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1,~1GOZOTEGIA
Zuk gozotegian lan egiten duzu.
Gauza hauek dituzu gozotegian.
Ipini prezioak.

GAUZAK PREZIOA UNITA TEA

Pastak
Pastelak
Kurasanak
Sagar-opila
Gozokiak
Bonboiak
Izozkiak
Txokolarinak
Orain saldu.

560 pezeta kiloa
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l~JHARATEGIA

GAUZAK

Oilaskoa
Xerrak
Odolkiak
Lukainka
Gazta
Txerrikia
Arkumea
Mamia
Urdaiazpikoa
Solomoa
Txistorrak
Txorizoa
Orain saldu.

Zuk harategian lan egirenduzu. Harakina zara.
Gauza hauek dituzu harategian salgai.
lpini prezioak

PREZIOA UNITATEA

kiloa350 pezeta

1~•1BOTIKA
Zuk botikan lan egiten duzu.
Gauza hauek dituzu botikan salgai.
Ipini prezioak.

GAUZAK PREZIOA UNITATEA

Aspirinak 90 pezeta
Tampasa
Dodotispíxoíhalek:
Txanpua
Kotoia
Krema hidratantea
Analgesikoak
Kalmanteak
Jarabea
Supositorioak
Orain saldu.

kaxa

li il JANTZIDENDA
GAUZAK

Prakak
Alkandora
Jertsea
Gona
Galtzerdiak
Jaka
Soinekoa
Zapatak
Botak
Orain saldu.

Zuk jantzidendan lan egiten duzu.
Gauza hauek dituzu jantzidendan salgai.
Ipini prezioak.

PREZIOA UNITATEA

7.000 pezeta parea



[Q]erosketak
Denda hauek diruzu zeure erosketak egiteko:

jantzidenda
Harategia
Arrandegia
Kiroldenda

Janaridenda
Botika
Okindegia
Gozotegia

Azpian duzu gauzen zerrenda,

Denak erosi behar diruzu.
Pentsatu eta .idatzh - Non erosl (zein. dcndatan)?

- Zenbat erosi (kilo bat, poto bar, ctab.)?
- Nolakoak .nahi dituzu (praka gorriak, poto

handia, ctab.)?

Horrelakc csaldiak erabillt - 'Neskaferik baduzu?
- Poto handia nahi dut.
-Únbat balio du poto h~ndiak?

GAUZAK

Neskafea
Kokotxak
Azukrca
Prakak
Solom~a
Jarabea
Bainujantzia
Sagar-tarta
'Kurasanak
Legatza
Azenarioak
Soínekca
Txistorrak
Dodotls pixoihafak
Pastelak
Yogurrak
Txipiroiak
Porruak

. Arkumea
Supositorioak
Bonboiak

DENDA ZENÍJAT NOLAKOA

janaridendan Poto bat Deskafelnaeua

Denda hauek dituzu zeure erosketak egheko:

jantzidcnda
Harategia
Arrandegia
Kiroldenda

Janaridenda
Botika
Okindegia
Goeotegla

Azpian duzu gauzen zerrenda.

Denak erosi behar dituzu.
-Pentsatu eta idatzi: - Non .ercsí (zein dendatan)?
1

- Zenbat erosi (kilo. bat, poto bat, etab.)?
- Nolakoak nahi dituzu (praka gorriak, puto
_handia, etab.)?

Horrelako esaldiak erabili: - Neskaferik baduzu?
- Poto handia nahi dut.
- Zcnbat balio du poto handiak?

GAUZAK

Neskafea
Furboleko jantzia
Madariak
Tampasa
Arroz a
Madalenak
MahatSa
Urdaiazpikoa
Odolkia
Txirlak
Olioa
Jaka
Kotoia
Tipula
Krema hidratantea
Arrautzak
Azenarioak
Gozokiak
Kirol-oinetakoak
Izozkiak
Irina

GAUZAK

Nesksfea
Bakailoa
Gazta
Txandala
Langostinoak
Urdaiazpikoa
Kotoia
Xapoa
Gatza
Xcrrak
Kalmanteak
Bainujantzia
Madariak
Patinak
Odolkiak
Irina
Gozokiak
Txokolatinak
Esnea-
Ogi integrala
Galtzcrdiak

DENDA ZENBAT NOLAKOA

janaridendan Poto bar Deskafematua

DENDA ZENBAT NOLAKOA

Denda hauek dituzu zeure erosketak egiteko: Denda hauek dituzu zeure eeoskerak egiteko:

Jantzidenda [anaridenda

1

jantzidenda jarlaridcnda
Harategia Botika Harategia Botika ·

Arrandegia Okindegia Arrandegia Okindegia
Kiroldénda Gozotegia Kiroldenda Gozoregia

Azpian duzu gauzen zerrenda.

Jjlenak erosi bchar dituzu.
Pentsatu eta idarait - Non erosi (zein dendaran)]

- Zenbat erosi 'ckilo bar, poto bat, etab.)?
- Nolakcak nahi dituzu (praka gorriak, poto

handia, ctab.)?

'ttorrclako esaldiak crabili: -c- Neskaferik badu~u?
- Poto handia nahi dut.
-Zenbat balio du poto handiak?

GAVZAK

Neskafes
Gatza
Oílsskoa
Tampasa
Bainujantzia
Pastelak
Irina
Kardaberak
Arkumea
Txanpua
Mamiak
Arrautzak
Xcrrak
Pastak
Lenguadoa
Gazta

' Urdaiazpikoa
Rugbyko jantzia
Sardinak
Kokotxak
Tipula

DENDA ZENBAT NOLAKOA

janaridendan Poto bat Deskafeinatua

Azpian duzu gauzen zerrenda.

De11:* erosi behar dituzu.
Pentsatu eta idatzi: - Non erosi (aein dendatan)?

' - Zenbat erosi (kilo· bat, poto bae, etab.)?
____:_Nolakoak nahi dituzu (praka gorriak, poto

handia, ctab.)?

Horrelako esaldiak erabili: - Neskaferik badUzu?
- Poto handia nahi dut.
- Zenbat balio du poto handiak?

janaridendan Poto bat Deskafeinatua



[QJ erosketak
Dende hauek dituzu zeure erosketak egiteko:

Jantzidenda
Haratcgia
Arrandcgia
Kiroldcnda

Janaridenda
Bonka
Okindcgia
Gozotegia

Azpian duzu gauzcn zcrrcnda.

Dcnak erosi behar dituzu.
Penesatu eta idatzi: - Non erosi (zein dcndatan)?

- Zcnbat erosi (kilo bar, poto bat, etab.)?
- Nolakoak nahi diruzu (praka gorriak, poto

handia, ctab.)?

Horrclako csaldiak erabili: - Ncskafcrik baduzu?
- Poto handia nahi dut.
- Zcnbat balio du poto handiak?

GAUZAK

Ncskafca
Baloia
jertsea
Letxua
Kalmanteak
Ogi imegrala
Txipiroiak
Txerri-txuletak
Tomateak
Kucasanak
Tenisko pilotak
Pastak
Gona
Krema hidratantca
Oilaskoa
lrina
Errobailua
Galtzerdiak
Xapoa
Alkauolak
Ardoa

DENDA ZENBAT NOLAKOA

janaridendan Poto bat Dcskafeinatua

Denda hauek diruzu zeure erosketak egiteko:

Jantzidenda
Harategia
Arrandcgia
Kiroldenda

janaridenda
Botika
Okindcgia
Gozotcgia

Azpian duzu gauzen zerrenda.

Denak erosi behar dituzu.
Pentsatu eta idatzi: - Non erosi (zein dendatan)?

- Zenbat erosi (kilo bar, poto bar, etab.)?
- Noiakoak nahi dituzu (praka gorriak, poto

handia, etab.)?

Horrelako esaldiak erabili: - Neskaferik baduzu?
- Poto handia nahi dut.
- Zenbat balio du poto handiak?

DENDA ZENBAT NOLAKOA

Janaridendan Poto bat Deskafeinatua

Denda hauek dituzu zeure erosketak egiteko:

GAUZAK

Nesltafea
Haragia
Sagarrak
Gana
Kardaberak
Sardinak
Bakailoa
Bisigua
Skiak
Analges~koak
Mamiak
Aspirinak
Solomoa
Esnea
Gozokiak
Yogurrak
Txanpua
Dodotis pixoihalak
Txorizoa
Bainujantzia
Kurasanak

Azpian duzu gauzen zerrenda.

Denak erosi behar diruzu.
Penuatu eta idarzi: - Non erosi (zein dendatan)?

- Zenbat erosi (kilo bat, poto bat, etab.)?
- Nolakoak nahi dituzu (praka gorriak, poto

handia, etab.)?

Horrelakc esaldiak erabili: - Neskaferik baduzu?
- Poto handia nahi dut.
- Zenbat balio du poto handiak?

DENDA ZENBAT NOLAKOA

Janaridendan Poto bat Deskafeinatua

GAUZAK

Neskafea
Ogia
Bakailoa
Ardoa
Gozokiak
Alkandora
Garza
Madalenak
Pastelak
Jaka
Legatza
Odolkia
Gazta
Ogi integrala
Arkumea
Xapoa
Txokolatinak
Olioa
Oílaskoa
Sagar-tarta
Esnea

Deuda hauek dituzu zeure erosketak egiteko:

Jantzidcnda Janaridenda

1

Jantzidenda Janaridenda
Harategia Botika Harategia Botika
Arrandcgia Okindegia Arrandegia Okindegia
K..iroldenda Gozotcgia Kiroldenda Gozotegia

Azpian duzu gauzen zerrenda.

Denak erosi behar diruzu.
Pentsatu eta idatzi: - Non erosi (zein dendatan)?

- Zenbat erosi (kilo bar, poto bar, etab.)?
- Nolakoak nahi dituzu (praka gorriak, poto

handia, etab.)?

Horrelako esaldiak erabili: - Neskafcrik baduzu?
- Poto handia nahi dut.
- Zcnbat balic du poto handiak?

GAUZAK

Neskafea
Oilaskoa
Aspirinak
lzozkiak
jertsea
Txandala
Alkandora
Esnea
Txorizoa
Dodons ipunzapiak
Kirol-oinetakoak
Bonboiak
Mamiak
Xapoa
Soinckoa
Solomoa
Analgesikoak
Kurasanak
Botak
Pastak
Bisigua

DENDA ZENBAT NOLAKOA

Janaridendan Poto bat Deskafeinatua

Pello Esnal
Lourdes 1:,'fosegz


	Page 1
	Titles
	Zenhakiak irakasten 
	1. Zenbakien irakaskuntza euskararen ikasprozesuan 


	Page 2
	Titles
	96 Experientziak 
	1. URRATSEKO UNITATEAK 

	Tables
	Table 1


	Page 3
	Titles
	97 
	2. ZENBAKIAK LANTZEKO ARIKETAK 


	Page 4
	Titles
	98 
	Experientziak 
	B t<i 15 i~ 1 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	Experientziak 
	99 


	Page 6
	Titles
	100 
	IO~I JANARIDENDA 
	Experientziak 
	l=I ARRANDEGIA 
	C'!loKINDEGIA 
	IHtEDI KIROLDENDA 
	Skiak 


	Page 7
	Titles
	Experientziak 
	1,~ 1 GOZOTEGIA 
	101 
	l~J HARATEGIA 
	1~ �1 BOTIKA 
	li il JANTZIDENDA 


	Page 8
	Titles
	[Q] erosketak 

	Tables
	Table 1


	Page 9
	Titles
	[QJ erosketak 
	Pello Esnal 

	Tables
	Table 1



