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PRIMERAN! A2
Primeran! A2 bildumak helduen euskalduntzerako A2 mailan taldean eta aurrez aurreko saioetan erabiltzeko 
langai didaktikoak biltzen ditu. Langai didaktiko hauek HEOCak zedarritutako A2 Oinarrizko erabiltzailearen 
mailak euskara-ikasleari aurreikusten dion gaitasun komunikatiboa bereganatzeko sortuak dira.

Ikasleak bi liburuki ditu lanerako: Ikaslearen liburua eta Lan-koadernoa. Horrezaz gain, bi osagarri ere bai: 
Bideo eta entzungaien DVDa eta Portfolioa. 

Langai hauetan, 12 ikastunitatetan banatuta, ikasleak une didaktiko nagusi hauek aurkituko ditu:

•	 Ikaslearen aurrezagutzak martxan jarri, eginkizuna aurkeztu, ikaskuntza berriaren aurrean ikasleari 
interesa pizteko uneak.

•	 Aurrezagutza eta berrien artean zubiak eraikitzeko eta ezagutza berriak sistematizatzeko uneak.

•	 Ikasprozesuaren informazioa bildu, ikasestrategiak baliatu eta hausnartzeko uneak.

•	 Ikasleen artean kooperazioa eta interakzioa garatzeko uneak.

•	 Testuak interesez eta esanguratsu irakurri nahiz entzuteko, elkarrizketak izateko edo idazteko uneak.

•	 Ekintza komunikatiboak burutzeko uneak.

Ikasleak gelako ikaskideekin batera eta irakaslearen laguntzarekin, ekintza komunikatibo hauek burutuko ditu:

1. Kartelak prestatu, euskaltegiko gainerako ikasleei ikasteko aholkuak emateko.

2. Prentsako ahozko eta idatzizko iragarkietako etxerik egokiena aukeratu ikaskide batentzat eta 
aukeraketa arrazoitu.

3. Ikaskideei bizitzako pasadizo eta bizipenak kontatu, argazki-albumeko argazkietan oinarrituta, 
lagunen arteko solasaldi informalean. 

4. Eguraldi-iragarpena kontuan hartuta, ikaskideekin egiteko plan bat erabaki.

5. Menu bat proposatu eta nola prestatu azaldu, lagunen arteko solasaldi informalean.

6. Bizi-ohitura osasuntsuen inguruko aholkuak idatzi aurkezpen digital batean.

7. Norbere lanari buruz hitz egin solasaldi informalean.

8. Norbere herrian aldaketak egiteko proposamenak egin.

9. Txio bat euskaraz idatzi eta ikaskideenei erantzun.

10. Ikaskideekin festa bat antolatzeko hitz egin.

11.  Azokako saltzaileekin salerosketa-solasaldi bat egin.

12. Lagunarekin Kultura Bonua zertan kontsumitu erabaki.
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Langaia
Primeran! A2 metodoak bi langai-multzo ditu: ikaslearen langaia eta irakaslearen langaia.

IKASLEAREN LANgAIA
Ikaslearen liburua
12 ikastunitatez osatuta dago; haietako bakoitza gai baten inguruan garatzen da: euskara ikastea, lana, 
ospakizunak, sare sozialak eta egungo komunikazio-moduak, osasuna, ... 

Ikaslearen liburuari atxikita, berriz, entzungaiak eta bideo-pasarteak biltzen dituen DVDa.

Ikastunitateen egitura 
Ikaslearen liburua da Primeran! metodoko osagai nagusia, eta horren arabera dago eraikia gainerako 
langai guztia.

12 ikastunitateak egitura honen arabera daude antolatuta:

Sarrera da, lehen urratsa, eta gaiaren aurkezpena; kolore berdez aurkeztua. Ahalegin berezia egiten da 
ikaslearen aurrezagutzak aktibatzeko; interesa edo jakin-mina piztu nahi da, unitatean aurrera egiteko 
motibatu.

Ikastunitatearen hasieran “Zer egingo dugu” eta “Zer ikasiko dugu” laburpenak jasotzen dira; haietan, 
unitatean zer jarduera landuko diren eta haiekin zer gaitasun landuko den jasotzen da. HASI atal 
guztietan, erronka bat egiten zaie ikasleei, unitatearen amaieran egingo dutena.

Inputez hornitzeko fasea; kolore urdinez aurkeztua. Ulermena garatzeko proposamenak dira, ahozko 
zein idatzizko testuekin, eta eduki berriak testuinguruan aurkezten dira. Ereduak ematen zaizkio 
ikasleari, gero erabil ditzan.

Testuak (ahozkoak zein idatzizkoak) aztertu eta ulertu behar ditu ikasleak, forma zehatz batzuei 
begiratu, hipotesiak egin eta ondorioak atera, batzuetan bakarka, beste batzuetan taldean. Kolore 
laranjaz aurkeztua.

Ikastunitatean ikusitakoa eta ikasitakoa kontuan izanik, 
ekintzara bideratzen da ikaslea, zerbait zehatza egitera; 
hizkuntzaren erabilera gidatua eta benetakoa egiten da: 
zerbait adostu, informazioa bildu edo trukatu, testuak 
sortu… Kolore more-arrosaz aurkeztua.

Egindakoa karpetan gordeko da.

Unitateetako atal berezitu eta nabarmen horiez gain, 
orrien barruko aldean, goitik behera nabarmendutako 
gunean, ikaslearentzat lagungarri diren oharrak, 
aukerak, gramatika-oharrak, ikasteko estrategiak, lexikoa, eta abar 
jasotzen dira.

Hartu

Behatu

Egin

Hasi
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Ikaslearen liburuko unitate bakoitzak bere ‘Autoebaluazioa’ izeneko atala du; han, ikasleak gogoeta 
egiten du unitatean egin eta ikasitakoaz, inkesta moduko bat betez. Ez da ezer idatzi behar, emandako 
galderei bai edo ez erantzun baizik.

Ikaslearen liburuko unitate bakoitzean, unitateko edukiari dagozkion oinarrizko gramatika-azalpen 
laburrak bildu dira, adibide eta guzti. 

Hiztegia ere han dago. Ikastunitatean erabilitako hitz berri nagusiak, testuingurua ematen dioten 
esaldiz hornituta jarri dira. Ariketen arabera multzokatuta daude, eta euskaratik gaztelaniarako 
norabidean. Adierazgarrienak jaso dira, eta, gaztelaniazkoa eta euskarazkoak oso antzekoak zirenean, ez 
dira jaso.

Ikus-entzunezkoen DVDa
Ikastunitateetan eta lan-koadernoan erabiltzen diren entzungaiak, bideoak eta gainerako elementuak 
DVDan daude jasota, eta ikaslearen liburuarekin batera doa; idatzizko transkripzioak, berriz, irakaslearen 
liburuan daude (ikaslearen liburukoak direnean), edo lan-koadernokoak direnean, liburuan bertan.

Ikaslearen lan-koadernoa
Ikaslearen liburuan taldean landutako gaitasunak bakarka lan eginez sendotzeko eta indartzeko jarduerak 
biltzen dira lan-koadernoan, gramatikaren eta lexikoaren hainbat alderdi landuz. Ikaslearen liburuaren 
osagarria da, eta hark bezala, 12 ikastunitate ditu. Ariketen erantzunak eta entzungaiak eta bideo-pasarteen 
transkripzioak ere badaude.

Ikaslearen karpeta
Ikasteko tresna bat da, ikasleak langaiak, gogoetak, ekoitzitako lana, eta abar jasotzeko karpeta. Horren 
batera, euskara ikasteko ibilbidean eginiko pausoak eta lortutako maila jasotzeko liburuxka bat ere badago.

IRAKASLEAREN LANgAIA
Irakaslearen liburua

Irakaslearentzako gida da. Ikaslearen 12 ikastunitateetan zer eta nola landu behar den azaltzen zaio 
irakasleari. Han daude jasota ikaslearen liburuko ariketen erantzunak eta testuen transkripzioak ere.

Kontuan hartu

Autoebaluazioa

Taldean

Karpetan jaso

Irakurri

Ikusi

Hitz egin

Idatzi

Entzun

Pentsatu

Ikonoak
Ikasleari laguntzeko eta zer egin behar duen jakiteko, ikono hauek erabili dira:
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Edukien mapa
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Kartelak prestatzea, euskaltegiko gainerako 
ikasleei ikasteko aholkuak emateko (IA)
•	Hizkuntza ikasleen esperientziak, herri-aldizkari edo 

solasaldi sinpleetan, ulertzea. (AU, IU).
•	Lagun bati telefono bidezko mezu bat bidaltzea, 

euskara ikastaro bat aholkatzeko (IE).
•	Irratsaioko horoskopoan jasotako aholkuak  

ulertzea (AU).
•	Ikasten laguntzeko konpromisoak sinatzea (IU, IA).

Kultura-erreferentziak
•	Helduen euskalduntzea: euskaltegiak, barnetegiak, Euskal 

Etxeak...
•	Euskara ikasteko aukerak.
Testuak
•	Ahozko eta idatzizko azalpen laburrak.
•	Elkarrizketa sinpleak.
•	Kartelak.
Funtzioak
•	Aholkuak eman eta jaso.
Adierazpide testualak
•	Sekuentziak: preskripzioa.
•	Aditz-kohesioa: aginte-adizkiak (jokatu gabea).
•	Aditz-lokuzioak: behar.
Eduki linguistikoak
•	Datak: martxoaren 21etik apirilaren 20ra.
•	Aditz-aspektua: orainaldi ez-burutua, gertakizuna, iragan 

burutua.
•	Indikatiboko lehenaldia (NOR / NOR-NORK).
•	Agintera.
•	Harridurazkoak: BAIETZ etorri!
•	Denborazkoak: aldiberekotasuna (...-(e)nean).
•	Nominalizazioa: komeni zaizu.........-t(z)ea.
Ikaste-prozesuaren estrategiak
•	Ulermen-estrategiak: aurreikuspen-estrategiak; oharrak.
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Prentsako ahozko eta idatzizko iragarkietako 
etxerik egokiena aukeratzea ikaskide batentzat eta 
aukeraketa arrazoitzea (IU, AE)
•	Nork bere ametsetako etxea deskribatzea, solasaldi 

informalean (AE).
•	Etxeak konparatzea eta lehentasunak adieraztea 

(IU, AE).
•	Etxeak saltzeko edo alokatzeko iragarki labur bat 

idaztea (IA).
•	Etxeen helbide, auzo edo herri jakinetara heltzeko 

instrukzioak ahoz ematea eta ulertzea (AE, IU).
•	Etxe baten informazioa eskatzea eta ematea 

(etxearen kokalekua, ezaugarriak...) (AE).

Kultura-erreferentziak
•	Euskal Herriko herri txikiak: kokapena eta bertaratzeko 

moduak (errepideak, garraiobideak).
Testuak
•	Elkarrizketa sinpleak.
•	Jarraibide eta arau sinpleak.
•	Iragarki laburrak.
Funtzioak
•	Pertsonak, gauzak eta lekuak deskribatu.
•	Informazioa eman eta eskatu.
Adierazpide testualak
•	Deiktikoak: espazialak.
•	Galderak.
Eduki linguistikoak
•	Lexikoa: etxearen ingurukoa.
•	Adlatiboak (nora, norantz, noraino).
•	Hitz-elkarketak: -toki, -alde, -leku...
•	Aditz-izena: -t(z)ea, gustuak adierazteko.
•	Leku-adberbioak.
•	NOREN eskatzen duten postposizioak.  
•	Konparaziozkoak (baino ...-ago, gehiago).
•	Konpletiboak (...-(e)la).
Komunikazio-estrategiak
•	Gako-hitzak erabili, entzundakoa ulertzen trebatzeko.

 HELBURUAK EDUKIAK

AU: Ahozkoaren ulermena
IU: Idatzizkoaren ulermena

IA: Idatzizko adierazpen
AE: Ahozko elkarreragina
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Ikaskideei bizitzako pasadizo eta bizipenak kontatzea, 
argazki-albumeko argazkietan oinarrituta, lagunen 
arteko solasaldi informalean (AE)
•	Extremaduratik Euskal Herrira etorritako herritar 

baten testigantza laburra ulertzea aldizkarian (IU).
•	Informazio zehatza ateratzea txio bidezko 

efemerideak irakurrita ((IU).
•	Umetako eta gaur eguneko ohiturak konparatzea 

eta horien inguruan hitz egitea, lagunen arteko 
solasaldi informalean (AE).

•	Aireportu batean gertatutako pasadizoa ulertzea, 
lagunen arteko solasaldia entzunda (AU).

•	Ikaskideei kontatzea norberak bizi izandako 
pasadizo bat (AE).

Testuak
•	Pasadizoak/Kontaketa sinpleak.
•	Elkarrizketa sinpleak.
•	Txioak.
Funtzioak
•	Informazioa eman eta jaso: denboran zehar gertatutako 

ekintzak kontatu.
Adierazpide testualak
•	Sekuentziak: kontaketa.
•	Aditz-kohesioa: kontaketa-adizkiak (lehenengo planoa).
•	Testu-antolatzaileak: denbora-antolatzaileak.
Eduki linguistikoak
•	Alderdi fonologikoa: Euskararen hitz luzeen azentu bikoitza.
•	Zenbakiak (1.000-9.999).
•	Denbora adberbioak.
•	Aditza:

- aspektua: iragan burutua eta iragan puntuala.
- modua: indikatiboko lehenaldia (NOR-NORI 

NOR-NORI-NORK).
•	Menderakuntza:

- denborazkoak.
Komunikazio-estrategiak
•	Irakurketa selektiboa: helburuaren araberako irakurketa egitea.
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Eguraldi-iragarpena kontuan hartuta, ikaskideekin 
egiteko plan bat erabakitzea (IU, AE).
•	Eguraldia kontuan hartuta, lanera joateko zer 

arropa aukeratu duten ulertzea, bikote baten 
solasaldia ikusita (AU).

•	Eguraldiaren arabera (urtaroen arabera) 
gustuko planak burutzeko informazioa euskaraz 
kontsultatzea (IU).

•	Pertsona baten umorean/aldartean eguraldiak 
duen eragina ulertzea artikulu labur baten (IU).

•	Eguraldiaren iragarpenean ulertutakoa lagun bati 
birkontatzea, mezu elektroniko bidez (IU, IE).

•	Eguraldiaren arabera beste leku batzuetan zer egiten 
duten eta zer ez den elkarri kontatzea (AE).

•	Hedabideetako albisteen (eguraldi-iragarpenak) 
mezu nagusia ulertzea (AU).

Kultura-erreferentziak
•	Ezaugarri geografikoak: Kantauri itsasoa, barnealdea.
•	Esaera zaharrak.
Testuak
•	Eguraldiaren iragarpenak: idatzizkoak eta ahozkoak.
•	Proposamen laburrak.
•	Elkarrizketa sinpleak.
•	Publizitatea eta informazio-orriak.
•	Mezu elektronikoak.
Funtzioak
•	Egiteko bat proposatu.
•	Planak eta asmoak adierazi.
Adierazpide testualak
•	Aditz-kohesioa:

- orain ez-burututa.
- orain geroa.

•	Modalizazioa: adizkiak (uste dut).
Eduki linguistikoak
•	Lexikoa: eguraldia, klima, jantziak, aldartea adierazteko 

lexikoa...
•	Orduen deklinabidea.
•	Galdetzaileak.
•	Menderakuntza:

- konpletiboak eta zehar-galdera.
- baldintzazkoak (erreala).

Komunikazio-estrategiak
•	Entzuketa selektiboa egitea.
•	Entzuteko helburuak autonomiaz praktikatzea.
Testuaren inguruari erreparatzea esanahia ulertzeko.

 HELBURUAK EDUKIAK
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Menu bat proposatzea eta nola prestatu azaltzea, 
lagunen arteko solasaldi informalean (AE)
•	Janariaren argazkiei egindako idatzizko iruzkinak 

ulertzea (IU).
•	Sukaldean aritzeko ohituren inguruko solasaldiak 

ulertzea: gustuko duten / ez duten; aritzen diren / 
ez diren; zergatik... (AU).

•	Elkarte gastronomikoak nolakoak diren eta haien 
erabilerari buruzko instrukzioak ulertzea, lagunen 
arteko solasaldian (AU).

•	Idatzizko errezeta sinpleak ulertzea (IU).
•	Nork bere dietaren berri ematea (AE).
•	Janaria prestatzeko moduak ulertzea (AU).
•	Erosketa-zerrendak idaztea (IA).

Kultura-erreferentziak
•	Jan-edariak.
•	Elkarte gastronomikoak.
Testuak
•	Elkarrizketa sinpleak.
•	Jarraibide eta arauak.
Funtzioak
•	Iritzia eskatu eta eman.
•	Jarraibide sinpleak eman.
Adierazpide testualak
•	Sekuentziak: preskripzioa.
•	Konexioa: testu-antolatzaileak, ordena-adierazleak.
Eduki linguistikoak
•	Lexikoa: janariak eta osagaiak.
•	Deklinabidea: mugagabea.
•	Zenbatzaileak: zehaztuak eta zehaztugabeak (apur bat, asko...)
•	Kopuru-adierazpenak: kilo bat, litro-erdi...
•	Agintera jokatua: zaitez, ezazu, itzazu.
•	Zenbait aditz-lokuzio: gose naiz/goseak nago...
•	Juntadura: emendiozkoak (ere).
Komunikazio-estrategiak
•	Irudiak eta testuingurua erabiltzea, ulertzen laguntzeko.
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Bizi-ohitura osasuntsuen inguruko aholkuak 
idaztea aurkezpen digital batean (IU)
•	Etxeko botikina erabiltzeko aholkuak ulertzea 

informazio-orri batean (IU).
•	Istripu baten ondorioz izandako erredura baten 

sintomen deskribapena eta sendatzeko emandako 
aholkuak ulertzea (AU).

•	Telebista-saioko pasartean jendea noiz eta zenbat 
estresatzen den ulertzea (AU).

•	 Kirol-aktibitate bat egiteko aholkuak ematea 
solasaldi informalean (AE).

•	Osasuntsu egoteko aholkuak ulertzea 
osasun-aldizkarian (IU).

•	Ahoz azaltzea ikaskideei luzaketa-saio bat nola 
egin (AE).

Kultura-erreferentziak
•	Ohitura osasuntsuak.
Testuak
•	Elkarrizketa sinpleak.
•	Jarraibide eta arauak.
Funtzioak
•	Informazioa eman eta eskatu eguneroko kontuez.
•	Jarraibide sinpleak eman.
Adierazpide testualak
•	Puntuazioa: komaren funtzioak (zerrendak, mendeko esaldiak 

eta testu-antolatzaileak).
Eduki linguistikoak
•	Lexikoa: botikinaren osagaiak, gorputz-atalak...
•	Aditza: erredura daukat/dauzkat, gaiztotu egin zait/zaizkit
•	Aditz-izena (...-t(z)ea): korrika egitea.
•	Helburuzkoak (-t(z)eko, -t(z)era): trizepsa luzatzeko, joan 

(...) koltxoneta bat hartzera.
•	Graduatzaileak: oso/erabat/guztiz; hain/hainbeste; nahiko; 

batere
•	Maileguen grafia: c -->k (alkohol); -o -->-u (esparatrapu).
Komunikazio-estrategiak
•	Irakurtzeko helburuak autonomiaz praktikatu.

 HELBURUAK EDUKIAK
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Norbere lanari buruz hitz egitea solasaldi 
informalean (AE)
•	Langile batzuek egiten duten lanaren kontaketa 

laburra aldizkarian ulertzea (IU).
•	Ikus-entzunezko komunikatzaile baten lan-profila 

zein den ulertzea (AU).
•	Bi lankideen arteko solasaldian garraiobideen 

inguruko  balorazioa ulertzea (AU).
•	Bi lagunen arteko solasaldian zein lan-eskaintza 

dagoen ulertzea (AU).
•	Desagertu edo ia desagertuta dauden lanen 

inguruan hitz egitea (AE).
•	Langilearen deskripzioa inkestan jasotako 

puntuazioaren arabera idaztea (IU, IA).

Kultura-erreferentziak
•	Lanbideak.
Testuak
•	Kontakizun sinpleak.
•	Publizitate-informazio orriak.
Funtzioak
•	Informazioa eman eta eskatu.
•	Denboran zehar gertatutako ekintzak kontatu.
Adierazpide testualak
•	Aditz-kohesioa: bigarren planoko kontaketa-adizkiak.
•	Modalizazioa:

- orain geroa.
- adjektiboak: fina, arduratsua, hitzekoa.

Eduki linguistikoak
•	Lexikoa: lanbideen izenak; langile-izaera deskribatzeko 

adjektiboak.
•	Aspektua (-go/-ko): zalantza edo ziurtasun falta adierazteko 

(diskretua izango da, ez?).
•	Deklinabidea (instrumentala): autobusez
•	Aspektua: iragan burutugabea (joaten nintzen).
•	NOLA eta NOLAKOA.
•	Atzizkiak: egiletza adierazten duten atzizkiak (-ari, -zain, -le, 

-tzaile).
•	Sintaxia: erlatibozko esaldiak.
•	Galdera-motak: al partikularen erabilera.
Komunikazio-estrategiak
•	Ikusizko informazioa ulertzen laguntzeko erabiltzea.
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Norbere herrian aldaketak egiteko proposamenak 
egitea (AE)
•	Herri bateko zerbitzuen eta denden inguruko 

solasaldia ulertzea (AU).
•	Hirietako informazio-paneletako oharrak ulertzea (IU).
•	Hiri bati buruzko informazioa telebistako 

erreportaje labur baten ulertzea (AU).
•	Zerbitzu bat eskuratzeko tramiteak nola gauzatu 

ulertzea (AU).
•	Gida komertzialeko aurkibidean zerbitzu bat 

aurkitzea (IU).
•	Hiri barruko garraiobideei buruzko ezagun arteko 

solasaldia ulertzea (AU).

Kultura-erreferentziak
•	Euskal Herriko geografia: hiriburuak.
Testuak
•	Balorazio, iritzi edo kexu sinple eta labur bat: zerbitzuren bati 

buruzkoa...
•	Gida komertzialak.
Funtzioak
•	Interesa adierazi.
•	Zerbitzu baten berri galdetu eta erantzun.
Adierazpide testualak
•	Deiktikoak: espazialak.
•	Sekuentziak: preskripzioa.
•	Modalizazioa: aditz-lokuzioak.
Eduki linguistikoak
•	Lexikoa: hiriko zerbitzu, denda eta tokien izenak.
•	Atzizkiak: lekua adierazten dutenak (-degi/-tegi).
•	BezALA/BezALAKOA: esanahia bereiztea.
•	Aditzak: aditz-lokuzioak (behar izan, nahi izan, nahiago izan...).
•	Konparazioak (baino ... -ago, gehiago) eta superlatiboa (-(r)ik 

……... -ena).
•	Deklinabidea: NONGO eta NOReN kasuak.
Komunikazio-estrategiak
•	Informazio(-hutsuneak) osatzea.
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Txio bat euskaraz idaztea eta ikaskideenei 
erantzutea (IE)
•	Sare sozialei buruzko telebistako inkesta ulertzea 

eta ikasgelako erabilerarekin konparatzea (AU, AE).
•	Mezu idatzietan umorea nola adierazi ulertzea 

Interneteko artikulu laburrean (IU).
•	Twitterren izena emateko azalpena ulertzea 

lagunarteko solasaldian (AU).
•	Twitterren ekintza bat egiteko jarraibideak 

euskaltegiko blogean idaztea (IA).
•	Twitterreko erabiltzaileen profilez hitz egitea 

solasaldi informalean (AE).
•	Ondo txiokatzeko aholkuak Interneteko artikulu 

laburrean irakurtzea (IU).

Kultura-erreferentziak
•	Teknologia euskaraz erabiltzeko aukerak.
Testuak
•	Txioak.
•	Argibideak, jarraibideak.
•	Deskribapen sinpleak.
•	Elkarrizketa sinpleak.
Funtzioak
•	Argibide eta jarraibidea sinpleak eman eta eskatu.
•	Pertsonak deskribatu: nolakoa den, zaletasunak...
Adierazpide testualak
•	Konexioa: puntuazioa: koma, deikiak adierazteko.
•	Modalizazioa:

- Nik uste dut, agian, ziur nago, beharbada...
- Harridurazko perpausak.

Eduki linguistikoak
•	Lexikoa:

- Sare sozialetako hiztegia (txioa idatzi, argazkia igo, 
izena eman Twitterren, emotikonoa bidali...).

- Pertsonen deskripzio ez fisikoa: umoretsua, gozozalea.
•	Puntuazioa: koma, deikia adierazteko.
•	Izenordain mugagabeak (inor, norbait).
•	Esapideak: harridurazko perpausak.
•	Kontzesiboak (nahiz eta + aditza jokatu gabe).
Komunikazio-estrategiak
•	Teknologia berriekin etorritako hitz berriak (Esteka, 

Telefonoko aplikazio...).
•	Ikurrei/ikonoei erreparatzea hitzen esanahia ulertzen laguntzeko.
•	Euskara erabiltzeko aukerak bilatu eta aprobetxatzea.
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Ikaskideekin festa bat antolatzeko hitz egitea (AE)
•	Zorion-agurrak ulertzea (IU).
•	Munduko lurralde desberdinetan urtebetetzeak 

ulertzea Interneteko artikuluan (IU).
•	Zorionak zuri abestiaren inguruko albistea ulertzea 

telebistako albistegietan (AU).
•	Ospakizun baterako lagunei bidaltzeko 

gonbidapena idaztea (IA).
•	Lagun baten despedida-festako kontaketa 

telefonozko solasaldian ulertzea (AU).
•	Ikaskideekin nolako opariak gustatzen zaizkizuen 

hitz egitea solasaldian (AE).

Kultura-erreferentziak
•	Munduko herrialde desberdinetako urtebetetze-ospakizunen 

ohiturak.
Testuak
•	Proposamen laburrak.
•	Gonbidapen oharrak.
•	Kontaketak, gertaerak.
•	Albiste laburrak.
•	Elkarrizketa sinpleak.
Funtzioak
•	Zoriondu.
•	Proposamen bati buruzko iritzia modu laburrean eman.
•	Aisialdiko planak onartu/ez onartu.
Adierazpide testualak
•	Konexioa: denborazkoak/antolatzaileak.
•	Izen-kohesioa: ordezkapen lexikala (sinonimoak).
•	Aditz-kohesioa: aginte-adizkiak (jokatuak).
Eduki linguistikoak
•	Lexikoa:

- ospakizunetarako erabiltzen diren arropak: tradizionalak 
eta bereziak

- zoriontzeko esamoldeak: Zorionak!, Urte askotarako!
•	Denborazkoak: arte eta bitartean formen adiera.
•	Agintera: jokatuak (nor, n-k eta n-i-k), trinkoak.
•	Orduen deklinabidea: 19:00etatik 20:00etara, 12:30ean.
•	Erlatibozko esaldien deklinabidea: dabilenari.
•	Kausazkoa: -eta.
•	Asimilazioa eta elipsia: ez naiz--> enaiz.
Komunikazio-estrategiak
•	Ama-hizkuntzarekin hoskide diren hitzak erabiltzea.
•	Hiztegiaren erabilera.
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Azokako saltzaileekin salerosketa-solasaldi bat  
egitea (AE)
•	Aurreko azoka-egunean egindakoei buruz 

ezagunekin hitz egitea (AE).
•	Kalean topo egin duten bi herritarren solasaldian 

dituzten erosketa-ohitura ulertzea (AU).
•	Erosketak egiteko zerbitzu baten jarraibideak 

ulertzea iragarki batean (AU).
•	Erosketak egiteko zerbitzu baten jarraibideak 

lagunari mezuan idaztea (IA).
•	Esnea erosteko makina bati buruz baserritarrak 

emandako azalpenak telebistan ulertzea (AU).
•	Ermuko San Martin azokaren egitaraua eta kronika 

laburrean xehetasunak antzematea (IU).

Kultura-erreferentziak
Euskal Herriko azokak eta horien inguruko ospakizunak eta 
ohiturak.
Testuak
•	Elkarrizketa sinpleak.
•	Kontakizun sinpleak.
•	Iragarki laburrak.
•	Mezu laburrak.
Funtzioak
•	Informazioa eman eta eskatu eguneroko kontuez.
•	Leku, ordutegi, data, eguraldi, prezio, neurri, kopuruei buruz 

galdetu eta erantzun.
•	Zerbitzu bat eskatu eta eskaini.
Adierazpide testualak
•	Sekuentziak: elkarrizketa.
•	Konexioa: testu-antolatzaileak: aurkaritzakoak.
•	Aditz-kohesioa: kontaketaren adizkiak.
Eduki linguistikoak
•	Lexikoa: azoketako produktuen izenak (barazkiak, frutak, 

esnekiak).
•	Galdetzaileak: Zenbat balio du? eta Zenbatean dago?
•	Aditza: lehenaldiko adizkiak (NORK erakoak).
Komunikazio-estrategiak
•	Iragarkien hizkuntza-ezagutza mezua ulertzeko: galdera 

erretorikoa, baldintza eta agintera.
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Lagunarekin Kultura Bonua zertan kontsumitu 
erabakitzea (AE)
•	Antzezlan baten sarreren zozketan parte hartzeko 

mezua idaztea (IA).
•	Irratiko eskaintza batean kultura-bonu bat lortzeko 

bidea ulertzea (AU).
•	Interneten “Kultura Bonua”ri buruzko informazioa 

ulertzea (IU).
•	Euskara ikasteko musika entzuteari buruzko 

artikulu laburra ulertzea Interneten (IU).
•	Amama filma ikusi nahi duen lagunari emandako 

aholkuak ulertzea (AU).
•	Herri bateko “Zinema Bonua” zerbitzuak nola 

funtzionatzen duen ulertzea (AU).
•	Eleberri labur baten atzeko azala zeri buruzkoa den 

jakitea (IU).

Kultura-erreferentziak
Euskarazko kultura-produktuak (liburuak, filmak, musika...).
Testuak
•	 Elkarrizketa sinpleak.
•	 Iragarki laburrak.
•	 Balorazio edo iritzi sinple eta laburrak.
•	 Argibideak, jarraibideak.
Funtzioak
•	 Argibideak eta jarraibide sinpleak eman eta eskatu.
•	 Gustukoa den ala ez den adierazi.
•	 Egiteko bat proposatu.
Adierazpide testualak
•	 Konexioa: testu-antolatzaileak: hautakariak.
•	 Ahots enuntziatzaileak: zehar-estiloa.
•	 Modalizazioa:

- iritzi-adberbioak: agian, beharbada...
- graduatzaileak

Eduki linguistikoak
•	Lexikoa: kultura-ikuskizunak eta kultura-produktuak
•	-ren truke egitura
•	Aditza: baldintza erreala (bazaizu...)
•	Graduatzaileak: oso, asko, gutxi, gehiegi...
•	Zehar-estiloa: -ela, -en
Komunikazio-estrategiak
•	Testuko ideiak progresiboki aurkitzea ondoren alderatuko 

diren hipotesiak eginez.
•	Elkarreragin ezaugarriak praktikatzea.
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