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PRIMERAN! B2.2
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 Gidaliburua: PDF forma-
tuan argitaratuko den liburu honek jarduera bakoitzaren 
prozedurarako argibideak emango ditu: jarduera aurre-
tikoak, jarduera berari dagozkionak, aurreikuspenak eta 
erabilera-aukerak.
Ikasgelan nahiz gelaz kanpo egingo diren jardueren ar-
teko loturak, gelaren kudeaketa, gaiaren zabalkundera-
ko proposamenak eta feedbackerako aukerak ere jasoko 
ditu.
Irakaslearen Gidaliburuak, atal batean, edukien aurkibi-
de didaktikoa du, non ikastunitatez ikastunitate landu 
diren edukiak HEOCaren katalogazio-sistemaren arabera 
sailkatuta dauden.
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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.
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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. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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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. 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
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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.

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.

NOLA ERABILI 
PRIMERAN! B2.2
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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 jarduere-
tan erabiltzeko ikus-entzunezkoen transkripzioak. 
Irakaslearen Gidaliburuan, berriz, transkripzioak da-
gokien 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
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informazio nahikorik; 3.a egia da
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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
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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

C

B

D

A

02. saioan:

HARPIDE ZAITEZ
NIRE KANALERA
Geu bihurtu al gara 
pantailetako protagonista? 

Ikusi bideoa, eta ikuskatu bertan aurkezten dena.

Hausnartu gaur eguneko baliabideen inguruan, eta 
zerrendatu. 

SAREAN KATEATUTA

Lexikoa:
• Ikus-entzunezkoen

esparrukoa.

Diskurtsoa:
• Norbait/Zerbait 

goraipatzea.

Gramatika:
• Jardun aditz trinkoa.
• Postposizioak: 

beharrean, ordez,
barik.

 BEGIAK 
PANTAILARI 
JOSITA11.  ikastunitatea

03. saioan:

MEGA GAME
Aisialdi digitala baino 
gehiago? 

ZER EGITEN DA GAUR EGUN...

…euskarri digitalean? …euskarri fi sikoan? …bietara?

Aldizkariak

01. saioan:

IKUSI-MAKUSI
Nola ikusten dugu “telebista” 
gaur egun?

Hitz egin ikaskideekin hausnartutakoari buruz.

—Gaur egun dena egin daiteke 
euskarri digitalean, ezta?

—Bada, ez dakit non bizi naizen ni. 
Erosketa-zerrenda, behintzat, eskuz 
egingo duzu, ezta? 

Aztertu zuen grafi koan ematen den informazioa, 
eta prestatu azalpena.

Azaldu ikaskideei zuen grafi koa, eta erantzun 
haien galderei.

93

Aztertu ikerketaren ondorioak, eta lotu logoekin.

5 APLIKAZIO ERABILIENAK 2019AN

Komentatu datuok bat ote datozen zuen 
erabilera-ohiturekin.

#1  Ezusteko gutxi, hauxe baita gehien txunditzen gai-
tuen komunikabidea. 2017ko datuekin konparatuta, 
gutxi aldatu dira gauzak: erabiltzaileen % 70ek erabil-
tzen du (2017an, % 74k)

#2 Sare sozial erabilienak bere lekua du sakelako telefo-
noetan. Zertxobait hazi da: % 36tik % 41era.

#3 Orpoz orpo aurrekoaren atzetik; izan ere, aplika-
zioen erabiltzaileen herenak baino gehiagok dihardu 
hemen. Horrez gain, sekulako hazkundea izan du: 
% 15etik % 34ra.

#4 Beste sare sozial bat. Facebookek eta Instagramek 
duten onarpena izan ez arren, % 14k erabiltzen dute. 
Zertxobait hazi da (% 12).

#5  Gero eta bideo gehiago kontsumitzen da telefonoe-
tan. % 10etik % 14ra pasatu da.

YouTube

Spotify

Facebook

Twitter

WhatsApp

Instagram

9494
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GAIA
Gero eta pertsona gehiago hazten 

ari gara (dira?) belaunaldi erabat 
teknologikoan; natibo digitalek ez 
dute ezagutu sarera konektatu bako 
gizarterik: lana, hezkuntza… nekez 
irudika ditzakegu saretik kanpo. 
Eta aisialdi digitala gure bizitzaren 
erdigunean dago, begiak pantailari adi. 

Duela ez asko, telebista zen 
ezagutzen genuen pantaila bakarra; 
eskaintzen zigutena hartzea beste 
aukerarik ez zegoen. Gaur egun, 
ordea, Internet bidezko plataformek 
aukera ematen digute zer noiz eta 
non ikusi erabakitzeko. Eta euskarri 
berriek saioak ekoizteko moduak ere 
baldintzatu dituzte.

Teknologiaren “demokratizazioak” 
pantailaren bi aldeetan egotea 
ahalbidetu digu. Gaur egun, ez gara 
ikus-entzunezkoen hartzaile soilak; 
sortzaile ere bagara. Horrek munduari 
geure burua erakusteko aukera eman 
digu; hainbati bizimodua ateratzeko 
beste ere bai.

Aisialdi digitalak, ordea, bideo- 
-joko eta -jolasak ekartzen dizkigu 
gogora, gaur egun, sarearen bidez 
sozializatzeko aukera ematen 
digutenak. Gainera, pantailetan 
ditugun jolasei etekina atera 
diezaiekegu bizitzako beste arlo 
batzuetan: hezkuntzan, lanean… 
Gamifikazioa deritzo bideo-jolasetako 
teknikak erabiltze horri.

BEGIAK PANTAILARI JOSITA11. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

C

B

D

A

02. saioan:

HARPIDE ZAITEZ 
NIRE KANALERA 
Geu bihurtu al gara 
pantailetako protagonista? 

Ikusi bideoa, eta ikuskatu bertan aurkezten dena.

Hausnartu gaur eguneko baliabideen inguruan, eta 
zerrendatu. 

  SAREAN KATEATUTA

Lexikoa:
• Ikus-entzunezkoen 

esparrukoa.

Diskurtsoa:
• Norbait/Zerbait 

goraipatzea.

Gramatika:
• Jardun aditz trinkoa.
• Postposizioak: 

beharrean, ordez, 
barik.

BEGIAK 
PANTAILARI 
JOSITA11.  ikastunitatea

03. saioan:

MEGA GAME
Aisialdi digitala baino 
gehiago? 

 ZER EGITEN DA GAUR EGUN...

…euskarri digitalean? …euskarri fi sikoan? …bietara?

Aldizkariak

01. saioan:

IKUSI-MAKUSI
Nola ikusten dugu “telebista” 
gaur egun?

Hitz egin ikaskideekin hausnartutakoari buruz.

—Gaur egun dena egin daiteke 
euskarri digitalean, ezta?

—Bada, ez dakit non bizi naizen ni. 
Erosketa-zerrenda, behintzat, eskuz 
egingo duzu, ezta? 

Aztertu zuen grafi koan ematen den informazioa, 
eta prestatu azalpena.

Azaldu ikaskideei zuen grafi koa, eta erantzun 
haien galderei.

93

Aztertu ikerketaren ondorioak, eta lotu logoekin.

5 APLIKAZIO ERABILIENAK 2019AN

 Komentatu datuok bat ote datozen zuen 
erabilera-ohiturekin.

#1  Ezusteko gutxi, hauxe baita gehien txunditzen gai-
tuen komunikabidea. 2017ko datuekin konparatuta, 
gutxi aldatu dira gauzak: erabiltzaileen % 70ek erabil-
tzen du (2017an, % 74k)

#2 Sare sozial erabilienak bere lekua du sakelako telefo-
noetan. Zertxobait hazi da: % 36tik % 41era.

#3 Orpoz orpo aurrekoaren atzetik; izan ere, aplika-
zioen erabiltzaileen herenak baino gehiagok dihardu 
hemen. Horrez gain, sekulako hazkundea izan du: 
% 15etik % 34ra.

#4 Beste sare sozial bat. Facebookek eta Instagramek 
duten onarpena izan ez arren, % 14k erabiltzen dute. 
Zertxobait hazi da (% 12).

#5  Gero eta bideo gehiago kontsumitzen da telefonoe-
tan. % 10etik % 14ra pasatu da.

YouTube

Spotify

Facebook

Twitter

WhatsApp

Instagram

9494

14PRIMERAN!
B2.2

15 PRIMERAN!
B2.2

C ALDERATU DATUAK
Jarrai dezatela aurreko taldeetan, 

gaiaren ezagutzaren aldetik oreka 
zaintzeko.

Irakur ditzatela datuak, eta lot 
ditzatela logotipo bakoitza eta dagokion 
deskripzioa. Ohartarazi ikasleak 
ez daukatela informazio nahikorik 
eskatutakoa zuzen egiteko; helburua da 
taldekideen artean mintzagaia sortzea.

Erantzunen berri eman ondoren, aldera 
dezatela taldean ikusitako datuak eta 
beren ohiturak bat ote datozen.

D EKINTZA
Aurkeztu egoera: sakelako telefonoen erabilerari buruzko txosten bat prestatzen ari 

zarete ikerketa batean; txosten horretan, hainbat grafikoren bitartez, gaiari buruzko 
datuak ageri dira. Zuei haietako baten azalpena prestatzea tokatu zaizue.

Egin hiru talde. Azter dezala talde bakoitzak grafiko bat, eta presta diezaiola 
azalpena datuek adierazten dutenari. 

Proiektatu grafikoak arbelean. Han, datuek zer erakusten duten azalduko diete 
ikaskideei.

Emaiezue feedbacka, talde handian, azalpenoi, esanguraren eta formaren aldetik.

B  HAUSNARKETA 
PARTEKATU

Bildu ikasleak taldeka. Solasaldi 
erakargarriagoak izateko, hartu kontuan 
ikasleek bidali dizkizuten erantzunak; hainbat 
belaunalditako ikasleak elkartzea ere egokia 
izan daiteke.

Hitz egin dezatela ikasgelatik kanpo egin 
duten hausnarketari buruz. Komentatu, gero, 
talde handian.

BEGIAK PANTAILARI JOSITA11. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Aurkeztu bideo-pasartea: sarean 

zabiltzatela, Ttap delako zerbaiten 
aurkezpena ikusi duzue; izenak erakarrita, 
bideoa zabaldu duzue.

Ikus dezatela bideoa, eta ikuska dezatela 
aldizkaria.

Hortik abiatuta, zerrenda dezatela zer 
egiten den gaur egun euskarri digitalean 
eta zer euskarri fisikoan.

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNAK
1. WhatsApp; 2. Facebook; 3. Instagram; 
4. Twitter; 5. YouTube

Spotify sobera dago
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

01.saioa

B

B

C

D

B

Egin solasaldia gaiari buruz, galderei erantzunez.
• Ezagutzen dituzue teknologia horiek? 
• Gustatuko litzaizueke telebista errealitate mistoa 

erabiliz ikustea?
• Aisialdia ez den arloren batean erabiltzen dituzue 

horrelako teknologiak?

A Irakurri blog-sarrera, eta erantzun galderei.
Osatu murala, guztion 
artean, ikus-entzunezkoak 
ikusteko moduen abantaila 
eta desabantailekin.ERREALITATE BIRTUALA VR, AREAGOTUA AR ETA MISTOA MR

Errealaren eta birtualaren mugetan indarrak jarri 
nahi dituenik bada ere, zatiketa hori egitea gero eta 
zailagoa dela frogatzen dugu egunero. Mundu ustez 
birtualean egiten ditugun gauzek etengabeko eragina 
dute gugan, eta alderantziz. Errealitatea zer den, tek-
nologiak nola eraldatzen duen argi ez, eta orain errea-
litate birtualarekin, areagotuarekin eta mistoarekin 
ere lehiatu beharko dugu.
Horietan zaharrena Errealitate Birtuala da (ingele-
sez, Virtual Reality, VR). Betaurreko moduko gailu 
batzuen bidez, birtuala den edo errealitatea guztiz 
ordezkatzen duen mundu batean murgiltzen gara. 
Mundu horretan elkarreraginerako aukera dugu, au-
rrera mugituz gero aurrera, albo batera edo bestera 
eginez. Gailu konplexuagoak ere erabil daitezke gure 
mugimenduak kontrolatzeko, baina mundu birtual 
batean murgiltzen garelako deitzen zaio horrela.
Errealitate Areagotuak (ingelesez, Augmented Reality, 
AR), aldiz, errealitate � sikoan dagoenari gehigarriak 
eransten dizkio, pantaila baten bitartekaritzaren bi-
dez. Errealitate birtuala bezala 360 graduko bistako 
gailuen bidez ikus badaiteke ere, nahikoa da –mur-

 IKUSI-MAKUSI

giltze sentsazio berdina eskaintzen ez badu ere– mu-
gikor baten pantailarekin eta bere kamerarekin, adi-
bidez. Elkarrekintza hau errealitatearen gainean ikus 
daitezkeen objektu digitalekin gertatzen da, nolabait 
ikusten dugun errealitateari informazio digitaleko ge-
ruza bat gaineratuz.
Errealitate Mistorako (ingelesez, Mixed Reality, MR), 
aldiz, gailu berezituagoak behar dira, errealitatearekin 
integrazio osoa bilatzen baitu. ARn bezala, informa-
zioa edo objektu digitalak kokatzen dira gure aurrean; 
baina erabateko integrazioa gertatzen da, horiek ber-
tan egongo balira bezala ikusten ditugu, eta gurekin 
elkarreragin dezakete. Betaurreko moduko gailuen 
bidez, errealitatea ikusteaz gain, gure ingurua guztiz 
aldatzen da, eta bertan elkarreraginerako aukera ema-
ten digu teknologia honek.
Mugimendu naturalagoen bidez elkarrekintza ‘errea-
lagoa’ izatea ere espero da. Oraindik aurrerapen-maila 
horretara iritsi ez bagara ere, zenbait baliabide � sikok 
gure ekintzen aurrean erreakzionatzeko aukera ere 
izan dezakete, horretarako prestatuak badaude. 

Gorka Julio, etzi.pm (moldatua)

• Zein errealitatez dihardu argazkiko pertsonaiak? 
• Izan duzu horrelako esperientziarik? 
• Izan nahiko zenuke? Zergatik?

—Niri irudikatzea bera ere kostatu egiten 
zait, baina gustura probatuko nuke 
horrelako zerbait.

—Nik errealitate birtualeko betaurrekoak 
jolasteko erabiltzen ditut.  

Ikusi bideo-pasartea, eta osatu 
kazetari batek nabarmendutako 
lerroburuak.

1. Egungo ikusleak nahi duena nahi duenean ikusten du, telebista-kateen 
programatzaileen erabakien mende egon gabe. 

2. Plataforma handi ezagun batek 151 milioi ………… baino gehiago izan zituen 
2019an, eta egunean 900 milioi orduren …………-ak.

3. Telebista-kate batzuk telesailak ………… ahal izateko elkartu dira.

4. Pantaila …………-en bidez, edukiak bertikalean ere ikus daitezke.
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Bilatu ikus-entzunezkoez jarduteko 
hiztegia transkripzioa irakurrita.

 IKUS-ENTZUNEZKOEZ 
JARDUTEKO LEXIKOA 

Ikus-entzunezkoen sektorea: telebis-
ta-kateak, streaming bidezko platafor-
mak, bideo-jokoen industria…
Ikus-entzunezkoak sortu, ekoiztu, 
kontsumitu, banatu.

 – Ikus-entzunezkoen sektorea goitik 
behera ari da eraldatzen.

KH 1-4  

Ederra, benetan, errealitate ........................ hau! Goizean, 
sasoian jartzeko saio bat jarri dut. Neure ondoan zegoen 
aurkezle-entrenatzailea, baita beste ikusle batzuk ere... 
Gainera, ingurunea nahierara moldatu dut eta paisaia 
aukeratu dut.

Seme-alabek ere marrazki bizidunak betaurreko berezi 
horiekin ikusten dituzte, egongelan panpinak balira 
bezala, hiru dimentsiokoak. Gainera, haiekin badute 
elkarri eragitea. Zoragarria!

Orain, hemen gaude futbol-partida hau ikusten, 
atariko horma 500 hazbeteko pantaila bihurtuta. Zuek 
Zeelanda Berrian eta Ugandan, eta ni Euskal Herrian, 
online gure etxean elkartuta.

ZINEMA

Abantailak: Pantaila handiak eta 
soinu-efektuek ikusten ari garen horretan 
murgiltzeko aukera ematen dute.

Desabantailak: Ez du aukerarik ematen 
eszena aspergarriak aurreratzeko, 
etxean urrutiko agintearekin egin ohi 
dugun eran.

 Hasteko, zerrendatu ikusteko moduak: zinema, 
telebista-kateen ohiko eskaintza, plataforma handien 
eskaintza, errealitate mistoa… Ondoren, baloratu.  

16PRIMERAN!
B2.2

17 PRIMERAN!
B2.2

A GAIRA HURBILDU
Aurkeztu egoera: aditu batek 

telebista ikusteko teknologia 
aurreratuari buruzko blog-sarrera bat 
egin du. Teknologia horietako baten 
erabiltzaile bat zer iruditzen zaion 
komentatzen ari da.

Irakur ditzatela biak, eta erantzun 
diezaietela galderei. Beren 
esperientzia eta balorazioa pentsatu, 
eta eskolara eramango dituzte.

ERANTZUNA
Errealitate mistoa

OSTEKOAK

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

ESKOLA AURRETIK

BEGIAK PANTAILARI JOSITA11. ikastunitatea
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17 PRIMERAN!
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C EDUKIARI ERREPARATU
Aurkeztu egoera: telebistako magazine baten pasarte bat ikusiko 

duzue, elkarrizketaren gidariaren eta ikus-entzunezkoetan adituaren 
arteko solasaldia.

Irakur ditzatela esaldiak, eta bete ditzatela hutsuneak lexiko egokia 
aukeratuta. 

Ondoren, bila dezatela ikus-entzunezkoez jarduteko hiztegia, 
transkripzioan. 

Zuzendu talde handian, eta argitu zalantzak.

D EKINTZA
Jarri hiruko-edo taldetan, eta 

aurkeztu egitekoa: ikus-entzunezkoak 
kontsumitzeko moduak baloratzeko 
murala egingo duzue, eta bakoitzaren 
abantailak eta desabantailak adieraziko 
dituzue. 

Lehenik, guztien artean, zerrenda 
ditzatela ikusteko moduak; ondoren, 
banatu, eta talde bakoitzak egokitu 
zaizkionen abantailak eta desabantailak 
idatziko ditu, ikaskideen ekarpenetarako 
lekua utzita. Bukatzeko, guztienak 
irakurri eta ekarpenak egingo dituzte.

B IRITZIA PARTEKATU
Egin lauko taldeak, esperientzia eta iritzia partekatzeko.
Galderei erantzunez, deskriba ditzatela izandako 

esperientziak, eta azal dezatela gaiari buruz dakitena. 
Iritzia emango dute izandako esperientzien gainean, edo 

gustatuko litzaiekeenari buruz.

ERANTZUNAK
2. harpidetza, ikustaldiak; 3. ekoiztu; 
4. biragarrien bidez

BEGIAK PANTAILARI JOSITA11. ikastunitatea
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B2.2



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa

D

E

A

B

C

Bidali mezu bat forora zure gustuko 
youtuberren berri emanez; azaldu hauek, 
besteak beste:
• Zeri buruzko saioak egiten ditu?
• Zergatik duzu horren gustuko?
• …

Irakurri hitzaldi-amaieran bertara joandakoek 
esandakoak, eta azpimarratu saioa goraipatzeko 
erabili dituzten baliabideak.

Irakurri erreportajea, eta eman izenburu egokia.

 ………………………………

MONDRAGON UNIBERTSITATEAN IKUS
ENTZUNEZKO GRADUKO IRAKASLE ETA 
KOMUNIKAZIOARDURADUNA DA GOIO ARANA 
ARRASATE, 1962. YOUTUBERREN FENOMENOA 
ARRETAZ JARRAITZEN DU.

Hitz egin taldekideekin zeri buruz aritu den 
youtuberra, eta zein balorazio egin duen.

—Bada, kontzertua kristorena iruditu 
zitzaion; oso-oso iritzi ona eman du.

—Liburua ere bai. Azalak eman zion 
atentzioa, dirudienez. 

—Liluratu egin nau hizlariaren jardunak. Argi 
azaldu du, gero!

—Nik fl ipatu egiten dut gazte hauekin: halako 
txorakeriak egin, eta bizimodua irabazi…

—Sekulakoa da gazte izatea. Horiek dute adorea!
—Bideoan erakutsi duen pasartea harribitxia da, 

gero! Benetan adierazgarria!

 HARPIDE ZAITEZ 
NIRE KANALERA 

Youtuberrik ezagutzen ez baduzu, galdetu 
interesatzen zaizuna foroan bertan.

9796Ikusi irakasleak esango dizun 
bideo-pasartea, eta markatu 
hizlariaren balorazioa hitz 
egiten ari denari buruz.

  

GORAIPATZEKO
- Aditzak: miretsi, atsegin izan…
- Adjektiboak: paregabe, aparta…
- Izenlagunak: sekulako, egundoko…
- Izenak: harribitxi, perla…
- Indargarriak: hori …!, a zer …!

KH 5-8

 Bilatu baliabide gehiago testu idatzian eta 
bideoen transkripzioetan.

Egin iruzkin-hari bat sare sozialetan, 
youtuberrengan zer duzuen gustukoen 
komentatzeko.  

edozein ekoiztetxek baino jarraitzaile gehiago eta in-
dar handiagoa daukate gaur egun, inoren bitartekari-
tzarik gabe”.
Arrakasta horren aurrean, industriaren aldetik “asi-
milazio mugimendu itzela” gertatuko dela uste du, 
“horiek guztiak industriara ekartzeko”. Youtuberrek 
emanaldiak eskaintzea, babesleak izatea, publizitate 
kanpainak… 
Bi dira, Aranaren aburuz, youtuberren arrakastaren 
gakoak: bata, “benetakotasuna. Berez, � kzioa da, 
produktu bat da, baina benetakotasuna transmititzen 
dute”; bestea, “berezkotasuna”. Edukiek ere badute ze-
rikusia arrakasta horretan. Zerikusia izan, eta zeresa-
na eman, youtuber askoren edukiak zabortzat jotzen 
baitira. “Egia da asko eta asko oso zakarrak direla 
gauza askotan. Agian, zabarkeria horregatik daukate 
halako arrakasta. Baina denetarik dago. Bideo-jokoei 
buruzkoak, bizipenak kontatzen dituztenak, kirolei 
buruzkoak… nork bere balioak zabaltzen ditu. Dena 
den, badaude oso gauza interesgarriak ere”.
Gustuko izan ala ez, “generoa sortu dute. Adin batetik 
aurrera, aspergarriak eta nekagarriak iruditzen zaiz-
kigu, baina gaztetxoak hipnotizatuta daude”. 

aizu.eus (moldatua) 

Youtuberren fenomenoa lehendik ezagutzen bazuen 
ere, “inoiz entzun barik geneukan gazteek jarduera 
hori lanbide moduan ikusten dutela dagoeneko. Sor-
presa izan zen”, dio Aranak. “Erpin ugaridun fenome-
noa” izanik, heziketaren ikuspuntutik heltzeko beha-
rra dakusa: “Lehendik ere sinesten genuen hezkuntza 
mediatikoa beharrezkoa dela; orain, ezinbestekotzat 
dugu”. Betiere alor teknikotik harago joanda. “IKTak 
landu ditugu, bideoak eta beste nola egiten diren ika-
si dugu. Gutxi edo asko, denok dakigu egiten. Orain, 
jakin behar dugu zergatik, zertarako eta zer kontatu-
ta”. Hots, hezkuntza mediatikoaren beste adar batzuei 
heldu behar zaie, “guztiz ahaztuak daudenei: balioak, 
ideologia…”.
Ardura ez ezik, lilura ere eragiten dio gaiak Arana-
ri: “Harrigarria iruditzen zait. Produkzio ildo oso bat 
sortu dute, merkatuaren orain arteko protagonistak 
bazterrean utzita. Hau da, eurek ekoizten dute, eta 

18PRIMERAN!
B2.2

19 PRIMERAN!
B2.2

A  EZAGUTZAK 
PARTEKATU ETA 
BIDEOA IKUSI

Sustatu taldekideon arteko 
elkarreragina foroan. Zeuk abia 
dezakezu foroa, zeure gustukoen 
berri emanez edo intereseko 
galderaren bat planteatuz, nolakoa 
zaren.

Aurkeztu bideo-pasartea: youtuber 
baten saio-pasarte bat ikusiko 
duzue. Proposatu ikasleen erdiei 
pasarte bat ikustea, eta besteei 
bestea. Ikus dezatela, eta balora 
dezatela emotikonoak erabilita.

B IKUSITAKOAREN 
BERRI EMAN 

Egin lauko taldeak, pasarte bakoitza 
ikusi duten bi ikasle jarrita.

Komenta diezaiotela elkarri zeri 
buruz jardun duen youtuberrak, zein 
emotikono eta zergatik aukeratu 
duten…

Solasaldi hauetan, animatu ikasleak 
pasarte bera ikusi duenari ekarpenak 
egitera, esandako informazio okerrak 
zuzentzera… Era berean, esaiezu testu-
-antolatzaileak erabiltzeko jarduna 
aberasteko: horrez gain, gainera, 
halaber...

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.

ESKOLA AURRETIK

BEGIAK PANTAILARI JOSITA11. ikastunitatea
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milazio mugimendu itzela” gertatuko dela uste du, 
“horiek guztiak industriara ekartzeko”. Youtuberrek 
emanaldiak eskaintzea, babesleak izatea, publizitate 
kanpainak… 
Bi dira, Aranaren aburuz, youtuberren arrakastaren 
gakoak: bata, “benetakotasuna. Berez, � kzioa da, 
produktu bat da, baina benetakotasuna transmititzen 
dute”; bestea, “berezkotasuna”. Edukiek ere badute ze-
rikusia arrakasta horretan. Zerikusia izan, eta zeresa-
na eman, youtuber askoren edukiak zabortzat jotzen 
baitira. “Egia da asko eta asko oso zakarrak direla 
gauza askotan. Agian, zabarkeria horregatik daukate 
halako arrakasta. Baina denetarik dago. Bideo-jokoei 
buruzkoak, bizipenak kontatzen dituztenak, kirolei 
buruzkoak… nork bere balioak zabaltzen ditu. Dena 
den, badaude oso gauza interesgarriak ere”.
Gustuko izan ala ez, “generoa sortu dute. Adin batetik 
aurrera, aspergarriak eta nekagarriak iruditzen zaiz-
kigu, baina gaztetxoak hipnotizatuta daude”. 

aizu.eus (moldatua) 

Youtuberren fenomenoa lehendik ezagutzen bazuen 
ere, “inoiz entzun barik geneukan gazteek jarduera 
hori lanbide moduan ikusten dutela dagoeneko. Sor-
presa izan zen”, dio Aranak. “Erpin ugaridun fenome-
noa” izanik, heziketaren ikuspuntutik heltzeko beha-
rra dakusa: “Lehendik ere sinesten genuen hezkuntza 
mediatikoa beharrezkoa dela; orain, ezinbestekotzat 
dugu”. Betiere alor teknikotik harago joanda. “IKTak 
landu ditugu, bideoak eta beste nola egiten diren ika-
si dugu. Gutxi edo asko, denok dakigu egiten. Orain, 
jakin behar dugu zergatik, zertarako eta zer kontatu-
ta”. Hots, hezkuntza mediatikoaren beste adar batzuei 
heldu behar zaie, “guztiz ahaztuak daudenei: balioak, 
ideologia…”.
Ardura ez ezik, lilura ere eragiten dio gaiak Arana-
ri: “Harrigarria iruditzen zait. Produkzio ildo oso bat 
sortu dute, merkatuaren orain arteko protagonistak 
bazterrean utzita. Hau da, eurek ekoizten dute, eta 
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D EDUKIARI ERREPARATU 
Aurkeztu egoera: Goio Aranak youtuberrei buruzko 

hitzaldia eman du; irteeran, entzuleek hainbat puntu 
komentatu dituzte.

Irakur ditzatela aipamen horiek, eta balora ezazue, 
talde handian, zein “puntuazio” eman duten entzuleek 
beren esanetan; A jarduerako emotikonoak berreskura 
ditzakezu, nahi baduzu.

Behin goraipatzen ari direla adostutakoan, bila 
ditzatela hori erakusten duten hizkuntza-aztarnak; 
horretarako, balia ditzatela aipamen horiek, baita 
aurreko jardueretan aztertutako testuak ere.

Zuzendu talde handian, eta argitu zalantzak.

E EKINTZA 
Jarri lauko-edo taldetan, eta aurkeztu 

egitekoa: youtuberren fenomenoari buruzko 
hausnarketa egingo duzue sare sozialetan, 
alderik positiboenei erreparatuz, mezu-hari 
batean.

Presta dezala taldekide bakoitzak hari 
horretarako mezu bat. Elkarren mezuak 
irakurrita, jos ditzatela hariari lotura egokia 
emateko, eta idatz ditzatela sarrera eta amaiera 
egokiak.

Mezu-hariak talde handian irakurrita, emaiezu 
feedbacka.

C IRAKURMENA LANDU 
Aurkeztu Aizu! aldizkaria. Esaiezu haren atal batean 

hainbat pertsonaren testigantzak jasotzen direla, gai bat 
jarri ondoren. Atal horrek ez du izen finkorik, eta gaiaren 
araberakoa izaten da. Bada, horietako bat dute esku 
artean, Youtube, leiho eta bide izenekoa, hain zuzen.

Irakur dezatela erreportaje-zatia, eta eman diezaiotela 
izenburu egokia. Bildu arbelean ikasle guztien 
proposamenak, eta baloratu zein estilo erabili duten: 
testuak dioenaren laburpena, protagonistaren aipamen 
esanguratsuren bat… Horren ondoren, baloratu, talde 
handian, ea ikasle guztien ekarpenekin testuaren 
punturik garrantzitsuenak jasota dauden. 

ERANTZUNAK 
Aditzak: liluratu, atentzioa deitu, asko gustatu, 
intrigatu, harrapatu, oso-oso ondo pasatu, 
disfrutatu, flipatu, hipnotizatu
Izenak: harribitxia, preziosidadea, gozada, sorpresa, 
lilura, arrakasta
Adjektiboak: txukuna, zoragarria, harrigarria, 
interesgarria
Izenlagunak: sekulakoa, kristoren kontzertua
Indargarriak: …, gero!, Horiek dute…!, Benetan…! 

ZABALKUNDEA
Bilatu hainbat euskal youtuber, eta aukera dezala ikasle 

bakoitzak horietakoren bat. Jarrai diezaiotela denbora- 
-tarte batean.

Adostu egun bat ikasgelan youtuber horien bideoei 
buruz hitz egiteko eta haien jarduna baloratzeko.

BEGIAK PANTAILARI JOSITA11. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ESKOLA AURRETIK 03.saioa

B

CA Irakurri egunkariko zutabea, 
eta hitz egin idazleak amaieran 
planteatu duen galderari buruz.

Entzun irrati-pasartea, eta 
komentatu foroan zeri buruz 
ari diren, zure ustez.

D E

F

 EGUNEAN BEHIN
Zenbat gauza dauden egunean behin egin beharko 
genituzkeenak? Oinazpiak masajeatu, ortzemuga-
ri begira bi minutuz egon, gurasoei deitu, bularrak 
miatu, etxerako eskailerak igo, seme-alabei kalitatez-
ko minutuak eskaini, eguneko albistegia birpasatu, 
txortan egin, malgutasun-ariketak? Gauza guztiak 
dira onak eta egin beharrekoen artean sartzen ditu-
gunak. Ez inork agintzen digulako. Onak direla sine-
tsita gaudelako baizik. 
Eta, orain, CodeSyntaxek beste asmakizun bat eka-
rri digu eguneroko eginkizun horien artean errege-
-erregina izan daitekeena: Egunean behin aplikazioa. 
Gure burmuina astintzeko, adrenalina igotzeko, ba-
karka zein taldeka aritzeko, eta euskaraz ere ondo 
pasatzeko jolasa. Egunean behin sartu behar duzu 
aplikazioan. Hamar galdera egingo dizkizu aplika-
zioak, kultura orokorraren gainean. Hiru erantzun 
posible eskainiko dizkizu eta zuk, ez bat, ez bi, di-da 
batean erantzun beharko duzu. Egunean behin. Eta 
hurrengo egunera arte, zure bizitzarekin jarraitu.
Erantzun gehien egoki ematen eta bizkorren aritzen 
denarentzat da asteroko saria. Eta gainontzekoak ere 
nola doazen ikus dezakezu. Lehia sortzen da ezagu-
nen eta ez hain ezagunak direnen artean. Baina de-
nek dihardute euskaraz. 50.000 erabiltzaile ditu da-
goeneko. Txapelketa bat ere egin da, jada, Azpeitian. 
Eta Kike Amonarrizek, Topaguneko lehendakariak, 
bota du enbidoa. Hurrengo txapelketa Donostiako 
belodromoan egin behar omen. Belodromoa bete-
tzeko lain, bai?
Nik ere badihardut. Nahastu ditut etxekoak, lagunak, 
lankideak. Hainbat taldetako kide izan zaitezke, tal-
de bakoitzak bere dinamika baitauka.
Kontua da Egunean behin aplikazioan sartze, endre-
datze, hozkatze, lehiatze eta aritze horrek minutu 
bat kentzen diola zure eguneroko jardunari. Minutu 
oso bat! Minutu hori eskaintzea erabaki duzulako 
aukeratu dituzun taldekide horiekin egoteko, sarea 
handitzeko, zeure buruari plazerezko minutu bat 
eskaintzeko? Euskarari ere ondo pasatzeko plaza bat 
eskaintzeko? Ala alderantziz da?

Ana Urkiza, Deia (moldatua)

Erreparatu testuko bi esaldi hauei, eta 
erantzun nabarmendutako aditzari buruzko 
galderei; osatu esaldia.

BEHARREAN

Aditzekin erabiltzen da.

 – Atazak egin beharrean, 
jolasak egiten dira.

Zerrendatu gamifi kazioari buruz dakizuena. 
Entzun podcasta, eta markatu ideia 
zuzenak eta okerrak.

 Erreparatu esaldi hauei, eta osatu koadroa.

99

100

ESALDIAK
ZEIN ADITZEN 
PAREKOA DA?

ZEIN ADITZ 
DA?

Baina denek 
dihardute 
euskaraz.

Nik ere 
badihardut.

 Ari izan

 Jolastu

 Lan egin

 Ihartu

 Jarraitu

 Jardun

  MEGA GAME

Komentatu taldekideekin zeri buruz aritu diren 
elkarrizketan. 

 Egin hipotesiak izen hauen inguruan; egiaztatu 
asmatu ote duzuen, sarean kontsulta eginda.

ORDEZ
Ohikoagoa da izenekin 
erabiltzea. NOREN ka-
suarekin erabiltzen da.

 – Atazen ordez, jolasak 
egiten dira.

KH 13-16

 Berridatzi, beste aukera erabilita.

1. Erantzun gehien egoki ematen dituen eta bizkorren 
aritzen denarentzat da asteroko saria.

Erantzun gehien egoki ematen eta bizkorren 
diharduenarentzat da asteroko saria.

2. Bakarka zein taldeka aritzeko. 

3. Denek dihardute euskaraz. 

4. Nik ere badihardut. 

5. Lehiatze eta aritze horrek. 

ZER EZ? ZER BAI?

1. Ez da joko bat edo 
jolas bat, baizik eta 
ikasleengan motibazioa 
sustatzeko tresna.

Joko edo jolas bat. Ikasleengan 
motibazioa 
sustatzeko tresna.

2. Atazak egin beharrean, 
erronkak jar ditzakegu, 
sariak irabazi… ………… …………

3. Monopolyak dituen 
benetako gauzen ordez, 
hezkuntzari begirako 
zerbait erabiltzea.

………… …………

Josu Azpillaga

 Aztertu arestian egin duzuen zerrenda. Egokitu 
zuen usteak ikasi duzuenaren arabera, beharrean 
eta ordez formak erabilita.

Irakurri albistearen izenburua, eta prestatu 
gamifi kazioak eman ditzakeen aukera gehiago, 
hezkuntzatik kanpo.

 SUHILTZAILEAK BILBOKO PORTUKO 
LARRIALDIETAN TREBATUKO 
DIRA, ERREALITATE BIRTUALEKO 
SIMULAGAILU BATEKIN
GAURGAURKOZ, BAKARRA DA EUSKAL HERRIAN

 Azaldu ikaskideei. 

ARI IZAN

NORK formako aditza. 

 – Mikelek jokatzen dihardu.

KH 9-12

Bi aditz hauek "adierazten dena egin" esan nahi dute. 
Forma trinkoa ez duten aditzekin, orainaldia egiteko 
erabiltzen ditugu. 

NOR formako aditza. 

 – Mikel jokatzen ari da.

JARDUN

• …………… eta …………… sinonimoak dira.
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A GAIRA HURBILDU
Aurkeztu egoera: etxean, autoan… 

daudela, irratia piztu duzue, eta elkarrizketa 
bat dago, lehendik hasita.

Proposatu dinamika: pasartea behin baino 
ez entzunda, komenta dezatela foroan zer 
iradokitzen dien entzundakoak, zeri buruz 
ari ote diren. Har ezazu parte foroan zeuk 
ere, baina ez eman pista larregi, hurrengo 
urratsak ez oztopatzeko.

Ikaskideen iruzkinak irakurrita, entzun 
dezatela berriro, eta atera ditzatela 
ondorioak, ikasgelan partekatzeko.

B  IKASKIDEEKIN 
ALDERATU

Jarri ikasleak 3-4ko taldetan, 
foroan komentatu direnak 
egiaztatzeko. Bila ditzatela 
liburukoak Interneten, hurbil-edo 
ibili ote diren baloratzeko.

C ULERMENA LANDU
Hitz egiezu egunean behin esamoldeari buruz; egin, esaterako, erronda bat, 

eta galdetu hau: zer egiten duzue zuek egunean behin, gutxienez? Ebaluatu 
esamoldearen erabilera, eta, horren arabera, erabaki gehixeago sakondu beharko 
ote duzun; horrez gain, ekarri gogora antzeko egiturak (birritan, hirutan…).

Aurkeztu Ana Urkiza idazlea eta iritzi-artikulua idatzi zen garaiko testuingurua: 
2019ko abenduan, amaitzear zen Egunean Behin jokoaren 2. denboraldia; bai egilea 
bai herritar asko harrituta zeuden hark izandako arrakastarekin.

Irakur dezatela iritzi-artikulua. Komenta dezatela idazleak zer planteatzen duen. 
Hitz egizue talde handian.

ERANTZUNAK
CodeSyntax: administrazio eta elkarteetarako 
Interneteko proiektuak garatzen dituen 
enpresa. Egunean Behin jokoaren egileak; 
Egunean Behin: trivial estiloko galdera-
erantzunen jokoa, telefono eta tabletetarako; 
Josu Azpillaga: industria-ingeniaria, 
CodeSyntaxeko langilea eta Egunean Behin 
jokoaren garatzailea; Tribual: CodeSyntaxek 
Egunean Behin baino lehenago garatutako 
jokoa, trivial estilokoa

BEGIAK PANTAILARI JOSITA11. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa

B

CA Irakurri egunkariko zutabea, 
eta hitz egin idazleak amaieran 
planteatu duen galderari buruz.

Entzun irrati-pasartea, eta 
komentatu foroan zeri buruz 
ari diren, zure ustez.

D E

F

 EGUNEAN BEHIN
Zenbat gauza dauden egunean behin egin beharko 
genituzkeenak? Oinazpiak masajeatu, ortzemuga-
ri begira bi minutuz egon, gurasoei deitu, bularrak 
miatu, etxerako eskailerak igo, seme-alabei kalitatez-
ko minutuak eskaini, eguneko albistegia birpasatu, 
txortan egin, malgutasun-ariketak? Gauza guztiak 
dira onak eta egin beharrekoen artean sartzen ditu-
gunak. Ez inork agintzen digulako. Onak direla sine-
tsita gaudelako baizik. 
Eta, orain, CodeSyntaxek beste asmakizun bat eka-
rri digu eguneroko eginkizun horien artean errege-
-erregina izan daitekeena: Egunean behin aplikazioa. 
Gure burmuina astintzeko, adrenalina igotzeko, ba-
karka zein taldeka aritzeko, eta euskaraz ere ondo 
pasatzeko jolasa. Egunean behin sartu behar duzu 
aplikazioan. Hamar galdera egingo dizkizu aplika-
zioak, kultura orokorraren gainean. Hiru erantzun 
posible eskainiko dizkizu eta zuk, ez bat, ez bi, di-da 
batean erantzun beharko duzu. Egunean behin. Eta 
hurrengo egunera arte, zure bizitzarekin jarraitu.
Erantzun gehien egoki ematen eta bizkorren aritzen 
denarentzat da asteroko saria. Eta gainontzekoak ere 
nola doazen ikus dezakezu. Lehia sortzen da ezagu-
nen eta ez hain ezagunak direnen artean. Baina de-
nek dihardute euskaraz. 50.000 erabiltzaile ditu da-
goeneko. Txapelketa bat ere egin da, jada, Azpeitian. 
Eta Kike Amonarrizek, Topaguneko lehendakariak, 
bota du enbidoa. Hurrengo txapelketa Donostiako 
belodromoan egin behar omen. Belodromoa bete-
tzeko lain, bai?
Nik ere badihardut. Nahastu ditut etxekoak, lagunak, 
lankideak. Hainbat taldetako kide izan zaitezke, tal-
de bakoitzak bere dinamika baitauka.
Kontua da Egunean behin aplikazioan sartze, endre-
datze, hozkatze, lehiatze eta aritze horrek minutu 
bat kentzen diola zure eguneroko jardunari. Minutu 
oso bat! Minutu hori eskaintzea erabaki duzulako 
aukeratu dituzun taldekide horiekin egoteko, sarea 
handitzeko, zeure buruari plazerezko minutu bat 
eskaintzeko? Euskarari ere ondo pasatzeko plaza bat 
eskaintzeko? Ala alderantziz da?

Ana Urkiza, Deia (moldatua)

Erreparatu testuko bi esaldi hauei, eta 
erantzun nabarmendutako aditzari buruzko 
galderei; osatu esaldia.

BEHARREAN

Aditzekin erabiltzen da.

 – Atazak egin beharrean, 
jolasak egiten dira.

Zerrendatu gamifi kazioari buruz dakizuena. 
Entzun podcasta, eta markatu ideia 
zuzenak eta okerrak.

 Erreparatu esaldi hauei, eta osatu koadroa.
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ESALDIAK
ZEIN ADITZEN 
PAREKOA DA?

ZEIN ADITZ 
DA?

Baina denek 
dihardute 
euskaraz.

Nik ere 
badihardut.

 Ari izan

 Jolastu

 Lan egin

 Ihartu

 Jarraitu

 Jardun

  MEGA GAME

Komentatu taldekideekin zeri buruz aritu diren 
elkarrizketan. 

 Egin hipotesiak izen hauen inguruan; egiaztatu 
asmatu ote duzuen, sarean kontsulta eginda.

ORDEZ
Ohikoagoa da izenekin 
erabiltzea. NOREN ka-
suarekin erabiltzen da.

 – Atazen ordez, jolasak 
egiten dira.

KH 13-16

 Berridatzi, beste aukera erabilita.

1. Erantzun gehien egoki ematen dituen eta bizkorren 
aritzen denarentzat da asteroko saria.

Erantzun gehien egoki ematen eta bizkorren 
diharduenarentzat da asteroko saria.

2. Bakarka zein taldeka aritzeko. 

3. Denek dihardute euskaraz. 

4. Nik ere badihardut. 

5. Lehiatze eta aritze horrek. 

ZER EZ? ZER BAI?

1. Ez da joko bat edo 
jolas bat, baizik eta 
ikasleengan motibazioa 
sustatzeko tresna.

Joko edo jolas bat. Ikasleengan 
motibazioa 
sustatzeko tresna.

2. Atazak egin beharrean, 
erronkak jar ditzakegu, 
sariak irabazi… ………… …………

3. Monopolyak dituen 
benetako gauzen ordez, 
hezkuntzari begirako 
zerbait erabiltzea.

………… …………

Josu Azpillaga

 Aztertu arestian egin duzuen zerrenda. Egokitu 
zuen usteak ikasi duzuenaren arabera, beharrean 
eta ordez formak erabilita.

Irakurri albistearen izenburua, eta prestatu 
gamifi kazioak eman ditzakeen aukera gehiago, 
hezkuntzatik kanpo.

 SUHILTZAILEAK BILBOKO PORTUKO 
LARRIALDIETAN TREBATUKO 
DIRA, ERREALITATE BIRTUALEKO 
SIMULAGAILU BATEKIN
GAURGAURKOZ, BAKARRA DA EUSKAL HERRIAN

 Azaldu ikaskideei. 

ARI IZAN

NORK formako aditza. 

 – Mikelek jokatzen dihardu.

KH 9-12

Bi aditz hauek "adierazten dena egin" esan nahi dute. 
Forma trinkoa ez duten aditzekin, orainaldia egiteko 
erabiltzen ditugu. 

NOR formako aditza. 

 – Mikel jokatzen ari da.

JARDUN

• …………… eta …………… sinonimoak dira.

20PRIMERAN!
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D  FORMARI 
ERREPARATU

Egin dezatela proposatutako bidea 
jardun aditzaren esanahia eta eratzeko 
forma aztertzeko. Jardun eta ari 
izan sinonimoak direla ondorioztatu 
beharko dute. Esaiezu, halaber, ibili ere 
erabiltzen dugula esanahi berarekin; 
ez, ordea, egon, nahiz eta gaztelaniaren 
eraginagatik oso ohikoa den hori ere 
entzutea. 

E  ULERMENA 
LANDU ETA 
EDUKIA LANDU

Jarri ikasleak binaka, zerrenda egiteko; 
balia daitezela dakitenaz edo izenak 
iradokitzen dienaz. Entzun dezatela 
podcasta eta marka ditzatela ideia 
zuzenak; erabaki ezazue talde handian 
aipatu ez diren ideien egokitasuna.

Egin dezatela formari erreparatzeko 
bidea, eta praktika dezatela arestian 
emandako ideia okerrekin.

Zuzendu talde handian, eta, 
zalantzarik badago, kontsultatu Kontuan 
Hartu atala.

F EKINTZA
Egunkariko izenburutik abiatuta, 

pentsa ditzatela gamifikazioaren 
erabilera gehiago. Presta dezatela 
eskema bat, ikaskideei azaltzeko. Azal 
dezala talde bakoitzak proposamena. 
Animatu beste ikasleak beren iritzia 
ematera, eta sustatu proposamen horiei 
buruzko solasaldia.

OSTEKOAK

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

ERANTZUNAK
2. Bakarka zein taldeka jarduteko;  
3. Denak aritzen dira euskaraz;  
4. Ni ere ari naiz;  
5. lehiatze eta jardute horrek

ERANTZUNAK
2. Zer ez? Atazak egin / Zer 
bai? Erronkak jarri; 3. Zer ez? 
Monopolyak dituen benetako 
gauzak / Zer bai? Hezkuntzari 
begirako zerbait erabili

BEGIAK PANTAILARI JOSITA11. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

1

KONTUAN HARTU

2

3

EKINTZAK
Ikus-entzunezkoen kontsumoa eraldatzen ari da. 
Ekoizleek edukiak sortu, ekoiztu eta banatu egiten dituzte. Ikus-entzunezko plataforma erraldoiek strea-
ming-zerbitzua eskaintzen dute. Beste hainbat izen ere hartzen dituzte: streaming-plataformak, platafor-
ma digitalak, sareari lotutako multinazionalak.
Erabiltzaileek edo kontsumitzaileek aplikazioak jaitsi eta edukiak partekatzen dituzte.
Youtuberrek eurek ekoiztutako saioak argitaratzen dituzte Interneteko bideo-kanalean, eta batzuek jarrai-
tzaile ugari dituzte.

 -  Ikus-entzunezko plataforma erraldoiek streaming bidez eskaintzen dituzte haiek ekoiztutako te-
lesailak. 

GAILUAK ETA EZAUGARRIAK
Ikus-entzunezkoak eskuko telefonoan, tabletan, ordenagailuaren monitorean eta pantaila handian ikusten 
ditugu. Gure hatzekin maneiatzen ditugu ukipen pantailak, edota urrutiko agintearekin. Ez da aski hazbe-
te askoko pantailak izatea, bereizmena maila berean handitzen ez bada. 
Formatu desberdinak izateak dakar bateragarriak zein bateraezinak izatea, eta batetik besterako bihur-
gailuak behar izatea. 
Interneteko edukiak jasotzeko etxean banda zabaleko sarbidea izatea ohikoa da, eta dagoeneko iragarri 
dute 5G teknologia. 

 -  Euskarririk erabilienak gero eta hazbete gehiagoko eskuko telefonoak dira.

JOERAK
Formatu digitala nagusitzen ari den honetan, bestelako formatuen aldaera digitala egiten da, pertsonen 
gaitasun digitala neurtzen da, aisialdi digitala garatzen ari da, eta aldizkari digital multimediak irakurtzen 
ditugu.
Gami� kazioa ezagutu dugu, aisialditik at ere zabaltzen ari den fenomenoa. 

 -  Gami� kazioaren erabilera hezkuntzan eta lan-munduan hedatzen ari da. 

4

 Hemen duzu Zut aldizkari digitalak bere webgunean duen informazioa.

 Arakatu bertako informazioa, eta bidali iritzi laburra forora zehaztutako lexikoarekin. 

 IKUS-ENTZUNEZKOEN ESPARRUKO LEXIKOA

ALDE ONAK ALDE TXARRAK

• Ikaragarri eskertzen da Android mugikorreko 
euskarrirako plazaratzea, erabiltzaileak 
gogoan…

• …

• Susmoa dut ez dela erabilgarria izango, telebistara 
konektatu nahi izanez gero, baina tira…

• …

TELESAIL GEHIEGI DAUDE ?
HBO, Net� ix, Filmin, Amazon Prime Video eta orain aste gutxi Apple TV+ eta horiek beza-
lako (1)………… iritsi dira Euskal Herrira. AEBetan Disney eta Facebook ere igo dira telesailen 
(2)…………. Serie mordoa ikusteko aukera beraz, nahi dugun orduan, (3)………… eta edozein 
adinetako pertsonek erraz maneiatzeko moduko edukiekin —ziur zure gurasoak edota aito-
na-amonak ere (4)………… direla eta ehunka mezu jasotzen dituzula haien zalantzekin—. Bai-
na (5)………… ekoizpen zaparrada honek ba al du mugarik? Net� ix “txurro-fabrika” moduko 
bat bilakatu al da? Telesail gehiegi (6)…………-tzen al dira? Telesail guztiak “ikusi nahi baina 
ezin” horrek, antsietatea sortzen dizu? Estreinaldi mordoa igerian dabil. Ondorioz, ikusle 
askok uko egin diote borondatez aukeratzeari eta (7)………… edota “gomendio” aplikazioak 
erabiltzen hasi dira beren ordez erabakiak hartzeko.

Gaizka Izagirre, Gaztezulo (moldatua)

sistema eragile
ukipen-pantaila
Android-sistema
serie digital
bateragarri izan
bihurgailu

Iristear da herriko Film Laburren Lehiaketa Azkarra, eta bada informazioa zabaltzeko ordua.

 Adostu guztion artean parte hartzeko oinarriak, beharrezko diren xehetasun guztiekin. Idatzi 
lehiaketaren oinarrien eskuorria, gidoia kontuan hartuta, eta bidal dezala ordezkariak forora.

ZUT: Z BELAUNALDIAREN ALDIZKARIA

Aldizkari digitalean, telesail elkarreragileei buruzko albistea irakurri duzu.

Idatzi gutuna EiTBko zuzendaritzari, euskarazko telesail elkarreragileak ekoitz ditzatela 
eskatzeko. 

Komunikazioa > Telebista > Telesailak

TELESAIL ELKARRERAGILEAK
 IRITSI DIRA ETA GERATZEKO ASMOZ

Ikus-entzunezko produktuen arteko lehia geroz 
eta bortitzagoa izanik, oso konplikatua bilakatu da 
azken urteotan zinema, telebista edo Interneteko 
edukiekin jendea harrapatu, harritu eta � deliza-
tzea. Formatu eta plataforma berriek leihoak ireki 
dituztenetik, telebista eta telesailak kontsumitze-

 BADATOR IXA WEBSAILA

Formatu bertikalean egin den 
euskarazko lehen websaila ZUTen 
bakarrik ikus dezakezu.
ZURE EDUKIAK NAHI DITUGU!

ZUTen zure bideoak, erronkak, me-
meak, coverrak… jaso nahi ditugu! 
Animatu eta bidali! 

ko modua eta arauak aldatu egin dira. Formatu 
berriak sartu dira pixkanaka gure etxeetan eta, 
horien artean, azken hilabeteetan geroz eta indar 
handiagoa hartzen ari diren batzuk. Gu geu � k-
zioaren protagonista zuzen bilakatzen gaituzten 
“telesail elkarreragileak”.

Gaizka Izagirre, argia.eus (moldatua)

GAIA: ………………

IZEN-EMATEA: ………………

LANEN EZAUGARRIAK: ……………

NOLA AURKEZTU LANAK: ………………

LANAK AURKEZTEKO EPEA: ………………

SARIAK: ………………

EPAIMAHAIA: ………………    

MUGIKORRETARAKO ZUT!

Bideoak, argazkiak, musika… modu 
bertikalean! Ez biratu mugikorra; 
edukiak ZUTik, bertikalean, ikusi!
GAZTEON GUSTUKO GAIAK

Musika, youtuberrak, erronkak, 
elkarrizketak, out� t onenak… 
Askotariko gaiak.

ekoizpenen gurdira
plataforma digitalak
estreinatu
mundu guztiaren eskura
katigatu 
pantaila txikiko
“zer ikusi” erremintak 

Zinema-kritikariak aldizkarian idatzi du asteroko artikulua.  

Irakurri pasarte hau, eta osatu dagozkion esamoldeekin.
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Egin beharrekoa hobeto irudika dezaten, 
halako lehiaketei buruzko Interneteko 
estekaren bat bila dezakezu. Esaterako, 
oinarriak erakuts diezazkiekezu.
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IKUS-ENTZUNEZKOEN ESPARRUKO LEXIKOA

ERANTZUNAK
1. plataforma digitalak; 2. ekoizpenen gurdira;  
3. mundu guztiaren eskura; 4. katigatu; 5. pantaila 
txikiko; 6. estreinatzen; 7. “zer ikusi” erremintak
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Gazte batzuek berriketan dihardute kalean. Besteak beste, esaldi hauek esan dituzte.

Adierazi zein baieztapenetan erabili diren ondo super-, hiper- eta mega- aurrizkiak, 
Euskaltzaindiaren Hiztegiaren arabera.

Telebistan, elkarrizketa egin diote youtuber bati. Mezu piloa agertu da sare sozialetan, hura 
goraipatzeko.

 Osatu mezuak. 

NORBAIT/ZERBAIT GORAIPATZEA
Gustuko dugun zerbaiti edo norbaiti buruz hitz egiten dugunean, kutsu positiboa duten hitzak erabil-
tzen ditugu: ona, polita…
Pertsona, gauza, egoera… bat goraipatu nahi dugunean, gure jarrera are hobea adierazi nahi dugu, 
solaskidea gure gogoberotasunez kutsatzeko. Horretarako, are baliabide adierazkorragoak erabiltzen 
ditugu, keinuez eta bisaiaz baliatuta.

BALIABIDEAK
• Aditzak: gustatu, atsegin izan aditzek eta gisakoek adiera neutroagoa dute; goraipatzeko, beste 

urrats bat egiten dugu: liluratu, txunditu, � ipatu, harritu…
• Adberbioak: aditz horiei bizitasun handiagoa emateko: benetan, zeharo, gogotik…

-  Zeharo txunditu nau aktorearen lanak.
• Adjektiboak: zoragarria, bikaina, aparta, totala, demasekoa, mundiala… Zerrenda honetan, adjek-

tibo-funtzioa betetzen duten hainbat izenlagun (izenaren aurretik doazenak) gehi daitezke: sekula-
ko, kristoren, egundoko, primerako…

 -  Sekulako bideo-jokoa da.
• Izenak: dena delako hori nola de� nitzen dugun ere esanguratsua izango da: harribitxia, perla, mai-

sulana…
• Indargarriak: gure jarrera are hobeto adierazten laguntzeko: …, gero!, Halako … -(r)ik!…

-  Halako telesailik!

ERREGISTROA
Kontuan hartu behar da baliabide horiek guztiak ez direla edozein egoeratan erabiltzeko modukoak; 
beraz, egoerari dagozkionak aukeratu beharko ditugu, unearen arabera.
Maila arruntagokoak lirateke, ikusitakoen artean: � ipatu, kristoren (berez, biraoa da), totala, demase-
koa eta mundiala.

KONTUZ!
Erdaren eraginez, gero eta zabalduago dago super-, hiper-, mega- eta gisako aurrizkiak erabiltzeko 
ohitura. Halakoak ez dira euskal aurrizkiak, eta kaleko hizkeran erabiltzen dira. Hala ere, Euskaltzain-
diaren Hiztegiak baditu jasota horrela hasten diren hainbat hitz, eremu espezializatuetako maileguak, 
batez ere.

Elkartu beste hiru kiderekin, eta jar zaitezte infl uencerraren rolean: zuen kanalean duzuen 
harpidedun kopurua ikusita, enpresaren batek ordaindu egiten dizue bere produktu edo 
pertsona bati buruz ondo hitz egin dezazuen.

 Pentsa ezazue zeri buruz hitz egingo duzuen, eta zein baliabide erabiliko dituzuen. 

 Banatu aurkezpena zuen artean, eta grabatu. Partekatu ikaskideekin foroan. 
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Sare sozial bati buruzko albiste bat eman dute irratiko albistegian.

Entzun albistea, eta idatzi iruzkin bat albisteari, hartutako erabakia goraipatzeko. 

1. Aplikazio horrek 70 megabyte ditu.

2. Erosi dudan telefonoa superarina da; ukitu orduko agertzen dira leihoak.

3. Youtuber bat aurkitu dut, boxeolaria ere badena; superarinetan aritzen da.

4. Bai, hori superezaguna da.

5. Nik superheroien bideo-jokoak ditut supergustuko.

6. Bideo-joko horiek Hollywoodeko superprodukzioetan oinarritzen dira.

7. Orain bidali dizudan hiperestekari jarraituta aurkituko duzu jokoa.

8. Fortniten jolasteaz hipernekatuta nago.

1. …………, benetan, elkarrizketa! …………. #youtuberra

2. ………… erraztasuna! Ematen du bizitza osoa eman duela kameren aurrean. #youtuberra

3. …………-ta gazteak eman dituen azalpenekin. #youtuberra

4. Interneteko bideoei buruzko ………… ikasgaia ematen ari da. #youtuberra

5. Gazte hori ………… da. #youtuberra

6. Ez du, ez, aurkezleak isilduko, …………! #youtuberra

7. ………… da, gero, gazte hori. Ez da kokilduko. #youtuberra

8. Infl uencerrei buruzko azalpena ………… izan da. #youtuberra

9. Etxean ………… liluratuta gaude entzuten ari garenarekin. #youtuberra 
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Gazte batzuek berriketan dihardute kalean. Besteak beste, esaldi hauek esan dituzte.

 Adierazi zein baieztapenetan erabili diren ondo super-, hiper- eta mega- aurrizkiak, 
Euskaltzaindiaren Hiztegiaren arabera.

Telebistan, elkarrizketa egin diote youtuber bati. Mezu piloa agertu da sare sozialetan, hura 
goraipatzeko.

 Osatu mezuak. 

NORBAIT/ZERBAIT GORAIPATZEA
Gustuko dugun zerbaiti edo norbaiti buruz hitz egiten dugunean, kutsu positiboa duten hitzak erabil-
tzen ditugu: ona, polita…
Pertsona, gauza, egoera… bat goraipatu nahi dugunean, gure jarrera are hobea adierazi nahi dugu, 
solaskidea gure gogoberotasunez kutsatzeko. Horretarako, are baliabide adierazkorragoak erabiltzen 
ditugu, keinuez eta bisaiaz baliatuta.

BALIABIDEAK
• Aditzak: gustatu, atsegin izan aditzek eta gisakoek adiera neutroagoa dute; goraipatzeko, beste 

urrats bat egiten dugu: liluratu, txunditu, � ipatu, harritu…
• Adberbioak: aditz horiei bizitasun handiagoa emateko: benetan, zeharo, gogotik…

-  Zeharo txunditu nau aktorearen lanak.
• Adjektiboak: zoragarria, bikaina, aparta, totala, demasekoa, mundiala… Zerrenda honetan, adjek-

tibo-funtzioa betetzen duten hainbat izenlagun (izenaren aurretik doazenak) gehi daitezke: sekula-
ko, kristoren, egundoko, primerako…

-  Sekulako bideo-jokoa da.
• Izenak: dena delako hori nola de� nitzen dugun ere esanguratsua izango da: harribitxia, perla, mai-

sulana…
• Indargarriak: gure jarrera are hobeto adierazten laguntzeko: …, gero!, Halako … -(r)ik!…

-  Halako telesailik!

ERREGISTROA
Kontuan hartu behar da baliabide horiek guztiak ez direla edozein egoeratan erabiltzeko modukoak; 
beraz, egoerari dagozkionak aukeratu beharko ditugu, unearen arabera.
Maila arruntagokoak lirateke, ikusitakoen artean: � ipatu, kristoren (berez, biraoa da), totala, demase-
koa eta mundiala.

KONTUZ!
Erdaren eraginez, gero eta zabalduago dago super-, hiper-, mega- eta gisako aurrizkiak erabiltzeko 
ohitura. Halakoak ez dira euskal aurrizkiak, eta kaleko hizkeran erabiltzen dira. Hala ere, Euskaltzain-
diaren Hiztegiak baditu jasota horrela hasten diren hainbat hitz, eremu espezializatuetako maileguak, 
batez ere.

Elkartu beste hiru kiderekin, eta jar zaitezte infl uencerraren rolean: zuen kanalean duzuen 
harpidedun kopurua ikusita, enpresaren batek ordaindu egiten dizue bere produktu edo 
pertsona bati buruz ondo hitz egin dezazuen.

 Pentsa ezazue zeri buruz hitz egingo duzuen, eta zein baliabide erabiliko dituzuen. 

 Banatu aurkezpena zuen artean, eta grabatu. Partekatu ikaskideekin foroan.   
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Sare sozial bati buruzko albiste bat eman dute irratiko albistegian.

Entzun albistea, eta idatzi iruzkin bat albisteari, hartutako erabakia goraipatzeko. 

1. Aplikazio horrek 70 megabyte ditu.

2. Erosi dudan telefonoa superarina da; ukitu orduko agertzen dira leihoak.

3. Youtuber bat aurkitu dut, boxeolaria ere badena; superarinetan aritzen da.

4. Bai, hori superezaguna da.

5. Nik superheroien bideo-jokoak ditut supergustuko.

6. Bideo-joko horiek Hollywoodeko superprodukzioetan oinarritzen dira.

7. Orain bidali dizudan hiperestekari jarraituta aurkituko duzu jokoa.

8. Fortniten jolasteaz hipernekatuta nago.

1. …………, benetan, elkarrizketa! …………. #youtuberra

2. ………… erraztasuna! Ematen du bizitza osoa eman duela kameren aurrean. #youtuberra

3. …………-ta gazteak eman dituen azalpenekin. #youtuberra

4. Interneteko bideoei buruzko ………… ikasgaia ematen ari da. #youtuberra

5. Gazte hori ………… da. #youtuberra

6. Ez du, ez, aurkezleak isilduko, …………! #youtuberra

7. ………… da, gero, gazte hori. Ez da kokilduko. #youtuberra

8. Infl uencerrei buruzko azalpena ………… izan da. #youtuberra

9. Etxean ………… liluratuta gaude entzuten ari garenarekin. #youtuberra 
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ERANTZUNAK
1. ondo; 2. txarto; 3. ondo; 
 4. txarto; 5. ondo - txarto; 6. ondo; 
7. ondo; 8. txarto

NORBAIT/ZERBAIT GORAIPATZEA

Zeri buruz jardun ez dakitela adierazten 
badizute, jar zaitez marka baten ordezkariaren 
rolean: arropa, bizikletak, softwarea… eta 
egiezu eskaintzaren bat. Hala ere, animatu 
haien gustuekin bat datorren gaia aukeratzera, 
errazago izan dakien jarduera.

Ikusi ikasleen aurkezpenak, eta eman 
feedbacka foroan.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. Bikaina - Harribitxia;  
2. Hori da; 3. Flipatuta; 4. egundoko; 
5. demasa; 6. gero; 7. Ikaragarria; 
8. aparta; 9. zeharo
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Gazte batzuek berriketan dihardute kalean. Besteak beste, esaldi hauek esan dituzte.

Adierazi zein baieztapenetan erabili diren ondo super-, hiper- eta mega- aurrizkiak, 
Euskaltzaindiaren Hiztegiaren arabera.

Telebistan, elkarrizketa egin diote youtuber bati. Mezu piloa agertu da sare sozialetan, hura 
goraipatzeko.

 Osatu mezuak. 

NORBAIT/ZERBAIT GORAIPATZEA
Gustuko dugun zerbaiti edo norbaiti buruz hitz egiten dugunean, kutsu positiboa duten hitzak erabil-
tzen ditugu: ona, polita…
Pertsona, gauza, egoera… bat goraipatu nahi dugunean, gure jarrera are hobea adierazi nahi dugu, 
solaskidea gure gogoberotasunez kutsatzeko. Horretarako, are baliabide adierazkorragoak erabiltzen 
ditugu, keinuez eta bisaiaz baliatuta.

BALIABIDEAK
 • Aditzak: gustatu, atsegin izan aditzek eta gisakoek adiera neutroagoa dute; goraipatzeko, beste 

urrats bat egiten dugu: liluratu, txunditu, � ipatu, harritu…
• Adberbioak: aditz horiei bizitasun handiagoa emateko: benetan, zeharo, gogotik…

 -  Zeharo txunditu nau aktorearen lanak.
• Adjektiboak: zoragarria, bikaina, aparta, totala, demasekoa, mundiala… Zerrenda honetan, adjek-

tibo-funtzioa betetzen duten hainbat izenlagun (izenaren aurretik doazenak) gehi daitezke: sekula-
ko, kristoren, egundoko, primerako…

-  Sekulako bideo-jokoa da.
 • Izenak: dena delako hori nola de� nitzen dugun ere esanguratsua izango da: harribitxia, perla, mai-

sulana…
• Indargarriak: gure jarrera are hobeto adierazten laguntzeko: …, gero!, Halako … -(r)ik!…

 -  Halako telesailik!

ERREGISTROA
Kontuan hartu behar da baliabide horiek guztiak ez direla edozein egoeratan erabiltzeko modukoak; 
beraz, egoerari dagozkionak aukeratu beharko ditugu, unearen arabera.
Maila arruntagokoak lirateke, ikusitakoen artean: � ipatu, kristoren (berez, biraoa da), totala, demase-
koa eta mundiala.

KONTUZ!
Erdaren eraginez, gero eta zabalduago dago super-, hiper-, mega- eta gisako aurrizkiak erabiltzeko 
ohitura. Halakoak ez dira euskal aurrizkiak, eta kaleko hizkeran erabiltzen dira. Hala ere, Euskaltzain-
diaren Hiztegiak baditu jasota horrela hasten diren hainbat hitz, eremu espezializatuetako maileguak, 
batez ere.

Elkartu beste hiru kiderekin, eta jar zaitezte infl uencerraren rolean: zuen kanalean duzuen 
harpidedun kopurua ikusita, enpresaren batek ordaindu egiten dizue bere produktu edo 
pertsona bati buruz ondo hitz egin dezazuen.

 Pentsa ezazue zeri buruz hitz egingo duzuen, eta zein baliabide erabiliko dituzuen. 

 Banatu aurkezpena zuen artean, eta grabatu. Partekatu ikaskideekin foroan.   
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Sare sozial bati buruzko albiste bat eman dute irratiko albistegian.

Entzun albistea, eta idatzi iruzkin bat albisteari, hartutako erabakia goraipatzeko. 

1. Aplikazio horrek 70 megabyte ditu.

2. Erosi dudan telefonoa superarina da; ukitu orduko agertzen dira leihoak.

3. Youtuber bat aurkitu dut, boxeolaria ere badena; superarinetan aritzen da.

4. Bai, hori superezaguna da.

5. Nik superheroien bideo-jokoak ditut supergustuko.

6. Bideo-joko horiek Hollywoodeko superprodukzioetan oinarritzen dira.

7. Orain bidali dizudan hiperestekari jarraituta aurkituko duzu jokoa.

8. Fortniten jolasteaz hipernekatuta nago.

1. …………, benetan, elkarrizketa! …………. #youtuberra

2. ………… erraztasuna! Ematen du bizitza osoa eman duela kameren aurrean. #youtuberra

3. …………-ta gazteak eman dituen azalpenekin. #youtuberra

4. Interneteko bideoei buruzko ………… ikasgaia ematen ari da. #youtuberra

5. Gazte hori ………… da. #youtuberra

6. Ez du, ez, aurkezleak isilduko, …………! #youtuberra

7. ………… da, gero, gazte hori. Ez da kokilduko. #youtuberra

8. Infl uencerrei buruzko azalpena ………… izan da. #youtuberra

9. Etxean ………… liluratuta gaude entzuten ari garenarekin. #youtuberra 
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

JARDUN ADITZ TRINKOA

ERANTZUNAK
1. dihardut; 2. dihardute; 3. dihardu; 
4. dihardugu - diharduzue;  
5. dihardute; 6. diharduzu

ERANTZUNAK
1. Amak… dihardu / Ama… ari da; 2. Nik… 
dihardut / Ni… ari naiz; 3. Libek… dihardu / 
Libe… ari da; 4. Ondo - dihardu / ari da; 5. Ondo; 
6. Ondo; 7. Unaik… dihardu / Unai… ari da;  
8. Jasonek… dihardu / Jasone… ari da

ERANTZUNAK
1. nik batekin dihardut; 2. kartel bat diseinatzen 
dihardugu; 3. Play Stationean dihardu;  
4. gaztetxo guztiek dihardute bideo-jokoetan;  
5. Ingelesa ikasten diharduzu, ala?;  
6. Etxeko guztiok dihardugu
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JARDUN ADITZ TRINKOA

Jardun da adizki trinkoak dituen euskal aditz bakanetakoa.

Jokoteknia jardunaldien nondik norakoen azalpenak eta egitaraua dituzu irakurgai.

Irakurri, eta prestatu elkarrizketa bat egiteko galderak bertako parte-hartzaileen ohituren eta 
zaletasunen berri jakiteko. Adostu taldekideekin foroan zein diren galderarik interesgarrienak. 

Etxekook bakoitza bere eginkizunetan gabiltza; guztiok gaude, ordea, pantaila baten aurrean.

Irakurri zertan ari garen, eta aldatu egon aditza, hala dagokionean.

Jarraian, hiru solasaldi labur dituzu.

 Irakurri solasaldiak, eta berridatzi, jardun aditz trinkoa erabilita.

"Bideo-jokoen eta Interneten erabilera okerra" hitzaldia dago Kultur Etxean batxilergoko 
ikasleen gurasoentzat; zeu horietako bat zara. Bertaratu, eta hango berri txiokatzen 
diharduzu.

 Osatu txioak, jardun aditz trinkoa erabilita.

1. Bideo-kamera prestatzen ……………. Laster bidaliko dizkizuet irudiak.

2. Hitzaldiaren antolatzaileek aretora sartzen ……………

3. Hizlariak proiektorea egokitzen ……………

4. “Zer …………… gurasook?”, galdetu digu.

5. Adituek adikzioen arriskuez ……………

6. Honela hitz egin beharko genieke gure seme-alabei: “Zer …………… pantailaren aurrean arratsalde osoan? Zoaz kalera!”.

1. Ama telefonoarekin; aplikazio bat deskargatzen dago.

2. Ni bideo-dei bat egiten nago ordenagailu eramangarrian.

3. Libe lanean dago, lantokiko ordenagailuan.

4. Aita sukaldean dago; tabletan duen errezeta prestatzen dago.

5. Aitona-amonak egongelan daude telesaio bat ikusten.

6. Zu lasai zaude, egunkaria tabletan irakurtzen.

7. Unai Fortniten jolasten dago, bere gelako ordenagailuan.

8. Jasone fi lm bat ikusten dago zinema-aretoan.

NORNORK

dihardut
diharduk/n
dihardu
dihardugu
diharduzu
diharduzue
dihardute

ESANAHI BIKOITZA
1. Adierazten dena egin: zentzu honetan erabiltzen dugunean, ari izanen sino-
nimo da. Ibili ere erabiltzen dugu esanahi honekin. 
Ari izanekin gertatzen den bezala, zertan? galderari erantzungo dio.

 -  Egiten al dute kirolik? Futbolean dihardute.
Bestela, aditz-oinari -t(z)en gehituko diogu.

 -  Bazkaria prestatzen dihardut.
Askotan, testuinguruak esango digu jardun aditzak zeri egiten dion erreferentzia.

 -  Nik ere badihardut (Egunean Behin aplikazioan).
2. Hitz egin, berriketan aritu: halakoetan, zeri buruz? zertaz? edo halakoren bati erantzungo dio.

 -  Telefono-aplikazioei buruz diharduzue?

NOR-NORK
Ari izan eta ibili aditzak NOR formakoak dira, baina jardun aditz trinkoa NORK erakoa da. Beraz, 
esanahi berbera izan arren, egitura ezberdina hartzen dute.

 - Nik ere badihardut.
 - Ni ere ari naiz.

Jardun aditz trinkoak, NOR-NORK adizkiak baino ez ditu; alegia, ez du NOR-NORI-NORK adizkirik.
Edozein pertsona izan badaiteke ere, objektua dagokion morfema beti 3. pertsona singularra izango da.
Adizki trinkoa beti NOR-NORK izan arren, jardun adizki perifrastikoa (jarduten dugu, jardungo zare-
te) erabiltzen dugunean, zilegi da NOR edo NOR-NORK erabiltzea.

KONTUZ!
Gaztelaniaren eraginez, ohikoa da egon aditza entzutea jardun/ari izan aditzen adieran. Egon aditza 
estatikoa da, eta jardun/ari izan, ordea, dinamikoak. Kontraesankorra ere bada, beraz, egon aditza era-
biltzea, berez dinamismoa eskatzen duen zerbait adierazteko.

* Play Stationean jokatzen dago gelan.
 - Gelan dago, Play Stationean jokatzen (dihardu)…

A —Ezagutzen duzu kartelak diseinatzeko aplikazioren bat?
B —Bai, ni batekin ibiltzen naiz eta aukera gutxi ditu, baina politak. (1)
A —A, bai? Bada, elkartekook kartel bat diseinatzen gabiltza, eta ez dugu topatzen egokirik. Eman izena! (2)

A —Non duzue, bada, alaba?
B —Ufa, etxean; Play Stationean jo ta ke. (3)
A —Bai, gaur egun, gaztetxo guztiak dabiltza bideo-jokoetan. (4)

A —Ingelesa ikasteko aplikazio bat instalatu dut telefonoan.
B —Ingelesa ikasten ari zara, ala? (5)
A —Etxeko guztiok ari gara. (6)
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JARDUN ADITZ TRINKOA

Jardun da adizki trinkoak dituen euskal aditz bakanetakoa.

Jokoteknia jardunaldien nondik norakoen azalpenak eta egitaraua dituzu irakurgai.

Irakurri, eta prestatu elkarrizketa bat egiteko galderak bertako parte-hartzaileen ohituren eta 
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Etxekook bakoitza bere eginkizunetan gabiltza; guztiok gaude, ordea, pantaila baten aurrean.

Irakurri zertan ari garen, eta aldatu egon aditza, hala dagokionean.

Jarraian, hiru solasaldi labur dituzu.

 Irakurri solasaldiak, eta berridatzi, jardun aditz trinkoa erabilita.

"Bideo-jokoen eta Interneten erabilera okerra" hitzaldia dago Kultur Etxean batxilergoko 
ikasleen gurasoentzat; zeu horietako bat zara. Bertaratu, eta hango berri txiokatzen 
diharduzu.

 Osatu txioak, jardun aditz trinkoa erabilita.

1. Bideo-kamera prestatzen ……………. Laster bidaliko dizkizuet irudiak.

2. Hitzaldiaren antolatzaileek aretora sartzen ……………

3. Hizlariak proiektorea egokitzen ……………

4. “Zer …………… gurasook?”, galdetu digu.

5. Adituek adikzioen arriskuez ……………

6. Honela hitz egin beharko genieke gure seme-alabei: “Zer …………… pantailaren aurrean arratsalde osoan? Zoaz kalera!”.

1. Ama telefonoarekin; aplikazio bat deskargatzen dago.
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3. Libe lanean dago, lantokiko ordenagailuan.

4. Aita sukaldean dago; tabletan duen errezeta prestatzen dago.

5. Aitona-amonak egongelan daude telesaio bat ikusten.

6. Zu lasai zaude, egunkaria tabletan irakurtzen.

7. Unai Fortniten jolasten dago, bere gelako ordenagailuan.

8. Jasone fi lm bat ikusten dago zinema-aretoan.
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 -  Egiten al dute kirolik? Futbolean dihardute.
Bestela, aditz-oinari -t(z)en gehituko diogu.

 -  Bazkaria prestatzen dihardut.
Askotan, testuinguruak esango digu jardun aditzak zeri egiten dion erreferentzia.

 -  Nik ere badihardut (Egunean Behin aplikazioan).
2. Hitz egin, berriketan aritu: halakoetan, zeri buruz? zertaz? edo halakoren bati erantzungo dio.

 -  Telefono-aplikazioei buruz diharduzue?

NOR-NORK
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Adizki trinkoa beti NOR-NORK izan arren, jardun adizki perifrastikoa (jarduten dugu, jardungo zare-
te) erabiltzen dugunean, zilegi da NOR edo NOR-NORK erabiltzea.
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Gaztelaniaren eraginez, ohikoa da egon aditza entzutea jardun/ari izan aditzen adieran. Egon aditza 
estatikoa da, eta jardun/ari izan, ordea, dinamikoak. Kontraesankorra ere bada, beraz, egon aditza era-
biltzea, berez dinamismoa eskatzen duen zerbait adierazteko.

* Play Stationean jokatzen dago gelan.
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A —Ezagutzen duzu kartelak diseinatzeko aplikazioren bat?
B —Bai, ni batekin ibiltzen naiz eta aukera gutxi ditu, baina politak. (1)
A —A, bai? Bada, elkartekook kartel bat diseinatzen gabiltza, eta ez dugu topatzen egokirik. Eman izena! (2)

A —Non duzue, bada, alaba?
B —Ufa, etxean; Play Stationean jo ta ke. (3)
A —Bai, gaur egun, gaztetxo guztiak dabiltza bideo-jokoetan. (4)

A —Ingelesa ikasteko aplikazio bat instalatu dut telefonoan.
B —Ingelesa ikasten ari zara, ala? (5)
A —Etxeko guztiok ari gara. (6)
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JARDUN ADITZ TRINKOA

Jardun da adizki trinkoak dituen euskal aditz bakanetakoa.

Jokoteknia jardunaldien nondik norakoen azalpenak eta egitaraua dituzu irakurgai.

Irakurri, eta prestatu elkarrizketa bat egiteko galderak bertako parte-hartzaileen ohituren eta 
zaletasunen berri jakiteko. Adostu taldekideekin foroan zein diren galderarik interesgarrienak. 

Etxekook bakoitza bere eginkizunetan gabiltza; guztiok gaude, ordea, pantaila baten aurrean.

Irakurri zertan ari garen, eta aldatu egon aditza, hala dagokionean.

Jarraian, hiru solasaldi labur dituzu.

 Irakurri solasaldiak, eta berridatzi, jardun aditz trinkoa erabilita.

"Bideo-jokoen eta Interneten erabilera okerra" hitzaldia dago Kultur Etxean batxilergoko 
ikasleen gurasoentzat; zeu horietako bat zara. Bertaratu, eta hango berri txiokatzen 
diharduzu.

 Osatu txioak, jardun aditz trinkoa erabilita.

1. Bideo-kamera prestatzen ……………. Laster bidaliko dizkizuet irudiak.

2. Hitzaldiaren antolatzaileek aretora sartzen ……………

3. Hizlariak proiektorea egokitzen ……………

4. “Zer …………… gurasook?”, galdetu digu.

5. Adituek adikzioen arriskuez ……………

6. Honela hitz egin beharko genieke gure seme-alabei: “Zer …………… pantailaren aurrean arratsalde osoan? Zoaz kalera!”.

1. Ama telefonoarekin; aplikazio bat deskargatzen dago.

2. Ni bideo-dei bat egiten nago ordenagailu eramangarrian.

3. Libe lanean dago, lantokiko ordenagailuan.

4. Aita sukaldean dago; tabletan duen errezeta prestatzen dago.

5. Aitona-amonak egongelan daude telesaio bat ikusten.

6. Zu lasai zaude, egunkaria tabletan irakurtzen.

7. Unai Fortniten jolasten dago, bere gelako ordenagailuan.

8. Jasone fi lm bat ikusten dago zinema-aretoan.

NORNORK

dihardut
diharduk/n
dihardu
dihardugu
diharduzu
diharduzue
dihardute

ESANAHI BIKOITZA
1. Adierazten dena egin: zentzu honetan erabiltzen dugunean, ari izanen sino-
nimo da. Ibili ere erabiltzen dugu esanahi honekin. 
Ari izanekin gertatzen den bezala, zertan? galderari erantzungo dio.

 -  Egiten al dute kirolik? Futbolean dihardute.
Bestela, aditz-oinari -t(z)en gehituko diogu.

 -  Bazkaria prestatzen dihardut.
Askotan, testuinguruak esango digu jardun aditzak zeri egiten dion erreferentzia.

 -  Nik ere badihardut (Egunean Behin aplikazioan).
2. Hitz egin, berriketan aritu: halakoetan, zeri buruz? zertaz? edo halakoren bati erantzungo dio.

 -  Telefono-aplikazioei buruz diharduzue?

NOR-NORK
Ari izan eta ibili aditzak NOR formakoak dira, baina jardun aditz trinkoa NORK erakoa da. Beraz, 
esanahi berbera izan arren, egitura ezberdina hartzen dute.

 - Nik ere badihardut.
 - Ni ere ari naiz.

Jardun aditz trinkoak, NOR-NORK adizkiak baino ez ditu; alegia, ez du NOR-NORI-NORK adizkirik.
Edozein pertsona izan badaiteke ere, objektua dagokion morfema beti 3. pertsona singularra izango da.
Adizki trinkoa beti NOR-NORK izan arren, jardun adizki perifrastikoa (jarduten dugu, jardungo zare-
te) erabiltzen dugunean, zilegi da NOR edo NOR-NORK erabiltzea.

KONTUZ!
Gaztelaniaren eraginez, ohikoa da egon aditza entzutea jardun/ari izan aditzen adieran. Egon aditza 
estatikoa da, eta jardun/ari izan, ordea, dinamikoak. Kontraesankorra ere bada, beraz, egon aditza era-
biltzea, berez dinamismoa eskatzen duen zerbait adierazteko.
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 - Gelan dago, Play Stationean jokatzen (dihardu)…

A —Ezagutzen duzu kartelak diseinatzeko aplikazioren bat?
B —Bai, ni batekin ibiltzen naiz eta aukera gutxi ditu, baina politak. (1)
A —A, bai? Bada, elkartekook kartel bat diseinatzen gabiltza, eta ez dugu topatzen egokirik. Eman izena! (2)

A —Non duzue, bada, alaba?
B —Ufa, etxean; Play Stationean jo ta ke. (3)
A —Bai, gaur egun, gaztetxo guztiak dabiltza bideo-jokoetan. (4)

A —Ingelesa ikasteko aplikazio bat instalatu dut telefonoan.
B —Ingelesa ikasten ari zara, ala? (5)
A —Etxeko guztiok ari gara. (6)

26PRIMERAN!
B2.2

27 PRIMERAN!
B2.2

10

11

12

KONTUAN HARTU

9

JARDUN ADITZ TRINKOA

Jardun da adizki trinkoak dituen euskal aditz bakanetakoa.

Jokoteknia jardunaldien nondik norakoen azalpenak eta egitaraua dituzu irakurgai.

Irakurri, eta prestatu elkarrizketa bat egiteko galderak bertako parte-hartzaileen ohituren eta 
zaletasunen berri jakiteko. Adostu taldekideekin foroan zein diren galderarik interesgarrienak. 

Etxekook bakoitza bere eginkizunetan gabiltza; guztiok gaude, ordea, pantaila baten aurrean.

Irakurri zertan ari garen, eta aldatu egon aditza, hala dagokionean.

Jarraian, hiru solasaldi labur dituzu.

 Irakurri solasaldiak, eta berridatzi, jardun aditz trinkoa erabilita.

"Bideo-jokoen eta Interneten erabilera okerra" hitzaldia dago Kultur Etxean batxilergoko 
ikasleen gurasoentzat; zeu horietako bat zara. Bertaratu, eta hango berri txiokatzen 
diharduzu.

 Osatu txioak, jardun aditz trinkoa erabilita.

1. Bideo-kamera prestatzen ……………. Laster bidaliko dizkizuet irudiak.

2. Hitzaldiaren antolatzaileek aretora sartzen ……………

3. Hizlariak proiektorea egokitzen ……………

4. “Zer …………… gurasook?”, galdetu digu.

5. Adituek adikzioen arriskuez ……………

6. Honela hitz egin beharko genieke gure seme-alabei: “Zer …………… pantailaren aurrean arratsalde osoan? Zoaz kalera!”.

1. Ama telefonoarekin; aplikazio bat deskargatzen dago.

2. Ni bideo-dei bat egiten nago ordenagailu eramangarrian.

3. Libe lanean dago, lantokiko ordenagailuan.

4. Aita sukaldean dago; tabletan duen errezeta prestatzen dago.

5. Aitona-amonak egongelan daude telesaio bat ikusten.

6. Zu lasai zaude, egunkaria tabletan irakurtzen.

7. Unai Fortniten jolasten dago, bere gelako ordenagailuan.

8. Jasone fi lm bat ikusten dago zinema-aretoan.

NORNORK

dihardut
diharduk/n
dihardu
dihardugu
diharduzu
diharduzue
dihardute

ESANAHI BIKOITZA
1. Adierazten dena egin: zentzu honetan erabiltzen dugunean, ari izanen sino-
nimo da. Ibili ere erabiltzen dugu esanahi honekin. 
Ari izanekin gertatzen den bezala, zertan? galderari erantzungo dio.

 -  Egiten al dute kirolik? Futbolean dihardute.
Bestela, aditz-oinari -t(z)en gehituko diogu.

 -  Bazkaria prestatzen dihardut.
Askotan, testuinguruak esango digu jardun aditzak zeri egiten dion erreferentzia.

 -  Nik ere badihardut (Egunean Behin aplikazioan).
2. Hitz egin, berriketan aritu: halakoetan, zeri buruz? zertaz? edo halakoren bati erantzungo dio.

 -  Telefono-aplikazioei buruz diharduzue?

NOR-NORK
Ari izan eta ibili aditzak NOR formakoak dira, baina jardun aditz trinkoa NORK erakoa da. Beraz, 
esanahi berbera izan arren, egitura ezberdina hartzen dute.

 - Nik ere badihardut.
 - Ni ere ari naiz.

Jardun aditz trinkoak, NOR-NORK adizkiak baino ez ditu; alegia, ez du NOR-NORI-NORK adizkirik.
Edozein pertsona izan badaiteke ere, objektua dagokion morfema beti 3. pertsona singularra izango da.
Adizki trinkoa beti NOR-NORK izan arren, jardun adizki perifrastikoa (jarduten dugu, jardungo zare-
te) erabiltzen dugunean, zilegi da NOR edo NOR-NORK erabiltzea.

KONTUZ!
Gaztelaniaren eraginez, ohikoa da egon aditza entzutea jardun/ari izan aditzen adieran. Egon aditza 
estatikoa da, eta jardun/ari izan, ordea, dinamikoak. Kontraesankorra ere bada, beraz, egon aditza era-
biltzea, berez dinamismoa eskatzen duen zerbait adierazteko.

* Play Stationean jokatzen dago gelan.
 - Gelan dago, Play Stationean jokatzen (dihardu)…

A —Ezagutzen duzu kartelak diseinatzeko aplikazioren bat?
B —Bai, ni batekin ibiltzen naiz eta aukera gutxi ditu, baina politak. (1)
A —A, bai? Bada, elkartekook kartel bat diseinatzen gabiltza, eta ez dugu topatzen egokirik. Eman izena! (2)

A —Non duzue, bada, alaba?
B —Ufa, etxean; Play Stationean jo ta ke. (3)
A —Bai, gaur egun, gaztetxo guztiak dabiltza bideo-jokoetan. (4)

A —Ingelesa ikasteko aplikazio bat instalatu dut telefonoan.
B —Ingelesa ikasten ari zara, ala? (5)
A —Etxeko guztiok ari gara. (6)

26PRIMERAN!
B2.2

27 PRIMERAN!
B2.2

Sar zaitez foroan, eta aztertu ikasleen galderak. 
Egizkiezu proposamenak, galdera interesgarririk 
faltan sumatzen baduzu; jarri zalantzan 
galderaren baten egokitasuna.

Eman feedbacka foroan.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

POSTPOSIZIOAK: BEHARREAN, ORDEZ, BARIK

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. jolastea esan barik; 
2. jatorrizko hitz bat jarri beharrean;  
3. Eskola hain serioen ordez;  
4. hutsuneak betetzeko ariketak barik; 
5. gai baten azalpenaren ordez;  
6. tontakeriak egin beharrean;  
7. jolas klasikoen ordez

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. Ingeniaritza ikasi beharrean, 
Arte Ederrak ikasi zituen;  
2. Telekomunikazioetan barik, artean egin 
zuen masterra; 3. Telefonorako aplikazio 
baten ordez, bideo-joko bat sortu du;  
4. Bideo-joko zail bat egin barik, zertxobait 
errazagoa egin dute; 5. Pertsonaiak hil 
beharrean, “hartu” egin behar dituzu;  
6. Hiru dimentsiotan barik, bi dimentsiotan 
egindako jokoa da; 7. Animazio 
tradizionalaren ordez, spine erabili dute
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1. Klarionak  

2. Arbel digitala  

3. Ariketak paperean   

4. Aurkezpen digitalak   

5. Gamifi kazio-teknikak  

6. Koadernoetan informazioa jaso  

7. Ikasgaiak posta elektronikoz edo partekatutako karpetetan  

8. Ikasleek oharrak eskuz  

9. Ikasteko eremuak malgutasunez konbinatu  

10. Informazioa tabletan eduki  

11. Jarduera guztiak ikasgelan egin  

12. Liburuak  

101

POSTPOSIZIOAK: BEHARREAN, ORDEZ, BARIK
Pantailek iraultza ekarri dute hezkuntzan. Adin jakin batetik gorakoek nekez ezagutuko 
lituzkete gaur egungo ikasgelak.

 Irakurri baieztapen hauek, eta esan zein baliabide ez den erabiliko eta zein bai etorkizun 
hurbilean; ondoren, osatu esaldiak. 

1. Klarionen ordez, punteroak erabiliko dira. 2. ………… 3. ………… 4. ………… 5. ………… 6. ………… 

7. ………… 8. ………… 9. ………… 10. ………… 11. ………… 12. …………

Bi lagunek gamifi kazioari buruzko irratsaioa entzun dute, eta hari buruz dihardute.

 Berridatzi haien esanak, azalpenean duzun beste baliabide bat erabilita, eta aldaketak 
eginda, hala badagokio. 

Euskara-eskolak tradizionalegiak iruditzen zaizkizue, eta entretenigarriagoak egin nahiko 
zenituzkete.

 Elkartu hiru ikaskiderekin, eta zerrendatu eskolako zein alde hobe daitezkeen 
gamifi kazioaren ideiak txertatuta. Egin lau ekarpen, gutxienez.

 Bidal ditzala forora taldeko ordezkariak zuen ekarpenak. Har ezazue parte foroko 
solasaldian.

Baliabide hauen bidez, “behar edo espero zena ez, baizik eta beste zerbait” gertatzen dela adierazten 
dugu. 
De� nizioan bertan ikusten denez, aurkaritzako baizik juntagailuaren pareko esanahia izango lukete; 
postposizio bidezko adberbio hauek ez dute eskatzen, ordea, ezezko esaldi bat aurretik.

BEHARREAN
Aditzekin erabiltzen dugu.

 -  Telefonoan ikusi beharrean, zergatik ez duzu ordenagailuan ikusten � lma?

ORDEZ
Ohikoagoa da izenekin erabiltzea. Izen hori NOREN kasuan deklinatzen dugu.

 -  Aplikazio horren ordez, nik nahiago dut beste hau erabili.

GABE, BARIK
Era guztietako hitzekin erabil ditzakegu; izenekin erabiltzen badugu, izen horrek ez du beti NOREN 
deklinabide-marka hartuko.

 - Telefonoan ikusi gabe, zergatik ez duzu ordenagailuan ikusten � lma?
 -  Aplikazio hori barik, nik nahiago dut beste hau erabili.

KONTUZ!
Baliabide hauek beste esanahi batzuekin ere erabiltzen ditugu. Ez nahasi.
Beharrean: Besteak beste, “zerbaiten premian egon” ere adierazten du.

 -  Ordenagailu eta tableten beharrean (premian) gaude,  gami� kazioa ezartzeko.
Gabe, barik: “Zerbaiten faltan egon” da beren adiera ohikoena.

 -  Ordenagailu eta tableta barik (gabe) gaude, eta ezin dugu gami� kazioa ezarri.

—Hori da, hori, gauzei izen berezia jarri beharra: jolastea esan beharrean, orain gamifi kazioa deitu behar 
omen diogu… (1)

—Badakizu, beti anglizismoak: jatorrizko hitz baten ordez, dotoreago delakoan ingelesetik ekarritakoa. (2)
—Bai, gainera, hori betidanik egin izan dugu, ezta? Eskolak hain serio izan barik, modu ludikoagoan gauzak 

ikastea da kontua. (3)
—Nik gogoan dut euskaltegikoa: aditzak ikasteko, hutsuneak betetzeko ariketen ordez, itsasontzietan 

jolasten ginen. (4)
—Bai, bada. Eta, mintzamena lantzeko, gai bat azaldu beharrean, tabu jolasa egiten genuen. Askozaz 

entretenigarriagoa. (5)
—Nire gurasoei ez zitzaien gustatzen, ordea. Esaten zidaten hobe nuela, tontakerien ordez, aditz-taulak 

ondo ikastea. (6)
—Azkenean, gamifi kazio kontu hori zer da: jolas klasikoak barik, baliabide digitalak erabiltzea, ezta? (7)
—Hori ematen du.

Bideo-joko baten sortzaileari elkarrizketa egin diote. Zure lagun batek ikusi du, eta hainbat 
gauza kontatu dizkizu.

Ikusi sortzaileak emandako erantzunak, eta zuzendu lagunak eman dizun informazioa. 
Erabili beharrean, ordez eta barik.

1. Ingeniaritza ikasi zuen.

2. Masterra egin zuen telekomunikazioetan.

3. Telefonorako aplikazio bat sortu du.

4. Bideo-joko zail bat egin dute.

5. Agertzen zaizkizun pertsonaiak hil behar dituzu.

6. Hiru dimentsiotan egindako jokoa da.

7. Animazio tradizionala erabili dute.

BAI EZ

X

28PRIMERAN!
B2.2

29 PRIMERAN!
B2.2
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8. Ikasleek oharrak eskuz  

9. Ikasteko eremuak malgutasunez konbinatu  

10. Informazioa tabletan eduki  

11. Jarduera guztiak ikasgelan egin  

12. Liburuak  
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POSTPOSIZIOAK: BEHARREAN, ORDEZ, BARIK
Pantailek iraultza ekarri dute hezkuntzan. Adin jakin batetik gorakoek nekez ezagutuko 
lituzkete gaur egungo ikasgelak.

 Irakurri baieztapen hauek, eta esan zein baliabide ez den erabiliko eta zein bai etorkizun 
hurbilean; ondoren, osatu esaldiak. 

1. Klarionen ordez, punteroak erabiliko dira. 2. ………… 3. ………… 4. ………… 5. ………… 6. ………… 

7. ………… 8. ………… 9. ………… 10. ………… 11. ………… 12. …………

Bi lagunek gamifi kazioari buruzko irratsaioa entzun dute, eta hari buruz dihardute.

 Berridatzi haien esanak, azalpenean duzun beste baliabide bat erabilita, eta aldaketak 
eginda, hala badagokio. 

Euskara-eskolak tradizionalegiak iruditzen zaizkizue, eta entretenigarriagoak egin nahiko 
zenituzkete.

 Elkartu hiru ikaskiderekin, eta zerrendatu eskolako zein alde hobe daitezkeen 
gamifi kazioaren ideiak txertatuta. Egin lau ekarpen, gutxienez.

 Bidal ditzala forora taldeko ordezkariak zuen ekarpenak. Har ezazue parte foroko 
solasaldian.

Baliabide hauen bidez, “behar edo espero zena ez, baizik eta beste zerbait” gertatzen dela adierazten 
dugu. 
De� nizioan bertan ikusten denez, aurkaritzako baizik juntagailuaren pareko esanahia izango lukete; 
postposizio bidezko adberbio hauek ez dute eskatzen, ordea, ezezko esaldi bat aurretik.

BEHARREAN
Aditzekin erabiltzen dugu.

 -  Telefonoan ikusi beharrean, zergatik ez duzu ordenagailuan ikusten � lma?

ORDEZ
Ohikoagoa da izenekin erabiltzea. Izen hori NOREN kasuan deklinatzen dugu.

 -  Aplikazio horren ordez, nik nahiago dut beste hau erabili.

GABE, BARIK
Era guztietako hitzekin erabil ditzakegu; izenekin erabiltzen badugu, izen horrek ez du beti NOREN 
deklinabide-marka hartuko.

 - Telefonoan ikusi gabe, zergatik ez duzu ordenagailuan ikusten � lma?
 -  Aplikazio hori barik, nik nahiago dut beste hau erabili.

KONTUZ!
Baliabide hauek beste esanahi batzuekin ere erabiltzen ditugu. Ez nahasi.
Beharrean: Besteak beste, “zerbaiten premian egon” ere adierazten du.

 -  Ordenagailu eta tableten beharrean (premian) gaude,  gami� kazioa ezartzeko.
Gabe, barik: “Zerbaiten faltan egon” da beren adiera ohikoena.

 -  Ordenagailu eta tableta barik (gabe) gaude, eta ezin dugu gami� kazioa ezarri.

—Hori da, hori, gauzei izen berezia jarri beharra: jolastea esan beharrean, orain gamifi kazioa deitu behar 
omen diogu… (1)

—Badakizu, beti anglizismoak: jatorrizko hitz baten ordez, dotoreago delakoan ingelesetik ekarritakoa. (2)
—Bai, gainera, hori betidanik egin izan dugu, ezta? Eskolak hain serio izan barik, modu ludikoagoan gauzak 

ikastea da kontua. (3)
—Nik gogoan dut euskaltegikoa: aditzak ikasteko, hutsuneak betetzeko ariketen ordez, itsasontzietan 

jolasten ginen. (4)
—Bai, bada. Eta, mintzamena lantzeko, gai bat azaldu beharrean, tabu jolasa egiten genuen. Askozaz 

entretenigarriagoa. (5)
—Nire gurasoei ez zitzaien gustatzen, ordea. Esaten zidaten hobe nuela, tontakerien ordez, aditz-taulak 

ondo ikastea. (6)
—Azkenean, gamifi kazio kontu hori zer da: jolas klasikoak barik, baliabide digitalak erabiltzea, ezta? (7)
—Hori ematen du.

Bideo-joko baten sortzaileari elkarrizketa egin diote. Zure lagun batek ikusi du, eta hainbat 
gauza kontatu dizkizu.

Ikusi sortzaileak emandako erantzunak, eta zuzendu lagunak eman dizun informazioa. 
Erabili beharrean, ordez eta barik.

1. Ingeniaritza ikasi zuen.

2. Masterra egin zuen telekomunikazioetan.

3. Telefonorako aplikazio bat sortu du.

4. Bideo-joko zail bat egin dute.

5. Agertzen zaizkizun pertsonaiak hil behar dituzu.

6. Hiru dimentsiotan egindako jokoa da.

7. Animazio tradizionala erabili dute.

BAI EZ

X
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Irakur itzazu ikasleen proposamenak, eta 
jar iezazkiezu eragozpenak halako neurriak 
ezartzeko. Sustatu, horrela, taldekide guztion 
arteko elkarreragina, negoziazio-modu bat 
zabalduta. Saia zaitez zeu ere lantzen ari zareten 
forma erabiltzen zure interbentzioetan.

Emaiezu feedbacka foroan bertan.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin

A BA B

C PORTFOLIOA

C PORTFOLIOA

Elkartrukatu zuen aplikazioak, eta 
hasi hizkuntza ikasten.  

 Bilatu eta zerrendatu hizkuntzak ikasten laguntzeko 
aplikazioak, eta aztertu nolakoak diren.

 Aztertu ikaskideen aurkezpenen izenburuak, eta 
aukeratu bat, edukia ezagutzen ez duzuna. Ikusi, 
eta erantzun galderei.

 Atzerriko hizkuntza bat ikasteko aplikazio baten euskarazko bertsioa prestatuko duzue.

Aztertu zure aisialdi digitala, eta aukeratu, 
zerrendan, gehien egiten dituzun biak; gehitu 
beste ekintzaren bat.

 EBALUAZIOA

 Sarrera berria egingo duzu zure Interneteko bideo-kanalean. 

Adostu zuen aplikazioaren ezaugarriak, eta 
banatu lanak.

Aukeratu azkenaldian 
zeharo liluratuta zaituen 
eduki digital bat.

Egin probako grabaketa.

 Aztertu bideo-grabazioa, hartu 
kontuan hobetu beharrekoak, eta 
egin behin betiko grabazioa.  

• Streaming bidezko telesail 
edo fi lmen bat.

• Telefono-aplikazioren bat.
• Musika entzuteko baliabideren bat.
• Bideo-jolasen bat.
• …

 Aurreikusi zein hizkuntza beharko duzun 
eduki hori goraipatzeko.

• Aukeratu taldekide beste aplikazio.
• Banatu zuen artean.
• Arakatu aplikazioa nola dabilen ezagutzeko.
• Aurkeztu taldekideei aplikazio horren 

funtzionamendua.
• Adostu zuentzat egokiena.

• Nabarmendu zaio oso-oso gustuko duela? …………
• Ikusteko, jokatzeko… gogoa piztu dizu? …………
• Pantailei buruzko zein hitz berezi erabili ditu? …………
• Zein baliabide erabili du edukia goraipatzeko? …………

 Prestatu eduki horri buruzko aurkezpena, 
sarean jarriko duzun bideoan zabaltzeko. 
Osatu taula.

EZ HUTS EGIN!

• Posta elektronikoa arakatu.
• Txatean jardun bat-bateko mezularitza-zerbitzuen 

bidez.
• Telesailak eta fi lmak ikusi online.
• Bideo-kontsoletan edo ordenagailuko jokoetan jardun.
• …

 Deskribatu eta partekatu foroan zure aisialdi 
digitala.

ALDERDI 

ONAK

BEREZIKI 

DITUZUNAK 

GUSTUKO

ALDERDI EZ 

HAIN ONAK

ZERGATIK EZ DIRA 

OZTOPO ALDERDI 

EZ HAIN ONAK?

—Gaur zeharo liluratu nauen harribitxi 
bati buruz hitz egingo dizuet: The 
Society. Netflixen duzue ikusgai.

—( )

HIZKUNTZAK DOHAIN

• Zein atzerriko hizkuntza ikasteko proposatuko 
duzue?

• Zenbat ikasgai egingo dituzue? Zein helburu 
izango dute? 

 – Hasierako agurrak.
 – Nork bere buruari buruz labur hitz egin.
 – Nork bere jaioterria deskribatu.

• Nolako galderak egingo dituzue?
• ...

 Bateratu egindako lana, eta diseinatu 
aplikazioa: prestatu galde-erantzunak, jarri 
ordenan… 

30PRIMERAN!
B2.2

31 PRIMERAN!
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PROZEDURA
Ekintzari ekiteko, nork bere aisialdi 

digitaleko ohiturak partekatuko ditu 
taldekideokin. Elkarreragina sustatzeko, 
eta ikasleentzat eredu, bota ezazu zeuk 
lehen mezua zureei buruz hitz eginez; 
ahalegin zaitez liburuko zerrendan 
agertzen ez den ekintzaren bat 
aipatzen.

Hurrengo egitekoaren adibide, 
emaiezu mezuan azkenaldian zeu 
liluratu zaituen edukiren baten 
berri; horretarako, liburuko eskemak 
proposatzen dituen ildoak jarrai 
ditzakezu.

Presta dezatela aurkezpena, eta egin 
dezatela behin-behineko grabazioa. 
Bidera ezazu saiakera honen feedbacka, 
zuri bidaltzeko eskatuta edo ikaskideren 
batekin alderatuta.

Egin dezatela behin betiko grabazioa. 
Feedbacka eman ondoren, anima itzazu 
grabazioak Interneten jartzera. 

BEGIAK PANTAILARI JOSITA11. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

EGIN zeure kasa EGIN elkarrekin

A BA B

C PORTFOLIOA

C PORTFOLIOA

Elkartrukatu zuen aplikazioak, eta 
hasi hizkuntza ikasten.  

 Bilatu eta zerrendatu hizkuntzak ikasten laguntzeko 
aplikazioak, eta aztertu nolakoak diren.

 Aztertu ikaskideen aurkezpenen izenburuak, eta 
aukeratu bat, edukia ezagutzen ez duzuna. Ikusi, 
eta erantzun galderei.

 Atzerriko hizkuntza bat ikasteko aplikazio baten euskarazko bertsioa prestatuko duzue.

Aztertu zure aisialdi digitala, eta aukeratu, 
zerrendan, gehien egiten dituzun biak; gehitu 
beste ekintzaren bat.

 EBALUAZIOA

 Sarrera berria egingo duzu zure Interneteko bideo-kanalean. 

Adostu zuen aplikazioaren ezaugarriak, eta 
banatu lanak.

Aukeratu azkenaldian 
zeharo liluratuta zaituen 
eduki digital bat.

Egin probako grabaketa.

 Aztertu bideo-grabazioa, hartu 
kontuan hobetu beharrekoak, eta 
egin behin betiko grabazioa.  

• Streaming bidezko telesail 
edo fi lmen bat.

• Telefono-aplikazioren bat.
• Musika entzuteko baliabideren bat.
• Bideo-jolasen bat.
• …

 Aurreikusi zein hizkuntza beharko duzun 
eduki hori goraipatzeko.

• Aukeratu taldekide beste aplikazio.
• Banatu zuen artean.
• Arakatu aplikazioa nola dabilen ezagutzeko.
• Aurkeztu taldekideei aplikazio horren 

funtzionamendua.
• Adostu zuentzat egokiena.

• Nabarmendu zaio oso-oso gustuko duela? …………
• Ikusteko, jokatzeko… gogoa piztu dizu? …………
• Pantailei buruzko zein hitz berezi erabili ditu? …………
• Zein baliabide erabili du edukia goraipatzeko? …………

 Prestatu eduki horri buruzko aurkezpena, 
sarean jarriko duzun bideoan zabaltzeko. 
Osatu taula.

EZ HUTS EGIN!

• Posta elektronikoa arakatu.
• Txatean jardun bat-bateko mezularitza-zerbitzuen 

bidez.
• Telesailak eta fi lmak ikusi online.
• Bideo-kontsoletan edo ordenagailuko jokoetan jardun.
• …

 Deskribatu eta partekatu foroan zure aisialdi 
digitala.

ALDERDI 

ONAK

BEREZIKI 

DITUZUNAK 

GUSTUKO

ALDERDI EZ 

HAIN ONAK

ZERGATIK EZ DIRA 

OZTOPO ALDERDI 

EZ HAIN ONAK?

—Gaur zeharo liluratu nauen harribitxi 
bati buruz hitz egingo dizuet: The 
Society. Netflixen duzue ikusgai.

—( )

HIZKUNTZAK DOHAIN

• Zein atzerriko hizkuntza ikasteko proposatuko 
duzue?

• Zenbat ikasgai egingo dituzue? Zein helburu 
izango dute? 

 – Hasierako agurrak.
 – Nork bere buruari buruz labur hitz egin.
 – Nork bere jaioterria deskribatu.

• Nolako galderak egingo dituzue?
• ...

 Bateratu egindako lana, eta diseinatu 
aplikazioa: prestatu galde-erantzunak, jarri 
ordenan… 

30PRIMERAN!
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31 PRIMERAN!
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PROZEDURA
Aurreko oharra: hizkuntzak ikasten 

laguntzeko aplikazioek ez digute baimenik 
ematen haiek moldatzeko; ezin ditugu, 
esaterako, galderak aldatu. Beste aplikazio 
batzuek, ordea, gamifikazioa hezkuntzan 
aplikatzeko bidea ematen digute: Kahoot!, 
Socrative, Googel Oppia… Beraz, haien 
“aplikazioa” sortzeko, bestelako baliabide 
horiek erabil ditzakete. Litekeena da 
ikasleren batek halakoren bat ezagutzea; 
eskatu hari ere informazioa. Azkenik, 
ez baztertu ekintza paperezko fitxekin 
egiteko aukera.

Egin bi talde ekintza gauzatzeko. Bila 
ditzatela hizkuntzak ikasten laguntzeko 
aplikazioak; zailtasunak dituztela ikusten 
baduzu, emaiezu halako batzuen berri: 
Duolingo, Babbel, Busuu… Lanak 
banatuta, elkarri azalduko diote nola 
dabilen horietako bakoitza, eta, horren 
arabera, ondoen datorkiena aukeratuko 
dute.

Erabakiak adostuta, bana dezatela lana. 
Jar ezazu mugaren bat, egitekoa lar luza ez 
dadin: pare bat ikasgai, esate baterako.

Nork bere lanak eginda dituela, taldeko 
ikasgaiak josiko dituzte. Jar ditzatela 
galdera horiek gamifikazioa darabilten 
zerbitzu horietako batean.

Eman diezaietela “aplikazioa” beste 
taldekoei; proba itzazu zeuk ere. Harekin 
jolastu ondoren, eman diezaiotela 
balorazioa elkarri.

BEGIAK PANTAILARI JOSITA11. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

  EZIN AHAZTU

 GOGOAN 
DUT

Irakurri poemaren lehen ahapaldia, eta azaldu 
irakasleari zer den memoria zuretzat. 

Jarri puntuazio-zeinuak ahapaldiari. 

Ikusi pertsonaiaren gorabeherak, irakurri hiztegian aurkitu 
ditugun defi nizioak, eta adostu zein den bere berezitasuna.

MEMORIA
Memoria zer den ez dakit
sikiera gorputz atala edo gaixotasuna balitz
agian asmatuko nuke deskribatzen
ezaugarriak sintomak neurriak
lot balekioke urtaro edo sasoi bati
epe mugaren bat jarriko nioke
baina memoriak
uste dut lekukoak etsaiak
lagunak eskatzen dituela
elkar hartzea
bat etortzea nolabait...
nago memoria dela
nahitaez bihotzerreaz irensteko zerbait

Jose Luis Otamendi, Kapital publikoa (Susa)

  Amnesia: barneratuta dauden oroitzapenak oharme-
nera ezin ekartzea edo oroitzapenik sortu ezina.

12.  ikastunitatea

Konparatu zuen defi nizioak, eta, poema gogoan, hitz egin galdera 
hauen inguruan.
• Memoriak partekatua izan behar du?
• Memoria txarra da, gogoz kontra hartzen dugu?

Irakurri txioa, eta eztabaidatu gai honen inguruan.
• Gertaerak gogoratzea bezain garrantzitsua al da ahaztea?

102

Lexikoa:
• Memoriarekin lotutakoa.

Diskurtsoa:
• Izen-kohesioa testu 

idatzietan: kate 
anaforikoak.

Gramatika:
• NORI kasua hartzen duten 

aditz trinkoak.
• Helburuzkoak: -t(z)earren.

02. saioan:
OROITZAPENAK 
PIZTU
Zein estimuluk eramaten 
gaituzte lehenaldira? 

03. saioan:
HISTORIA ETA 
MEMORIA
 Herriek badute memoriarik?

01. saioan:
BURUAN GORDE
Memoria landu daiteke?

C

D

 –Gizarte moduan, badugu memoria, ezta?
 –Bai, baina beti gauza txarrak gogoratzeko.

Aztertu nola puntuatu duzuen poema.

Aztertu defi nizioak, eta halako nahasterik duen pertsonaren bat 
ezagutzen baduzue, kontatu ikaskideei.

  Kriptomnesia: oroitzapena berreskuratzea, baina ez 
oroitzapen gisa; hau da, ideia berritzat hartzea.

  Hipermnesia: era guztietako oroitzapenak memorian 
gordetzen dira, era iraunkorrean.

Marixe.
@marixeruizde

Nola ahaztu ahaztu zitzaidan. Nola oroitu oroitzen dut. Nola 
oroitu ahaztu nahi dut. Nola ahaztu oroitu nahi dut.

32PRIMERAN!
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GAIA
Memoria garunaren funtzio bat da; 

horren bidez, lehenaldiko informazioa 
kodetu, biltegiratu eta nahi dugunean 
berreskuratu ahal dugu. 

Memoria ona edo txarra esan izan 
diogu informazioa berreskuratzeko 
gaitasun horri. Garai batean, 
arrakasta handia zuen informazio 
piloa biltegiratu eta berreskuratzeko 
gaitasuna zuenak, esaterako, 
hezkuntza-munduan. Hori dela-eta, 
memoria lantzeko teknika asko garatu 
dira; izan ere, gaitasun hori entrenatu 
egin daiteke.

Interesgarria da aztertzea zerk pizten 
duen memoriaren kutxa horretara 
joateko premia. Askotan, horrexek, 
premiak, eramaten gaitu informazioa 
berreskuratzeko ahaleginak egitera. 
Beste batzuetan, ordea, nahikoa 
dugu estimulu xume bat, usain bat, 
soinu bat, biltegi horretatik hainbat 
oroitzapen ateratzeko.

Berez gaitasun indibiduala denari, 
baina, bestelako adiera eman diogu 
gizarte-mailan: historiko, kolektibo, 
komun adjektiboak ezarri dizkiogu 
memoria hitzari, denoi eragiten 
diguten gertaerei buruz jarduteko.

GOGOAN DUT12. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

  EZIN AHAZTU

 GOGOAN 
DUT

Irakurri poemaren lehen ahapaldia, eta azaldu 
irakasleari zer den memoria zuretzat. 

Jarri puntuazio-zeinuak ahapaldiari. 

Ikusi pertsonaiaren gorabeherak, irakurri hiztegian aurkitu 
ditugun defi nizioak, eta adostu zein den bere berezitasuna.

MEMORIA
Memoria zer den ez dakit
sikiera gorputz atala edo gaixotasuna balitz
agian asmatuko nuke deskribatzen
ezaugarriak sintomak neurriak
lot balekioke urtaro edo sasoi bati
epe mugaren bat jarriko nioke
baina memoriak
uste dut lekukoak etsaiak
lagunak eskatzen dituela
elkar hartzea
bat etortzea nolabait...
nago memoria dela
nahitaez bihotzerreaz irensteko zerbait

Jose Luis Otamendi, Kapital publikoa (Susa)

  Amnesia: barneratuta dauden oroitzapenak oharme-
nera ezin ekartzea edo oroitzapenik sortu ezina.

12.  ikastunitatea

Konparatu zuen defi nizioak, eta, poema gogoan, hitz egin galdera 
hauen inguruan.
• Memoriak partekatua izan behar du?
• Memoria txarra da, gogoz kontra hartzen dugu?

Irakurri txioa, eta eztabaidatu gai honen inguruan.
• Gertaerak gogoratzea bezain garrantzitsua al da ahaztea?

102

Lexikoa:
• Memoriarekin lotutakoa.

Diskurtsoa:
• Izen-kohesioa testu 

idatzietan: kate 
anaforikoak.

Gramatika:
• NORI kasua hartzen duten 

aditz trinkoak.
• Helburuzkoak: -t(z)earren.

02. saioan:
OROITZAPENAK 
PIZTU
Zein estimuluk eramaten 
gaituzte lehenaldira? 

03. saioan:
HISTORIA ETA 
MEMORIA
 Herriek badute memoriarik?

01. saioan:
BURUAN GORDE
Memoria landu daiteke?

C

D

 –Gizarte moduan, badugu memoria, ezta?
 –Bai, baina beti gauza txarrak gogoratzeko.

Aztertu nola puntuatu duzuen poema.

Aztertu defi nizioak, eta halako nahasterik duen pertsonaren bat 
ezagutzen baduzue, kontatu ikaskideei.

  Kriptomnesia: oroitzapena berreskuratzea, baina ez 
oroitzapen gisa; hau da, ideia berritzat hartzea.

  Hipermnesia: era guztietako oroitzapenak memorian 
gordetzen dira, era iraunkorrean.

Marixe.
@marixeruizde

Nola ahaztu ahaztu zitzaidan. Nola oroitu oroitzen dut. Nola 
oroitu ahaztu nahi dut. Nola ahaztu oroitu nahi dut.
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B  POEMARI BURUZ HITZ 
EGIN

3-4ko taldetan, hitz egin dezatela memoriari buruz 
eman dituzten definizioez eta liburuan planteatzen 
zaizkien galderen gainean. Eraman solasaldia talde 
handira.

Aztertu puntuazioa, eta argitu zalantzak. Baloratu 
eduki honetan sakontzeko premiarik duten ikasleek. 
Hitz egin, era berean, puntuazioaren funtzioari buruz, 
galdetu eroso aritu diren testua horrela, puntuatu 
barik, irakurrita, galdu-edo egin diren…

D EKINTZA
Txioan oinarrituta, eztabaida dezatela, taldetan, 

proposatutako gaiari buruz. Eman diezazuetela 
taldeen ordezkariek ateratako ondorioen berri.

C GAIARI BURUZ HITZ EGIN
Aurkeztu bideo-pasartea: memoriarekin berezitasunen bat 

duen pertsona baten gorabeherak ikusiko dituzue. Ikus dezatela, 
eta, bakarka, aukera dezatela hiztegiko definizio egokia nahaste 
horretarako. Lehengo taldeetan, aldera ditzatela erantzunak.

Hitz egin dezatela hiztegiko kontzeptuei buruz. Komenta dezatela 
halakorik duenik ezagutzen duten, eta, hala bada, haren kasua. 
Bestela, fikziozko pertsonaiak erabil ditzakete definizio horiek 
ilustratzeko.

GOGOAN DUT12. ikastunitatea

A  GAIAN SARTU ETA 
PUNTUAZIO-ZEINUAK 
LANDU

Aurkeztu Jose Luis Otamendi poeta azpeitiarra 
edo eman hari buruzko informazioa bilatzeko 
estekaren bat; esaterako, Auñamendi Entziklopedia 
eta armiarma.eus. Irakur dezatela poemaren lehen 
ahapaldia, eta azal dezatela zer den memoria haien 
ustez. 

Errepararazi puntuazio-zeinuen faltari. Gogorarazi 
ohikoa izaten dela, lizentzia poetikoaren izenean, 
puntuazio-zeinurik ez erabiltzea poesia idaztean. 
Animatu ikasleak testua puntuatzera, ulertzen duten 
eraren arabera.

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNA
(Adibidez) 
Memoria zer den ez dakit.  
Sikiera, gorputz atala edo gaixotasuna balitz, 
agian asmatuko nuke deskribatzen 
ezaugarriak, sintomak, neurriak… 
Lot balekioke urtaro edo sasoi bati,  
epe mugaren bat jarriko nioke. 
Baina memoriak 
uste dut lekukoak, etsaiak,  
lagunak... eskatzen dituela, 
elkar hartzea, 
bat etortzea, nolabait… 
Nago memoria dela  
nahitaez bihotzerreaz irensteko zerbait.

ERANTZUNA
Hipermnesia

22PRIMERAN! 
B2.2

23 PRIMERAN! 
B2.2



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

 Ordezkatu testuan nabarmendutako hitzak 
pareko esanahia duten beste batzuekin.

 Egin Memoria ona duzu? testa; horretarako, 
irakurri hitz-zerrenda, eta ez begiratu 
berriro galdetegiari erantzuteko.

A

Danbor Leiho Kanpai Kafe Eskola
Aita Ilargi Mendi Txapel Baserritar
Sudur Oilo Kolore Etxe Ibai

B

C

D

E

 –Hitzak, izenak... gogora ekartzeko 
zailtasuna dudanean, urduritu egiten naiz. 
Adinean aurrera noalako izango da.
 –Hara, niri ahaztu egin zait testa egitea!

Entzun irrati-pasartea, eta lotu esaldi 
bakoitza oroimen mota batekin.

1. Ahaztu egin zait zein den Portugalgo 
hiriburua. b

2. Hogei urte neramatzan igeri egin gabe, 
baina ez naiz ito. ……

a . oroimen inplizitua

NORTASUNA ETA OROIMENA
Oroitzapenek egiten gaituzte garen bezalakoak; 
gomutarik gabe, galdu egiten dugu gure ira-
ganaren, orainaldiaren eta etorkizunaren arte-
ko denbora continuuma. 
Alzheimer-en gaitza da ho-
rren adibide ona, garuneko 
zirkuitu funtzionalak des-
konektatu egiten direlako, 
eta horrek memoria galtzea 
eragiten duelako.
Oroimenaz baliatzeko, oroi-
tzapenen kaxa hornitu behar 
da lehenik, bizipenak, in-
formazioa… buruan sar-
tu behar dira, eta hurrena 
gogora ekartzeko gai 
izan behar dugu.

Zerrendatu memorian informazioa 
gordetzeko eta berreskuratzeko erabiltzen 
dituzuen teknikak, eta argitaratu bost onenak 
post batean. 

H asteko, foroko adibideari jarraituz, osatu 
teknika-bilduma. Ondoren, egin hautaketa, 
eta idatzi post hori.

Memorizatzeko teknikak:
Azterketa-sasoia hurbil dugunez, informazioa 
memorizatzeko eta berreskuratzeko tekniken 
bilduma osatzera animatu nahi zaituztegu, 
guztiontzat baliagarria izango delakoan.
Zer egiten duzu zuk?

Azkenaldian, gero eta gehiago ari naiz 
entzuten testing eff ect, ingelesez. Ikasi 
bitartean, hau da, informazioa lehen aldiz 
jasotzean, testak edo azterketa modukoak 
egitean datza. Hori omen da teknikarik 
eraginkorrena informazioa epe luzera 
gordetzeko.
Olatz Goitia (Agurain)

103103

Idatzi gaiari buruzko hausnarketa laburra, 
galderei erantzunez. 
• Ados zaude lortutako emaitzarekin? 
• Memoria ona izateak arduratzen zaitu? Uste 

duzu dagokion arreta eskaintzen 
diogula?

Partekatu egindako hausnarketak, eta egin 
solasaldia gaiari buruz, galderak kontuan hartuta.
• Horrelako testak fi dagarriak dira? Zer-nolako eragina 

izan dezakete?
• Memoria dela-eta, antzeko kezkak dituzue?

104

3. Hurbiltzen zaidanean, usaintze hutsarekin badakit 
bera dela. ……

4. Ahanzturan galduta dauzkat gaztetako oporretako 
pasadizoak; lagun bati galdetu behar izaten dizkiot, 
hark garunean iltzatuta dauzka-eta. ……

5. Hizkuntza memoria mota batekin zuzenean lotua 
dago. Horri esker lotzen ditugu hitzak kontzeptu 
jakinekin. ……

6. Arestian aurkeztu dizkidate lankide berriak, eta 
dagoeneko ahaztu ditut erdien izenak! ……

b. oroimen semantikoa

c. epe laburreko oroimena

d. epe luzeko oroimena

e. oroimen sentsoriala

MEMORIAZ JARDUTEKO 
LEXIKOA 

oroitzapenak gogoratu, gertaerak gogoan 
gorde, ikasitakoak gogora ekarri, burura 
ekarri, berreskuratu, bizipenak burmui-
nean iltzatuta geratu…

 – Oroitzapenak berreskuratzen ditugun 
bakoitzean eraldatu egiten ditugu.

KH 1-4

IKASLEEN FOROA

01.saioa BURUAN GORDE 

Memoria ona izateak arduratzen zaitu? Uste 

34PRIMERAN!
B2.2

35 PRIMERAN!
B2.2

A GAIRA HURBILDU
Aurkeztu egoera: aldizkari batean, 

galdetegi bat prestatu dute irakurleek 
beren memoria testatzeko.

Egin dezatela galdetegia, eta, 
jasotako erantzuna baloratzeaz gain, 
hausnar dezatela gaiak eragiten dien 
arduraz. Jaso dezatela hausnarketa 
idatziz.

OSTEKOAK

B  IRITZIA 
PARTEKATU

Egin lauko taldeak, jasotako 
hausnarketen arabera, solasaldi 
mamitsuak izateko.

Parteka ditzatela idatzitako 
hausnarketak, eta truka dezatela 
egin dutenaren gisako galdetegiei 
eta memoriaren inguruko 
kezkei buruzko iritzia, galderei 
erantzunez.

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

ESKOLA AURRETIK

GOGOAN DUT12. ikastunitatea

24PRIMERAN! 
B2.2

25 PRIMERAN! 
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

 Ordezkatu testuan nabarmendutako hitzak 
pareko esanahia duten beste batzuekin.

 Egin Memoria ona duzu? testa; horretarako, 
irakurri hitz-zerrenda, eta ez begiratu 
berriro galdetegiari erantzuteko.

A

Danbor Leiho Kanpai Kafe Eskola
Aita Ilargi Mendi Txapel Baserritar
Sudur Oilo Kolore Etxe Ibai

B

C

D

E

 –Hitzak, izenak... gogora ekartzeko 
zailtasuna dudanean, urduritu egiten naiz. 
Adinean aurrera noalako izango da.
 –Hara, niri ahaztu egin zait testa egitea!

Entzun irrati-pasartea, eta lotu esaldi 
bakoitza oroimen mota batekin.

1. Ahaztu egin zait zein den Portugalgo 
hiriburua. b

2. Hogei urte neramatzan igeri egin gabe, 
baina ez naiz ito. ……

a . oroimen inplizitua

NORTASUNA ETA OROIMENA
Oroitzapenek egiten gaituzte garen bezalakoak; 
gomutarik gabe, galdu egiten dugu gure ira-
ganaren, orainaldiaren eta etorkizunaren arte-
ko denbora continuuma. 
Alzheimer-en gaitza da ho-
rren adibide ona, garuneko 
zirkuitu funtzionalak des-
konektatu egiten direlako, 
eta horrek memoria galtzea 
eragiten duelako.
Oroimenaz baliatzeko, oroi-
tzapenen kaxa hornitu behar 
da lehenik, bizipenak, in-
formazioa… buruan sar-
tu behar dira, eta hurrena 
gogora ekartzeko gai 
izan behar dugu.

Zerrendatu memorian informazioa 
gordetzeko eta berreskuratzeko erabiltzen 
dituzuen teknikak, eta argitaratu bost onenak 
post batean. 

H asteko, foroko adibideari jarraituz, osatu 
teknika-bilduma. Ondoren, egin hautaketa, 
eta idatzi post hori.

Memorizatzeko teknikak:
Azterketa-sasoia hurbil dugunez, informazioa 
memorizatzeko eta berreskuratzeko tekniken 
bilduma osatzera animatu nahi zaituztegu, 
guztiontzat baliagarria izango delakoan.
Zer egiten duzu zuk?

Azkenaldian, gero eta gehiago ari naiz 
entzuten testing eff ect, ingelesez. Ikasi 
bitartean, hau da, informazioa lehen aldiz 
jasotzean, testak edo azterketa modukoak 
egitean datza. Hori omen da teknikarik 
eraginkorrena informazioa epe luzera 
gordetzeko.
Olatz Goitia (Agurain)

103103

Idatzi gaiari buruzko hausnarketa laburra, 
galderei erantzunez. 
• Ados zaude lortutako emaitzarekin? 
• Memoria ona izateak arduratzen zaitu? Uste 

duzu dagokion arreta eskaintzen 
diogula?

Partekatu egindako hausnarketak, eta egin 
solasaldia gaiari buruz, galderak kontuan hartuta.
• Horrelako testak fi dagarriak dira? Zer-nolako eragina 

izan dezakete?
• Memoria dela-eta, antzeko kezkak dituzue?
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3. Hurbiltzen zaidanean, usaintze hutsarekin badakit 
bera dela. ……

4. Ahanzturan galduta dauzkat gaztetako oporretako 
pasadizoak; lagun bati galdetu behar izaten dizkiot, 
hark garunean iltzatuta dauzka-eta. ……

5. Hizkuntza memoria mota batekin zuzenean lotua 
dago. Horri esker lotzen ditugu hitzak kontzeptu 
jakinekin. ……

6. Arestian aurkeztu dizkidate lankide berriak, eta 
dagoeneko ahaztu ditut erdien izenak! ……

b. oroimen semantikoa

c. epe laburreko oroimena

d. epe luzeko oroimena

e. oroimen sentsoriala

MEMORIAZ JARDUTEKO 
LEXIKOA 

oroitzapenak gogoratu, gertaerak gogoan 
gorde, ikasitakoak gogora ekarri, burura 
ekarri, berreskuratu, bizipenak burmui-
nean iltzatuta geratu…

 – Oroitzapenak berreskuratzen ditugun 
bakoitzean eraldatu egiten ditugu.

KH 1-4

IKASLEEN FOROA

01.saioa BURUAN GORDE 

Memoria ona izateak arduratzen zaitu? Uste 

34PRIMERAN!
B2.2

35 PRIMERAN!
B2.2

D  EDUKIAREN 
LANKETA

Oroimenaren garrantziari buruzko 
hausnarketa laburra irakurriko dute. Topa 
ditzatela testuan nabarmenduta dauden 
hitzen ordezkoak.

Behar izanez gero, bila ditzatela 
entzungaiaren transkripzioan.

E EKINTZA 
Aurkeztu egitekoa: post batean, 

memorizatzeko bost teknikarik onenen berri 
emango duzue. 

Lehenik, irakur dezatela foroko adibidea 
eta ondoren, denen artean, zerrenda 
ditzatela teknikak; gero, baloratu eta bost 
onenak aukeratuko dituzte. Bukatzeko, 
posta idatzi eta argitaratu egingo dute.

Posta idazteko, bana ditzatela atalak: 
sarrera eta teknika bakoitzaren azalpena. 
Igo dezala taldearen ordezkariak zuen 
webgunera; halakorik ez baduzue, bidali 
taldearen forora.

C  ENTZUNDAKOAREN 
ULERMENA LANDU

Aurkeztu egoera: irratsaio baten pasarte 
bat entzungo duzue, elkarrizketaren 
gidariaren eta neurologo baten arteko 
solasaldia.

Irakur ditzatela esaldiak, eta esan 
dezatela zein oroimen motarekin lotzen 
duten bakoitza. Oroimen mota bat birritan 
aipatzen da, eta entzungaian azaldu 
gabeko bat dago aukeren artean: oroimen 
sentsoriala. 

Zuzendu talde handian, eta argitu 
zalantzak.

ERANTZUNAK
gomutarik: oroitzapenik, gogorapenik, oroipenik; 
garuneko: burmuineko; memoria: oroimena; 
buruan sartu: gogoan gorde, buruan gorde;  
gogora ekartzeko: berreskuratzeko, burura ekartzeko

ERANTZUNAK
2. oroimen inplizitua; 3. oroimen 
sentsoriala; 4. epe luzeko oroimena; 
5. oroimen semantikoa; 6. epe 
laburreko oroimena

GOGOAN DUT12. ikastunitatea

24PRIMERAN! 
B2.2
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

Egin tertulia taldekideekin literatura-pasartean 
irakurritakoen inguruan.   Irakurri literatura-pasartea, eta erantzun 

galderei zirriborro-eran.
A

B

E

Hondartzan dago neskatoa, urertzean. Hesia altxatu du ha-
rea bustiarekin eta itsasontziaren brankaren forma eman 
dio. Barruan dago eserita olatu zuriei begira. Aurreko al-
dean jarriak ditu oinak. Zimur-zimur eginda dauzka, es-
kuak bezalaxe. Gero eta gertuago datorkio ura. Brankaren 
ezker aldetik eraso dio olatuak baina neskatoak segituan 
konpondu du eta belauniko gelditu da, bainujantziaren ti-
rantea sorbaldatik jausita, hurrengo erasoei azkar erantzun 
ahal izateko. Badaki azkenean itsasoak irabaziko duela 
borroka eta, mingainak izozkia bezala, hala desagerraziko 
dutela olatuek bere hareazko itsasontzia, baina, hala ere, 
tinko eta gogoz ari da bere erreinutxoa defenditzen. Hor-
tzak estututa.
Hondartzan hartutako argazkian bere burua ikusi due-
nean, haurra zela itsasertzean igarotako udaldien usaina 
gogoratu du Nereak. Amak jartzen zion kremaren usaina 
sentitu du eta kremaz betetako amaren esku labainkorren 
igurtzia sorbaldetan. Aita eguzkitakoaren pean edo urer-
tzetik paseatzen zebilen bitartean, ama hamakan etzanda 
egoten zela gogoratu du. Gaur bezala. Gaur ere etzanda 
dago, bere aurrean, baina ez dago hamakan, ospitaleko 
ohean baizik. Amari erakusteko ekarri duen argazki zaha-
rra poltsan gorde, eta honen eskuei begira geratu da, geldi, 
ospitaleko aulki zurian eserita.

Karmele Jaio, Amaren eskuak (Elkar)
C

D

 –Nik ere usaindu egin dut txikitan 
hondartzan ematen nuen krema, 
eta gogoratu naiz...
 –Usaindu? Usaina gogoratuko 
zenuen, ezta? Barkatu, barkatu, 
zer gogorarazi dizu?

Entzun Andoni Egañaren iritzi-
-artikulua, eta aztertu goiburua 
galderei erantzunez.

• Zergatik jarri ote dio egileak izenburu 
hori artikuluari?

Ikusi bideo-pasartea, eta antolatu 
ikasgelako oroitzapenen kaxa.

• Ostirala:
 – Azkenengoz aitortu zen eguna.
 – …

• Zein estimuluk eramaten du pertsonaia lehenaldira? 
• Nora, zehazki?
• Gogoan duzu, irakurgaian bezala, lehenaldira eraman izan 

zaituen estimulu, objektu, lekuren bat…? Zein? Zerrendatu 
batzuk.

Zirriborroko zerrenda erabilita, prestatu ahozko 
kontaketa ikaskideei ikasgelan aurkezteko.

Pasartean irakurri dudanaren antzera, nik ere gogoan dut nola…
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Jaso egun horri entzungaian egindako 
erreferentzia guztiak. 

Azpimarratu nabarmendutako 
elementuen erreferentziakideak.
• Horretan ari ginela heldu zen norbait 

berriarekin. Gizon bat hil zutela Madrilen.
• Gizon bat hil zutela Madrilen, jefe bat, 

gaiztoa oso.
Aztertu transkripzioa, eta ordezkatu 
memoria hitza.

IZEN-KOHESIORAKO 
BALIABIDEAK

ORDEZKAPEN LEXIKALA
alaba = neskatoa → Nerea → haurra

PRONOMINALIZAZIOA
 – Amari erakusteko ekarri duen argazki 
zaharra poltsan gorde eta honen (amaren) 
eskuei begira geratu da.

ERREPIKAPENA
 – Gaur bezala. Gaur ere etzanda dago, 
bere aurrean.

ELIPSIA
 – Aurreko aldean jarri ditu oinak. Zimur-
-zimur eginda dauzka (oinak), eskuak 
bezalaxe.

...
KH 5-8
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• Erabaki zein ikaskideren objektuak 
lortuko dituen bakoitzak.

• Lortu bere argazki bat, ipuin… edo edozein objektu 
pertsonal. Mantendu ezkutuan, ikaskideak zer den jakin 
gabe, eta sartu kaxan.

• Zabaldu kaxa eta atera 
banan-banan objektuak. 

• Objektuen arabera, 
ikasle bakoitzak azaldu 
dezala zer gogorarazi dion. 

 

• Zenbat aldiz egiten zaio erreferentzia izenburuko 
egunari testuan? 

• Egun edo data seinalatuak zein oroitzapenekin du 
lotura?

02.saioa    OROITZAPENAK PIZTU 

36PRIMERAN!
B2.2

37 PRIMERAN!
B2.2

A  IRAKURMENA 
LANDU

Aurkeztu Karmele Jaio idazlea 
eta Amaren eskuak eleberria; 
Interneten aurkituko duzu haiei 
buruzko informazioa: bere webgunea 
(karmelejaio.com)… Esaiezu 
aipatutako nobelaren hasiera dela 
liburuan dutena.

Irakur dezatela pasartea, eta 
erantzun diezaietela galderei.

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.

ESKOLA AURRETIK

GOGOAN DUT12. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

Egin tertulia taldekideekin literatura-pasartean 
irakurritakoen inguruan.   Irakurri literatura-pasartea, eta erantzun 

galderei zirriborro-eran.
A

B

E

Hondartzan dago neskatoa, urertzean. Hesia altxatu du ha-
rea bustiarekin eta itsasontziaren brankaren forma eman 
dio. Barruan dago eserita olatu zuriei begira. Aurreko al-
dean jarriak ditu oinak. Zimur-zimur eginda dauzka, es-
kuak bezalaxe. Gero eta gertuago datorkio ura. Brankaren 
ezker aldetik eraso dio olatuak baina neskatoak segituan 
konpondu du eta belauniko gelditu da, bainujantziaren ti-
rantea sorbaldatik jausita, hurrengo erasoei azkar erantzun 
ahal izateko. Badaki azkenean itsasoak irabaziko duela 
borroka eta, mingainak izozkia bezala, hala desagerraziko 
dutela olatuek bere hareazko itsasontzia, baina, hala ere, 
tinko eta gogoz ari da bere erreinutxoa defenditzen. Hor-
tzak estututa.
Hondartzan hartutako argazkian bere burua ikusi due-
nean, haurra zela itsasertzean igarotako udaldien usaina 
gogoratu du Nereak. Amak jartzen zion kremaren usaina 
sentitu du eta kremaz betetako amaren esku labainkorren 
igurtzia sorbaldetan. Aita eguzkitakoaren pean edo urer-
tzetik paseatzen zebilen bitartean, ama hamakan etzanda 
egoten zela gogoratu du. Gaur bezala. Gaur ere etzanda 
dago, bere aurrean, baina ez dago hamakan, ospitaleko 
ohean baizik. Amari erakusteko ekarri duen argazki zaha-
rra poltsan gorde, eta honen eskuei begira geratu da, geldi, 
ospitaleko aulki zurian eserita.

Karmele Jaio, Amaren eskuak (Elkar)
C

D

 –Nik ere usaindu egin dut txikitan 
hondartzan ematen nuen krema, 
eta gogoratu naiz...
 –Usaindu? Usaina gogoratuko 
zenuen, ezta? Barkatu, barkatu, 
zer gogorarazi dizu?

Entzun Andoni Egañaren iritzi-
-artikulua, eta aztertu goiburua 
galderei erantzunez.

• Zergatik jarri ote dio egileak izenburu 
hori artikuluari?

Ikusi bideo-pasartea, eta antolatu 
ikasgelako oroitzapenen kaxa.

• Ostirala:
 – Azkenengoz aitortu zen eguna.
 – …

• Zein estimuluk eramaten du pertsonaia lehenaldira? 
• Nora, zehazki?
• Gogoan duzu, irakurgaian bezala, lehenaldira eraman izan 

zaituen estimulu, objektu, lekuren bat…? Zein? Zerrendatu 
batzuk.

Zirriborroko zerrenda erabilita, prestatu ahozko 
kontaketa ikaskideei ikasgelan aurkezteko.

Pasartean irakurri dudanaren antzera, nik ere gogoan dut nola…
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Jaso egun horri entzungaian egindako 
erreferentzia guztiak. 

Azpimarratu nabarmendutako 
elementuen erreferentziakideak.
• Horretan ari ginela heldu zen norbait 

berriarekin. Gizon bat hil zutela Madrilen.
• Gizon bat hil zutela Madrilen, jefe bat, 

gaiztoa oso.
Aztertu transkripzioa, eta ordezkatu 
memoria hitza.

IZEN-KOHESIORAKO 
BALIABIDEAK

ORDEZKAPEN LEXIKALA
alaba = neskatoa → Nerea → haurra

PRONOMINALIZAZIOA
 – Amari erakusteko ekarri duen argazki 
zaharra poltsan gorde eta honen (amaren) 
eskuei begira geratu da.

ERREPIKAPENA
 – Gaur bezala. Gaur ere etzanda dago, 
bere aurrean.

ELIPSIA
 – Aurreko aldean jarri ditu oinak. Zimur-
-zimur eginda dauzka (oinak), eskuak 
bezalaxe.

...
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• Erabaki zein ikaskideren objektuak 
lortuko dituen bakoitzak.

• Lortu bere argazki bat, ipuin… edo edozein objektu 
pertsonal. Mantendu ezkutuan, ikaskideak zer den jakin 
gabe, eta sartu kaxan.

• Zabaldu kaxa eta atera 
banan-banan objektuak. 

• Objektuen arabera, 
ikasle bakoitzak azaldu 
dezala zer gogorarazi dion. 

 

• Zenbat aldiz egiten zaio erreferentzia izenburuko 
egunari testuan? 

• Egun edo data seinalatuak zein oroitzapenekin du 
lotura?

02.saioa    OROITZAPENAK PIZTU 
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B PARTEKATU 
Bideratu testuaren inguruko tertulia talde 

handian. Egin galderak solasaldian eragiteko, 
eta kudeatu txandak beharrezkoa denean.

Bildu talde txikitan, eta konta diezaiotela 
elkarri prestatuta ekarri duten oroitzapena.

D EDUKIARI ERREPARATU 
Taldeka, azpimarra ditzatela kasu bakoitzeko 

kate anaforikoen baliabideak.
Emaiezu transkripzioa. Errepararazi memoria 

hitzaren erabilerari, eta animatu errepikapena ez 
den bideren batetik joatera.

E  IKASGELAKO 
OROITZAPENEN KAXA 
OSATU

Aurkeztu bideo-pasartea: telesaio batean, 
gonbidatuari ezustea eman diote, bere 
oroitzapenen kutxa zabaldu dutenean.

Aukera dezala bakoitzak zein ikaskideren 
objektuak lortu behar dituen, eta esan diezazula 
zuri isilpean. Errazago iruditzen bazaizu, 
antolatu zeuk, eta eman proposamena ikasleei 
isilpean. Azaldu egitekoa, antolatu eta zehaztu 
zein egunetarako ekarriko dituzten objektuak 
ikasgelara. Eskaini laguntza ezinean ikusten 
dituzunei. 

Bata bestearen objektuak lortzea zaila izango 
dela aurreikusten baduzu, hona aldaera bat 
ekintzarako: ekar ditzala bakoitzak bere bizpahiru 
objektu, eta, atera ahala, konta dezala zer 
dakarkioten gogora.

Zehaztutako egunean, ireki kutxak. Txandaka 
ere egin dezakezu, bizpahiru egunetan.

C ENTZUMENA LANDU 
Aurkeztu entzungaia: irratsaio batean, 

ohitura dute hedabideetako iritzi-artikuluren 
bat irakurtzeko entzuleei; saio honetan, Andoni 
Egañaren iritzi-artikulua irakurriko dute. Baloratu 
bertsolaria aurkeztu behar ote diezun.

Entzun dezatela, eta, talde txikitan, azter 
dezatela, izenburutik abiatuta. Erabil ditzatela 
galderak gidoi gisa.

Proposatu bigarren entzunaldia eskatutako 
erreferentziak jasotzeko baliatzea. Zuzendu talde 
handian, eta, premiarik badago, entzun berriz edo 
aztertu transkripzioa.

ERANTZUNAK
Azkenengoz aitortu zen eguna; 1973ko abenduaren 20a; Carrero 
Blanco hil zuten goiz bera; Egun hartan apaizak galdera deseroso 
bat egin zien; Ostirala ote zen; Ez zen ostirala… Osteguna, akaso

ERANTZUNAK 
1. Gizon bat hil zutela Madrilen; 2. jefe bat

ZABALKUNDEA
Amaren eskuak erabili duzuenez, liburua irakurtzea proposa 

diezaiekezu. Liburua eskuratzeko, hitz egiezu eLiburutegiari buruz, 
Liburutegi Digitala; erakutsi eta animatu erabiltzera, liburu hau 
maileguan eskatuta.  Bestela, filmaren trailerra ikus dezakezue eta 
filma ikustera animatu. Egin dezakezue, halaber, batzuek liburua 
irakurri eta besteek filma ikusi.

Era batera zein bestera, adostu egun bat lan horri buruz hitz egiteko.

GOGOAN DUT12. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ESKOLA AURRETIK

Aztertu herriko kale-izendegia, plakak eta 
monumentuak, eta aukeratu memoria kolektiboan 
gordetzeko erabili direnak.

Prestatu horietako batzuei buruzko azalpena, 
ibilbide tematiko batean emango duzuena.

 HISTORIA ETA 
MEMORIA

Irakurri artikulua, eta egin 
laburpena, ahoz.
Turista asko dabil Sarajevon, bisitan…

A

B

Irakurri artikuluko esaldiak, aztertu zein 
informazio ematen duten nabarmendutako 
adizkiek, eta eman beste modu batera.

1. Edis Kolar bosniarrari, ordea, pasabideak ez dakarzkio 
oroitzapen onak.

2. Eskaera zekarkieten aitona-amonei.

3. Argazkiek haien lana dakarkigute gogora.

Osatu esaldiak, aurreko adizkiei erreparatuta.

1. Argazkiak dakartzat, une haiek gogoratzeko.
 – Argazkiak ………………….. zuri, une haiek 

gogoratzeko.

2. Kutxa daramagu, aitaren oroitarrian uzteko.
 – Kutxa ……………………… aitari, 

oroitarrian uzteko.

C

D

E

F

Ikusi bideo-pasartea, eta erantzun 
galderei.

Irakurri kronikatik ateratako adierazpenak, eta 
markatu zuzen jasotakoak.

• Zein sasoitakoak dira gertakizunak?
• Non gertatu ziren? Ezagutzen duzue 

ingurune hori?
• Zerk eman dizue atentzioa bereziki?

NORK ERAKO ADITZ 
TRINKOAK

HELBURUZKOAK
Zertarako? galderari erantzuteko hiru 
modu ditugu, oro har:

 – -t(z)eko: Bizitzako etapa bat ixteko…
 – subjuntiboa: Bizitzako etapa bat itx 
dezagun…

 – -t(z)earren, -t(z)eagatik: Bizitzako 
etapa bat ixtearren/ixteagatik…
…bilatu ditugu aitonaren gorpuzkiak.

KH 13-16

UDAZKENA da eta ez du hotzik egiten. Aldaketa klima-
tikoa edo zortea den ez dakigu, baina gogoz jaso dugu 
egun eguzkitsua. Autobus handietan Malasiako ehunka 
turista iritsi dira. Azken egunetan Dubrovnik eta Mostar 
bisitatu dituzte eta orain Sarajevo bisitatzeko prest daude.
Tunel Spasa edo Esperantzaren Tunela atrakzio turistiko 
handia da Bosniako hiriburuan. Balkanetako hiria bisi-
tatzen duten atzerritar askok gurutzatu nahi dituzte pu-
blikora irekita dauden 30 metroak. Bisitari askok mapa 
bat ikuskatu behar dute non dauden jakiteko, eta, nos-
ki, Bosniako gerraren gaineko hitzaldi labur bat entzun. 
Donji Kotoracklaeko 34. zenbakian gaude eta tunelaren 
sarrerako fatxada metrailek utzitako arrastoz beteta dago.
Edis Kolar bosniarrari, ordea, pasabideak ez dakarzkio 
oroitzapen onak. Hemezortzi urte zituen serbiar-bosnia-
rrek Sarajevoren aurkako setioa hasi zutenean. Kolarta-
rrak klase ertaineko familia arrunta ziren. “Setioa inposa-
tu zutenean, gure familiaren etxearen kokalekuak salbatu 
egin gintuen”, adierazi du Edisek. Kolar familia Saraje-
voko aireportutik oso hurbil bizi zen, serbiar-bosniarrek 
kontrolatzen zuten gunetik kanpo.
Edisen aitona-amonak, Sida eta Alija, ezagunak ziren 
Butmir auzoan. “Pertsona onak ziren. Gogoan dut amo-
nak kontu ederrak kontatzen zizkigula kanpoan bonbar-
daketak entzuten zirenean”, esan du Edisek. Egun batean, 
armadan sartu berriak ziren hainbat gazte Kolartarren-
gana hurbildu ziren. “Eskaera zekarkieten aitona-amonei: 
haien etxe azpitik tunela eraikitzea. Helburua zen setio-
pean zeuden eremuetatik ateratzeko eta jakiak sartzeko 
pasabidea eraikitzea, alegia, aireportuaren beste aldean 
zegoen eremua hiriarekin batzea”, gogoratu du Edisek. 
Aitonak eta amonak ez zuten bi aldiz pentsatu, eta haien 
etxea utzi zuten.

Tunela 1993ko martxoan hasi ziren eraikitzen, pasabi-
dearen alde batetik eta bestetik. Kolar familiak ere gau eta 
egunez lan egin zuen. Edisek eraikuntzan lan egin zuten 
herritar guztien argazkiak ditu ikusgai. Tunelaren ondo-
ko museoan daude jarrita. “Argazkiek haien lana dakar-
kigute gogora; omenaldi txiki bat egin nahi izan diegu. 
Haien lanik gabe, Sarajevok amore emango zuen edo as-
koz pertsona gehiago hilko ziren”.
Tunelaren eraikuntza 1993ko ekainean amaitu zuten. 
Pasabidearen ondoan idatzita dauden kartelek hainbat 
informazio eskaintzen dute. Turistek adi-adi irakurtzen 
dituzte datuak. Informazioa ez da nolanahikoa. Tunela 
jardunean egon zen bitartean, tonaka janari zein erregai 
sartu ahal izan zituzten setiopean zegoen Sarajevora.
Edisek distantziaren patxadarekin gogoratzen ditu aito-
na-amonen iraganeko egongela eta sukaldea. Barruan ba-
dirudi denbora ez dela pasa; azpian berriz, beste mundu 
bat dirudi denak. Familiaren etxeak Sarajevok bizi izan 
zituen unerik ilunenak argitu zituen. “Aitona-amonek or-
dura arte eraikitako guztia, oroitzapenak… dena atzean 
utzi zuten tunela eraiki ahal izateko. Horregatik, ilobek 
haien omenezko museoa eraiki nahi izan dugu familia-
ren etxean. Haien esfortzua hutsala izan ez zela erakus-
teko”. Sarajevo hiriburuko setioak 43 hilabete iraun zuen; 
gutxienez 11.000 herritar inguru hil zituzten eta eremua 
zeharo suntsituta geratu zen.
Orduz geroztik, memoria bizirik mantentzeko ahalegina 
egin du Edisek, eta, haren anaiarekin batera, tunela erre-
kuperatzeko ahalegin handia egin du. “Momentuz 30 me-
tro bakarrik bisita daitezke, baina gure helburua da lehe-
nago edo geroago tunelaren 800 metroak errekuperatzea”.

Ane Irazabal, Deia, Ortzadar (moldatua)

KOLAR FAMILIA

Komentatu taldekideekin artikulua, eta 
erantzun galderari.
• Zer iruditzen zaizue halako guneak “museo” 

bihurtzea?

 –Ezinbestekoa da esparru batzuk izatea 
lehenaldiko gertaerak gogoan izateko.
 –Arazoa da zein gune, zein gertaera... 
gogoratu, ezta?

EKARRI
dakar(tza)t
dakar(tza)k/n
dakar(tza)
dakar(tza)gu
dakar(tza)zu
dakar(tza)zue
dakar(tza)te

ERAMAN
darama(tza)t
darama(tza)k/n
darama(tza)
darama(tza)gu
darama(tza)zu
darama(tza)zue
darama(tza)te
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Komentatu halako kasu gehiago ezagutzen 
duzuen.
 

Adostu zein galderari erantzuten dioten 
nabarmendutako tarteek.

 1. Joxe Angelek ez du inoren izenik eman nahi, errudunen 
familiak errespetatzearren.

 2. Osabaren amari semea etxean edukitzeko esan zioten, 
ondo ezkutatuta izateagatik. 

 3. Herriko bat “susmagarriak” neurtzen ibiltzen zen, 
hilkutxa egin behar izanez gero, haien datuak jakitearren.

03.saioa
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A  IRAKURMENA 
LANDU

Aurkeztu Ane Irazabal kazetaria. 
Bilatu informazioa Interneten, eta 
azpimarratu agian ezaguna egingo 
zaiela, telebistan berriemaile-lanak 
egin dituelako munduko hainbat 
lekutan: Ekialde Hurbila, Italia, 
Grezia…

Irakur dezatela artikulua, eta bidal 
diezazutela ahozko laburpena.

B HAUSNARTU
Jarri ikasleak 3-4ko taldetan, 

artikuluari buruz jarduteko. Taldeak 
osatzeko, elkartu kontaketari 
ñabardura ezberdinak eman 
dizkioten ikasleak, dinamika 
biziagoa izan dezaten.

Hitz egin dezatela proposatutako 
galderaren inguruan. Eraman 
ondorioak talde handira.

OSTEKOAK

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

GOGOAN DUT12. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

Aztertu herriko kale-izendegia, plakak eta 
monumentuak, eta aukeratu memoria kolektiboan 
gordetzeko erabili direnak.

Prestatu horietako batzuei buruzko azalpena, 
ibilbide tematiko batean emango duzuena.

 HISTORIA ETA 
MEMORIA

Irakurri artikulua, eta egin 
laburpena, ahoz.
Turista asko dabil Sarajevon, bisitan…

A

B

Irakurri artikuluko esaldiak, aztertu zein 
informazio ematen duten nabarmendutako 
adizkiek, eta eman beste modu batera.

1. Edis Kolar bosniarrari, ordea, pasabideak ez dakarzkio 
oroitzapen onak.

2. Eskaera zekarkieten aitona-amonei.

3. Argazkiek haien lana dakarkigute gogora.

Osatu esaldiak, aurreko adizkiei erreparatuta.

1. Argazkiak dakartzat, une haiek gogoratzeko.
 – Argazkiak ………………….. zuri, une haiek 

gogoratzeko.

2. Kutxa daramagu, aitaren oroitarrian uzteko.
 – Kutxa ……………………… aitari, 

oroitarrian uzteko.

C

D

E

F

Ikusi bideo-pasartea, eta erantzun 
galderei.

Irakurri kronikatik ateratako adierazpenak, eta 
markatu zuzen jasotakoak.

• Zein sasoitakoak dira gertakizunak?
• Non gertatu ziren? Ezagutzen duzue 

ingurune hori?
• Zerk eman dizue atentzioa bereziki?

NORK ERAKO ADITZ 
TRINKOAK

HELBURUZKOAK
Zertarako? galderari erantzuteko hiru 
modu ditugu, oro har:

 – -t(z)eko: Bizitzako etapa bat ixteko…
 – subjuntiboa: Bizitzako etapa bat itx 
dezagun…

 – -t(z)earren, -t(z)eagatik: Bizitzako 
etapa bat ixtearren/ixteagatik…
…bilatu ditugu aitonaren gorpuzkiak.

KH 13-16

UDAZKENA da eta ez du hotzik egiten. Aldaketa klima-
tikoa edo zortea den ez dakigu, baina gogoz jaso dugu 
egun eguzkitsua. Autobus handietan Malasiako ehunka 
turista iritsi dira. Azken egunetan Dubrovnik eta Mostar 
bisitatu dituzte eta orain Sarajevo bisitatzeko prest daude.
Tunel Spasa edo Esperantzaren Tunela atrakzio turistiko 
handia da Bosniako hiriburuan. Balkanetako hiria bisi-
tatzen duten atzerritar askok gurutzatu nahi dituzte pu-
blikora irekita dauden 30 metroak. Bisitari askok mapa 
bat ikuskatu behar dute non dauden jakiteko, eta, nos-
ki, Bosniako gerraren gaineko hitzaldi labur bat entzun. 
Donji Kotoracklaeko 34. zenbakian gaude eta tunelaren 
sarrerako fatxada metrailek utzitako arrastoz beteta dago.
Edis Kolar bosniarrari, ordea, pasabideak ez dakarzkio 
oroitzapen onak. Hemezortzi urte zituen serbiar-bosnia-
rrek Sarajevoren aurkako setioa hasi zutenean. Kolarta-
rrak klase ertaineko familia arrunta ziren. “Setioa inposa-
tu zutenean, gure familiaren etxearen kokalekuak salbatu 
egin gintuen”, adierazi du Edisek. Kolar familia Saraje-
voko aireportutik oso hurbil bizi zen, serbiar-bosniarrek 
kontrolatzen zuten gunetik kanpo.
Edisen aitona-amonak, Sida eta Alija, ezagunak ziren 
Butmir auzoan. “Pertsona onak ziren. Gogoan dut amo-
nak kontu ederrak kontatzen zizkigula kanpoan bonbar-
daketak entzuten zirenean”, esan du Edisek. Egun batean, 
armadan sartu berriak ziren hainbat gazte Kolartarren-
gana hurbildu ziren. “Eskaera zekarkieten aitona-amonei: 
haien etxe azpitik tunela eraikitzea. Helburua zen setio-
pean zeuden eremuetatik ateratzeko eta jakiak sartzeko 
pasabidea eraikitzea, alegia, aireportuaren beste aldean 
zegoen eremua hiriarekin batzea”, gogoratu du Edisek. 
Aitonak eta amonak ez zuten bi aldiz pentsatu, eta haien 
etxea utzi zuten.

Tunela 1993ko martxoan hasi ziren eraikitzen, pasabi-
dearen alde batetik eta bestetik. Kolar familiak ere gau eta 
egunez lan egin zuen. Edisek eraikuntzan lan egin zuten 
herritar guztien argazkiak ditu ikusgai. Tunelaren ondo-
ko museoan daude jarrita. “Argazkiek haien lana dakar-
kigute gogora; omenaldi txiki bat egin nahi izan diegu. 
Haien lanik gabe, Sarajevok amore emango zuen edo as-
koz pertsona gehiago hilko ziren”.
Tunelaren eraikuntza 1993ko ekainean amaitu zuten. 
Pasabidearen ondoan idatzita dauden kartelek hainbat 
informazio eskaintzen dute. Turistek adi-adi irakurtzen 
dituzte datuak. Informazioa ez da nolanahikoa. Tunela 
jardunean egon zen bitartean, tonaka janari zein erregai 
sartu ahal izan zituzten setiopean zegoen Sarajevora.
Edisek distantziaren patxadarekin gogoratzen ditu aito-
na-amonen iraganeko egongela eta sukaldea. Barruan ba-
dirudi denbora ez dela pasa; azpian berriz, beste mundu 
bat dirudi denak. Familiaren etxeak Sarajevok bizi izan 
zituen unerik ilunenak argitu zituen. “Aitona-amonek or-
dura arte eraikitako guztia, oroitzapenak… dena atzean 
utzi zuten tunela eraiki ahal izateko. Horregatik, ilobek 
haien omenezko museoa eraiki nahi izan dugu familia-
ren etxean. Haien esfortzua hutsala izan ez zela erakus-
teko”. Sarajevo hiriburuko setioak 43 hilabete iraun zuen; 
gutxienez 11.000 herritar inguru hil zituzten eta eremua 
zeharo suntsituta geratu zen.
Orduz geroztik, memoria bizirik mantentzeko ahalegina 
egin du Edisek, eta, haren anaiarekin batera, tunela erre-
kuperatzeko ahalegin handia egin du. “Momentuz 30 me-
tro bakarrik bisita daitezke, baina gure helburua da lehe-
nago edo geroago tunelaren 800 metroak errekuperatzea”.

Ane Irazabal, Deia, Ortzadar (moldatua)

KOLAR FAMILIA

Komentatu taldekideekin artikulua, eta 
erantzun galderari.
• Zer iruditzen zaizue halako guneak “museo” 

bihurtzea?

 –Ezinbestekoa da esparru batzuk izatea 
lehenaldiko gertaerak gogoan izateko.
 –Arazoa da zein gune, zein gertaera... 
gogoratu, ezta?

EKARRI
dakar(tza)t
dakar(tza)k/n
dakar(tza)
dakar(tza)gu
dakar(tza)zu
dakar(tza)zue
dakar(tza)te

ERAMAN
darama(tza)t
darama(tza)k/n
darama(tza)
darama(tza)gu
darama(tza)zu
darama(tza)zue
darama(tza)te
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Komentatu halako kasu gehiago ezagutzen 
duzuen.
 

Adostu zein galderari erantzuten dioten 
nabarmendutako tarteek.

 1. Joxe Angelek ez du inoren izenik eman nahi, errudunen 
familiak errespetatzearren.

 2. Osabaren amari semea etxean edukitzeko esan zioten, 
ondo ezkutatuta izateagatik. 

 3. Herriko bat “susmagarriak” neurtzen ibiltzen zen, 
hilkutxa egin behar izanez gero, haien datuak jakitearren.
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C GRAMATIKA LANDU
Lehengo taldeetan, errepara diezaietela liburuko 

esaldiei, ekarri aditz trinkoari buruz ari garela 
ondorioztatzeko.

Lehenengo esalditik abiatuta, galdetu ikasleei 
zein erregimenetan dauden aditzak; NOR-NORI-
-NORK direla argitu ondoren, galdetu ikasleei 
elipsian dagoen elementuari buruz beste bietan 
(2. nork, soldaduek; 3. guri, Kolar familiakooi).

Azkenik, NOR-NORK formatik abiatuta, eraiki 
ditzatela hutsunedun esaldiak.

D ULERMENA LANDU
Aurkeztu bideo-pasartea: Xabier Madariagak aurkezturiko  

Ur Handitan ETBko telesaioaren atal-zati bat da; atalaren 
izenburua Memoria historikoa izan zen. Ez eman informazio 
gehiago, ikasleek eurek aurki dezaten.

Ikus dezatela pasartea, eta, taldetan, hitz egin dezatela 
ikusitakoaren gainean, galderak oinarri; animatu ikasleak 
galderetatik harago joatera.

Talde handian, hitz egizue halako gehiago ezagutzen 
ote duzuen; horretarako, entzutez edo hedabideei esker 
ezagunak dituzuen kasuak aipa ditzakezue.

E EDUKIARI ERREPARATU
Jarri testuinguruan liburuko esaldiak: kazetari 

batek kronika idatzi du Joxe Angel Munduateren 
kontakizunarekin; hauek handik ateratako 
esaldiak dira.

Irakur ditzatela esaldiak, eta aukera ditzatela 
informazio zuzena ematen dutenak, ikusi 
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KONTUAN HARTU

Edozer esaten diotela ere, lagun honek beti esamolde batekin erantzuteko ohitura du.

Markatu erabilitako esamoldeetatik zeinek duten memoriarekin zerikusia. Ondoren, 
bilatu zeri erantzun dioten markatutako esamolde horiek.

Ahanzturari buruzko iritzi-artikulua idatzi dute egunkarian.

Irakurri testuaren hasiera, eta osatu, hitzak behar bezala egokituta. Hitzetako bat birritan erabili 
behar da.

LEHEN LAU NOTAK
Hiru urtetik beherako umeek erraz (1) ahazten ei dute ia dena. Batetik, hizkuntza era-
bat menperatzen ez dutelako; hiztegi mugatua dutenez, ez dituzte izendatu edo ulertu 
ezin dituzten gauzei buruzko (2) …………-(a)k gordetzen. Eta, bestetik, (3) …………-(a)k 
oroitzapen horiei jaregin egiten dielako; lehenengo urte bietan hainbeste (4) ………… be-
rri sortzen dira bertan ze, ondo funtzionatzeko, horietako asko galdu egiten dituela (5) 
…………-(a)k berak. Adituek arbola bat kimatzearekin konparatzen dute (6) …………(-a): 
lantzean adar batzuk moztea beharrezkoa ei du enborra indartsu haz dadin.

Miren Amuriza, berria.eus 

1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. …… 6. ……

Oroitzapenak zein ahanztura maiz izan dira sormenerako inspirazio-iturri. Hona adibide bat: 
Joseba Sarrionandiaren Oroitzen zaitudanean, ama poema, Mikel Laboak musikatu zuena.

Osatu, foroan, oroimena edo haren galera gai duten fi lm, eleberri edo sorkuntza-lanen 
zerrenda, hautaketaren arrazoia azalduz. Hona pare bat fi lm, adibidez:

KONTUAN HARTU

Memoria edo oroimena garunaren ahalmena da. Memoria onaren jabe denak informazioa buruan gor-
detzen du, oroitzapenak edo gomutak eraikiz, eta behar duenean berreskuratu, gogoratu, burura edo 
gogora ekartzen du.
Oroimen-galerak ahanztura eragiten du, burmuinak inoiz gogoan izan dituenak berreskuratu ezina. 
Horren aurka, oroigarriak eta agendak erabiltzen ditugu: ahazteko beldur garenak gogorarazi edo go-
goratu eragiteko. 

- Oroitzapen gozoak dira gogoan gordetzen errazenak.

BURU HITZAREKIN OSATUTAKO ESAMOLDEAK
Buruz ikasi esaten diogu zerbait hitzez hitz errepikatuz ikasteari, esanahiari erreparatu gabe bada ere. 
Buruz hitz egitea, buruz aritzea inon kontsultatu gabe buruan daukagun informazioa erabiliz jarduteari.

- Buruz ari naiz, beraz, ez harritu zerbait ahazten bazait.
- Buruz ikasarazi diegu seme-alabei gure telefono-zenbakia.

HAINBAT ADIERA
Memoria hitzak hainbat adiera hartu ditu: oroimena da, esan bezala, garunak duen ahalmena; oroitza-
penak idazten ditu, esaterako, pertsonaia famatu batek; enpresa batean, urteko txostena egiten dugu; 
historiari ere egiten dio erreferentzia. Teknologiaren munduan, ordea, memoria hitza erabiliko dugu.

MUSIKAREN INDARRA
Zerebroa gauza miresgarria da. Irakurri dut oroi-
tzapenak ez direla egonkorrak, hots, gogora ekar-
tzen ditugun oro gaurkotzen direla eta garunak 
bertsio berria egiten duela. Gure memoria gara 
—zioen Jorge Luis Borgesek—, egitura ez egonko-
rreko museo kimerikoa gara, ispilu apurtu mordo 
hori. Lantzean behin, baina, Alzheimer izeneko 
gaixotasunak agerraldia egiten du. Orduan gure 
memoria dena desagertzen da eta ezerezera goaz. 
Hala ere, Alzheimerraren gelarik ilunenetan ere 
ba omen dago helduleku bat: musika. Leipzig-eko 

ahaztu
garun
memoria
oroitzapen
konexio

ESANAK

1. Egitasmo hori ez ote dugu inoiz bukatuko?

2. Lagunak ez dira fio nik esandakoez, Interneten egiaztatzen 
dituzte datuak.

3. Ez ditut biloben urtebetetze-egunak gogoratzen!

4. Aurrezki guztiak hartu, eta munduari bira ematera joango naiz!

5. Irakasleak esan dit ikasteko modua aldatu beharra daukadala, 
ez ditudala kontzeptuak barneratzen.

6. Arazo horrek loa eragozten dit.

ERANTZUNAK

  A. Burua arintzen hasi zaizu!

  B. Buruz hitz egiten duzulako!

  C. Egiozu buru!

  D. Buruz ikasten duzu eta!

  E. Lehenbailehen buru eman behar diozu!

  F. Burua galdu duzu!

MEMORIARI BURUZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

Musikak memoriari eusteko duen indarrari buruzko iritzi-artikulua argitaratu dute egunkarian.

Irakurri pasarte hau, eta idatzi gaiari buruzko iritzia. 

Max Planck ikerketa institutuak musikaren bidez 
memoria zati bati euts geniezaiokeela ondoriozta-
tu du, Brain aldizkarian kaleratu berri dutenaren 
arabera. Antza denez, emozio handiak eragiten du 
gomuta biziagoa izatea, eta musika emozio horie-
tara joateko atea da. Antzerako ikerketa bat dago 
� e Journal of Prevention of Alzheimer's Disease 
aldizkarian. Musika akorduak garunaren alde be-
rezituan geratzen dira, eta horrek ahalbidetzen du 
dena galdu dugunean gure bizitzako doinuak go-
goratzea.

Goizalde Landabaso, berria.eus

• Schindlerren zerrenda • Loreak

OROITZEN ZAITUDANEAN, AMA
leihotik begira,
kristala lausotzen duen lurrina kendu gabe,
eta ni —badakit—
zeure begien hondoan nagoela

Joseba Sarrionandia

Oroitzen zaitudanean, ama,
sukaldean egoten zara
mahaia bostentzat iminita,
aulkian eseri eta
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Foroa dinamizatzeko, zerrendarako 
proposamenak egin ditzakezu, liburukoez 
gain: Urte berri on, amona! filma, Jason 
Bourneri buruzko filmak, Marguerite 
Yourcenar idazlearen Adrianoren 
memoriak…

Sustatu ikasleen ekarpenen gaineko 
elkarreragina, behar izanez gero, zeuk ere 
iruzkinak eginez. Eman feedbacka foroan 
bertan.

MEMORIARI BURUZ HITZ EGITEKO LEXIKOA

ERANTZUNAK
1. ahazten; 2. oroitzapenak; 3. garunak; 
4. konexio; 5. garunak; 6. memoria 

ERANTZUNAK
Memoriarekin zerikusia dute: B, D
Esanak eta erantzunak: 2. B; 5. D

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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IZEN-KOHESIOA

Kazetariak Iñaki Artola pilotaria elkarrizketatu du, eta debutatu zuen egunari buruz galdetu dio.

Irakurri erantzuna egunkariko kirol-atalean, eta aukeratu hutsune bakoitzari dagokion izena. 

Irratian, txikitako testu-liburuak ekarri dituzte gogora.
Entzun pasartea, eta sortu, eredu horren antzera, zuen eskola-garaiko 
oroitzapen-bilduma.

Iragarki bateko argazkiak zeresana piztu du lagun-kuadrillan.
Azpimarratu kohesio-baliabideak solasaldian.

Arte-areto bateko argazki-bilduma deskribatu du kazetari batek bere erreportajean.

Irakurri erreportajearen sarrera, eta aurkitu testuan zerrendako hitzei erreferentziakidea.

(...)
2014ko ekainaren 28an debutatu zenuen, Tolosako Beotibar pilotalekuan. 
Zer oroitzapen gordetzen duzu?

Testura gai berriak ekarri edota testuko gaiak mantentzea izen-kohesioaren bidez egiten da, eta horrek 
gaien progresioa ere ziurtatzen du, gainera. Horrela, izen-kohesioak zehazten du bi argumenturen edo 
gehiagoren artean dagoen erreferentziakidetasuna. Erlazio horiek serietan antolatutako izenorde edo 
izen-sintagmen bidez egiten dira –edo kate anaforikoen bidez–.

ERREFERENTZIA-MEKANISMOAK (ANAFORAK)
Askotan gertatzen da testuan lehendik agertua den elementu bati berriro erreferentzia edo aipamena 
egitea, hurrengo perpausean edo paragrafoan.

 - Begiak irekitzen dituenean, irribarre egiten die Xabierri eta Nereari, baina ez ditu ezagutzen bere 
seme-alabak.

Aipamen horrexek ematen dio lotura edo kohesioa testuari. Erreferentzia hori hainbat modutara egin 
daiteke. Esate baterako:

ORDEZKAPEN LEXIKALA
Lehen aipatutako elementuaren ordez beste bat sartuz. Hainbat baliabide daude: sinonimia (heldu>iri-
tsi), hiperonimia (etxea>eraikuntza), hiponimia (eraikuntza>etxea), perifrasia (plater-ikuzgailua>pla-
terak garbitzeko makina) eta abar.

 - Etxea dakarkit gogora, sukalde-txokoa, huraxe baitu bizileku betiko eta bakar.

PRONOMINALIZAZIOA
Hiru bide daude: pertsona izenordainekin (ni, zu, gu…) nahiz izenordain gisa erabilitako erakusleekin 
(hau, hori, hura…) ordezkatzea, aditzondoak (han bertan…) erabiltzea eta makulu-hitzekin (zera esan 
zidan…) ordezkatzea.

 - Desagertu zenetik 30 urte igaro badira ere, haren ahotsak bizirik dirau, irudi bidez baldin bada ere.

ERREPIKAPENA
Testua astunxeagoa bihur dezakeen arren, hitz bera behin eta berriz errepikatuz, gauzak argi nabar-
mendu nahi direlako:

 - Usainak. Haurtzaroko usainak. Zure gogoa udazkeneko egun umeletara daramatenak.

ELIPSIA
Testuari arintasuna ematekotan, testuko osagaiak ezabatu egiten dira:

 - Gogoratuko ez naiz, bada (teknika horrekin)! Freudek ere erabili zuen asoziazio askearen teknika 
hori, gaixoari hitz bat eman eta horrek burura ekartzen dion guztia esatearena, alegia.

Jendea. Egoera. Unea. Istanta. Osagai horiek 
guztiak dotore uztartuta daude ondorengo iru-
di-bilduman, elementu horien, eta beste zenbai-
ten, batuketaren emaitza baita argazkia. Betiko 
jasota geratu den segundo laurdena. Zigarro-ke 
artean galdutako begirada, begiekin galdezka 
ari diren haurrak, enbatatik ihesi doazenen pre-
sa, jendea, egoera, unea, istanta, funtsean. 

1. Unea > …………

2. Osagai horiek guztiak > …………

3. ………… > betiko jasota geratu den segundo laurdena

4. ………… > istanta

—Ufa! Beti gazte izan behar horrek ematen dituen lanak. Gogoratze hutsak edozein nekatzen du. (1)
—Zer diozu? Bizipoza pizten dute-eta ikuste hutsarekin. Bizipoza, txo! (2)
—Bizipoza? Nahi eta ezina. Ez garen hura bagarela uste izateko arrisku galanta. (3)
—Ño! Ezin uka bera itxurazkoa ez denik, baina itxurazko irudiaren atzean itxurakeria asko. Jakin egin 

behar zer duen beretik eta zer alegiazkotik. (4)
—Itxura garrantzitsua da. Konforme. Baina hori ere nolakoa den esan egin behar. Naturala, gertukoa, 

denona, anitza. Ez beti estereotipo bereko itxura, ala? (5)
—Niri orrazkera horrek Egoitzek permanentea egin zuenekoa ekarri dit gogora. Gogoan duzue Bon 

Joviren sukarra igo zitzaionekoa? Hura bai beroaldia! (6)

…………(1) nahiko zaila izan zen niretzat. Ilusio ikaragarria neukan, baina justu 
pare bat egun lehenago gaixotu egin nintzen. Eta horrek kolpera itzali zuen nire 
…………(2). Sukarrarekin egon nintzen eta ia aurreko egunera arte jokatuko nuen 
edo ez ere ez nekien ziur. Zalantza harekin, hala, oso urduri pasa nituen aurreko 
egunak, partidara bertara ere kezka askorekin joan nintzen, …………(3) ez nekie-
lako nola erantzungo nuen, pattalaldi hari buelta emango nion ala ez. Boladaz, 
eztulka hasten nintzen, nekea, …………(4) ere gehiago sentitzen nuen..., baina az-
kenean ez nuen hain partida txarra ere egin. Nahiko txukun aritu nintzen; uste 
dut partida salbatu nuela nolabait; 17 tanto behintzat egin genituen. Polita ondo-
rengo afaria izan zen. Bai, ………… (5) hura, joe afari hura. Oroitzapen gozoa utzi 
zidan: lagunekin ospatu genuen, parrandatxoa ere egin genuen eta azkenerako 
…………(6) polita izan zen.
(...)

motibazioa
egun hura
ahuldadea
(egun, elipsian)
pilotalekua
afari
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1. Proposatu eta adostu ikaskideekin, foroan, eskola-garaiko gairen bat oroitzapenen bilduma 
osatzeko: irakasleak, ikasgelak, jolas-orduko jolasak...

2. Prestatu bildumarako zure ekarpena galderei erantzunez:
 – a. Zer duzu gogoan eskola-garaikoen artean?
 – b. Zerk gogorarazten dizkizu eskola-garaiko kontu horiek?

3. Grabatu zure kontaketa, eta bidali forora.

4. Editatu bilduma: batu zuen pasarteak eta girotu musikarekin.

42PRIMERAN!
B2.2

43 PRIMERAN!
B2.2
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KONTUAN HARTU

IZEN-KOHESIOA

Kazetariak Iñaki Artola pilotaria elkarrizketatu du, eta debutatu zuen egunari buruz galdetu dio.

Irakurri erantzuna egunkariko kirol-atalean, eta aukeratu hutsune bakoitzari dagokion izena. 

Irratian, txikitako testu-liburuak ekarri dituzte gogora.
Entzun pasartea, eta sortu, eredu horren antzera, zuen eskola-garaiko 
oroitzapen-bilduma.

Iragarki bateko argazkiak zeresana piztu du lagun-kuadrillan.
Azpimarratu kohesio-baliabideak solasaldian.

Arte-areto bateko argazki-bilduma deskribatu du kazetari batek bere erreportajean.

Irakurri erreportajearen sarrera, eta aurkitu testuan zerrendako hitzei erreferentziakidea.

(...)
2014ko ekainaren 28an debutatu zenuen, Tolosako Beotibar pilotalekuan. 
Zer oroitzapen gordetzen duzu?

Testura gai berriak ekarri edota testuko gaiak mantentzea izen-kohesioaren bidez egiten da, eta horrek 
gaien progresioa ere ziurtatzen du, gainera. Horrela, izen-kohesioak zehazten du bi argumenturen edo 
gehiagoren artean dagoen erreferentziakidetasuna. Erlazio horiek serietan antolatutako izenorde edo 
izen-sintagmen bidez egiten dira –edo kate anaforikoen bidez–.

ERREFERENTZIA-MEKANISMOAK (ANAFORAK)
Askotan gertatzen da testuan lehendik agertua den elementu bati berriro erreferentzia edo aipamena 
egitea, hurrengo perpausean edo paragrafoan.

 - Begiak irekitzen dituenean, irribarre egiten die Xabierri eta Nereari, baina ez ditu ezagutzen bere 
seme-alabak.

Aipamen horrexek ematen dio lotura edo kohesioa testuari. Erreferentzia hori hainbat modutara egin 
daiteke. Esate baterako:
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Lehen aipatutako elementuaren ordez beste bat sartuz. Hainbat baliabide daude: sinonimia (heldu>iri-
tsi), hiperonimia (etxea>eraikuntza), hiponimia (eraikuntza>etxea), perifrasia (plater-ikuzgailua>pla-
terak garbitzeko makina) eta abar.

 - Etxea dakarkit gogora, sukalde-txokoa, huraxe baitu bizileku betiko eta bakar.

PRONOMINALIZAZIOA
Hiru bide daude: pertsona izenordainekin (ni, zu, gu…) nahiz izenordain gisa erabilitako erakusleekin 
(hau, hori, hura…) ordezkatzea, aditzondoak (han bertan…) erabiltzea eta makulu-hitzekin (zera esan 
zidan…) ordezkatzea.

 - Desagertu zenetik 30 urte igaro badira ere, haren ahotsak bizirik dirau, irudi bidez baldin bada ere.

ERREPIKAPENA
Testua astunxeagoa bihur dezakeen arren, hitz bera behin eta berriz errepikatuz, gauzak argi nabar-
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dut partida salbatu nuela nolabait; 17 tanto behintzat egin genituen. Polita ondo-
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KONTUAN HARTU

ERANTZUNAK
1.  ELIPSIA: (beti gazte izan behar hori) > 

gogoratze hutsak;
2. ERREPIKAPENA: Bizipoza > Bizipoza;  
3. ERREPIKAPENA: Bizipoza > Bizipoza?; 
4.  ORDEZKAPEN LEXIKALA: bera > itxurazko  

irudi > alegiazkoa; 
5.  PRONOMINALIZAZIOA: Itxura > hori; 

ERREPIKAPENA: Itxura > itxura; 
6.  PRONOMINALIZAZIOA: sukarra igo 

zitzaionekoa > hura

ERANTZUNAK
1. Egun hura; 2. motibazioa;  
3. pilotalekuan; 4. ahuldadea; 5. afari;  
6. (egun, elipsian)

IZEN-KOHESIOA

Behin irrati-pasartea entzunda, presta dezatela 
egitekoa; lagungarri, gidoia dute. Sar zaitez 
foroan, eta bultzatu parte-hartzea, beharra 
badago.  

Begiratu ikasle guztiek gidoiaren urrats guztiei 
jarraitu dieten.

Azken edizio-lanak egiteko laguntza behar 
badute, eskaini. Esaterako, “Audacity” programa 
egokia da horretarako.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. Unea > istanta (ordezkapen lexikala); 
2. Osagai horiek guztiak > elementu 
horien (ordezkapen lexikala eta 
pronominalizazioa); 3. Argazkia > betiko 
jasota geratu den segundo laurdena 
(ordezkapen lexikala); 4. Unea > istanta 
[ordezkapen lexikala eta errepikapena 
(hasierakoarekin)]
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ELIPSIA
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4. ………… > istanta
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—Zer diozu? Bizipoza pizten dute-eta ikuste hutsarekin. Bizipoza, txo! (2)
—Bizipoza? Nahi eta ezina. Ez garen hura bagarela uste izateko arrisku galanta. (3)
—Ño! Ezin uka bera itxurazkoa ez denik, baina itxurazko irudiaren atzean itxurakeria asko. Jakin egin 
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(...)

motibazioa
egun hura
ahuldadea
(egun, elipsian)
pilotalekua
afari
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1. Proposatu eta adostu ikaskideekin, foroan, eskola-garaiko gairen bat oroitzapenen bilduma 
osatzeko: irakasleak, ikasgelak, jolas-orduko jolasak...

2. Prestatu bildumarako zure ekarpena galderei erantzunez:
 – a. Zer duzu gogoan eskola-garaikoen artean?
 – b. Zerk gogorarazten dizkizu eskola-garaiko kontu horiek?

3. Grabatu zure kontaketa, eta bidali forora.

4. Editatu bilduma: batu zuen pasarteak eta girotu musikarekin.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

NORI KASUA HARTZEN DUTEN ADITZ TRINKOAK

ERANTZUNAK
1. gatozkizue; 2. doakio; 3. doazkie;  
4. dakarzkiogu; 5. daramazkizuete;  
6. zatozkigute; 7. dakarkigute; 8. natorkizu

ERANTZUNAK
1. datozkigu; 2. datorkigu; 3. doazkio; 4. datorkit
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KONTUAN HARTU

Memoria historikoari buruzko jardunaldi baten harira, hauek esan dituzte Kultur Etxearen 
inguruan dabiltzan batzuek.

Osatu esaldiak NORIdun adizki trinkoak erabilita.
• Kaixo guztioi: Elene eta Jokin gara, eta etxe hau eraiki zeneko garaia azaltzera ……………… (ETORRI) (1).
• Hemen dugu aldarrikapen-zerrenda: lehenengo puntua zuzendaritzari ……………… (JOAN) (2), beharrezko 

neurriak har ditzan; gainerakoak udaleko teknikariei ……………… (JOAN) (3), haiek ere inplika daitezen.
• Hainbat argazki eta bideo ……………… (EKARRI) (4) zuzendariari, gure ezinegonaren berri izan dezan.
• Banaketa-enpresako langileak heltzen direnean, zabal iezazkiezue ateak, txostenen kutxak ……………… 

(ERAMAN) (5)-eta.
• Baina zuek, zer? Berriro ……………… (ETORRI) (6) aspaldiko istorioak guri kontatzera? 
• Nor ……………… (EKARRI) (7) arduradunek guri hitzaldirako?
• Arratsalde on. Tele-express enpresatik ……………… (ETORRI) (8) pakete hau uztera. Zure nortasun-agiri 

zenbakia, mesedez?

NORI KASUA HARTZEN DUTEN ADITZ 
TRINKOAK

Ikertzaile batek artikulua idatzi du egunkarian; besteak beste, galdera hauek partekatu ditu 
hausnarketarako.

Irakurri artikulu-zatia, eta partekatu ikaskideekin galdera horien gaineko zure iritzia.

Hainbat aditz trinkok NORI kasua ere har dezakete. Jakina, NOR erakoak NOR-NORI erregimenean 
jokatuko ditugu, eta NORK erakoak NOR-NORI-NORKen. 

NOR ERAKOAK JOAN ETORRI
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Halakoak eraikitzeko, nahikoa dugu NOR erako aditzari ki morfema eta NORIri dagokion pertsona-
-marka eranstea.

 - Etorri ahala doazkigu oroitzapenak.
 - Halakoak entzuten ditudanean, txikitako irudi bat datorkit burura.

Koadroan ikusten denez, pertsona guztien arteko konbinazioak egin ditzakegu.
 - Duela asko esan zenituenak gogoraraztera gatozkizu.

NORK ERAKOAK ERAMAN EKARRI

darama(z)ki

da
a/na

o
gu
zu

zue
e

t
k/n

-
gu
zu

zue
te

dakar(z)ki

da
a/na

o
gu
zu

zue
e

t
k/n

-
gu
zu

zue
te

NOR erako aditz trinko ohikoenak aipa di-
tzakegu hemen: joan, etorri, egon, ibili.
Horiez gain, badaude beste aditz batzuk, jo-
katuta hainbeste erabiltzen ez direnak, NOR-
-NORI erregimenean baino ezin ditugunak 
jokatu: erion, atxiki, jarraiki. Azken horiek ez 
ditugu hemen aztertuko.

Era honetako aditz trinko gehiago erabiltzen 
dira gaur egun: eduki, eraman, ekarri, jakin, 
erabili…
NOR-NORI-NORK erregimenean erabil dai-
tezkeenak, ordea, urriagoak dira: eraman, eka-
rri, esan. Badago aditz bat erregimen honetan 
baino ezin dena jokatu: iritzi.
NOR-NORIkoen antzera jokatzen dira NOR-NORI-NORKeko aditzak ere. Kontuan hartuta NOR beti 
izango dela 3. pertsona (singularra edo plurala), ki morfema erabiliko dugu, eta NORIri eta NORKi 
dagozkien pertsona-markak.

 - Haizeak daramazkizu oroitzapenak.
 - Halakoek txikitako irudi bat dakarkidate burura.

2013ko Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian, Txileko fi lm bat eman zuten. Egitarauan, 
testu bat jarri zuten, fi lma testuinguruan jartzeko.

Irakurri Patricio Guzmán zuzendariaren hausnarketa, eta osatu hutsuneak.

HERRIEN MEMORIA BABESTEKO ESKUBIDEA
Gaur egungo munduak erdietsitako zerbait da memoria, giza eskubideak bezalaxe —orain 40 
urte ezagutu ere ez ziren egiten—, emakumearen eskubideak edo sexu-askatasuna eta homose-
xualen eskubideak bezala; alegia, eskubideak ez ………… (ETORRI) (1) berez. Memoria nazismoaz 
geroztik …………-n (ETORRI) (2) kontzeptua da. Memoria ez da moda-kontu bat eta gure artean 
geratuko da betirako. Memoriarik gabeko herriek ez dute etorkizunik. Txilek trantsizio demo-
kratikoa lortu du, egonkortasun ekonomiko nahikoa du, zenbait erakunde berrezarri egin dira, 
baina memoriari bizkar ematen dio oraindik, Espainian bezala. Oraindik ere 90 urteko emaku-
meak administrazioari ………… (JOAN) (3) haien senideentzat hilobi bat aldarrikatzera.
Allenderekin bizi izan genuen zoriontasun kolektiboa ………… (ETORRI) (4) gogora; herri osoa 
irten zen kalera lehen aldiz bizitzan, pobreek hiriaren erdigunea hartu zuten eta musika eta to-
paketekin ospatu zuten sekula inork amestuko ez lukeen arrakasta. Egoera hura maitemintze 
kolektiboa izan zen, legezko mugimendua, armarik gabe, guztiz neurri gabeko Estatu-kolpe ba-
tek zapuztutakoa. Armada oso baten boterea, iparramerikarren laguntza ekonomikoarekin, erori 
zitzaigun gainera eta Latinoamerikako demokrazia luzeena suntsitu zuen.

Patricio Guzmán, zinemaetagizaeskubideak.eus (moldatua)

Azken � nean, hainbat galdera datozkigu: Nola bateratu datozen belaunaldiek lehenal-
diko gertakariak, baita ilunenak ere, ezagutzeko eskubidea eta gaur egunekoen minari 
zor zaion begirunea? Halakoak eraitsita? Berrerabilita? Denboraren joanak hondatzen 
utzita? Museo bihurtuta?

Memoria historikoari dagokionez, gertakizun batek bereziki kezkatzen zaitu. 

Idatzi aukeratu duzun gai horri buruzko hainbat hausnarketa, proposatu zaizkizun adizkiak 
erabilita. 

• dakart • datozkio • dakarkidate
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Patricio Guzmán, zinemaetagizaeskubideak.eus (moldatua)

Azken � nean, hainbat galdera datozkigu: Nola bateratu datozen belaunaldiek lehenal-
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• dakart • datozkio • dakarkidate
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Solasaldia dinamizatzeko, hainbat adibide 
aurkez diezaiekezu, liburuan dituztenez gain: 
Hermitage museoa, tsarren egoitza izan 
zena, hainbat katedral, lehenago meskita 
izandakoak…

Ikasleek foroan mezuak idatzi ahala, sustatu 
elkarreragina haien hainbat aipameni buruzko 
iritziak eskatuta; eman zeuk ere iritzia, egoki 
irizten badiozu.

Eman feedbacka foroan.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

HELBURUZKOAK: -T(Z)EARREN

ERANTZUNAK
1. Erakusketa tematikoak egingo dituzte gure 
historia ezagutaraztearren; 2. Galdetegi bat 
banatuko dute herritarren iritzia jakitearren; 
3. Iragarki bat prestatuko dute erakusketaren 
berri ematearren; 4. Kaleen izenak aldatuko 
dituzte Memoria Historikoaren Legea 
betetzearren; 5. Plazako kioskoa botako 
dute eskultura bat jartzearren; 6. Adinekoen 
testigantzak jasoko dituzte ondorengoentzat 
gordetzearren; 7. Teknikari bat kontratatuko 
dute egin beharreko lanak koordinatzearren; 
8. Udalbatza deituko dute proposamenak 
bozkatzearren

ERANTZUNAK
1. har ditzaten; 2. Ondo; 3. baretzeko;  
4. sortzeko; 5. Ondo; 6. inaugura dezan;  
7. Ondo; 8. normalizatzeko; 9. erabil ez ditzan

KONTUAN HARTU

13

14

15

16

Aldaketa asko egingo dira herrian, eta zure lagun batek ez du ulertzen zertarako.

Lotu ekintzak eta asmoak, eta osatu esaldiak lagunari azaltzeko.

Euskaltzaindiaren kale-izenak hautatzeko eta erabiltzeko arauak irakurtzen aritu zara, eta hainbat 
ondorio atera dituzu.

Irakurri ondoriook, eta zuzendu -t(z)earren atzizkia egoki ez dutenak.

1. Euskaltzaindiak gomendio batzuk eman nahi ditu, udaletako arduradunek kale-izendegian kontuan hartzearren.

2. Kale-izenetan generikoa (doktorea, esaterako) kentzea proposatu du Euskaltzaindiak, erabilera erraztearren.

3. Nazioarteko hainbat herrialdetan, ezin zaio bizirik dagoen pertsona baten izena eman kale bati; gutxienez, urtebete 
pasatu behar da hil denetik izena erabili arte, haren heriotzak dakarren beroaldia baretzearren.

4. Kale-izen aldaketa denean, jendeari behar bezalako informazioa eman behar zaio, kontrako jarrerarik ez sortzearren.

5. Askotan, eztabaidarik ez sortzearren uzten dira lehengo kale-izenak.

6. Espainiako Erresuman, bizirik dauden pertsonei ere eskaintzen zaizkie kaleak, omenduak berak inauguratzearren.

7. Nazio Batuek tokian tokiko izenak erabiltzea bultzatu nahi du, toponimoak gordetzearren.

8. Kale-izenen erabilera sozializatua ezin da izen hori normalizatzearren besteko argudio izan.

9. Xafl en diseinuari dagokionez, bi xafl a jartzea gomendatzen du, gaztelaniaren eta euskararen ordena ezberdinen 
ondorioz, herritarrek izenak oker ez erabiltzearren.

Entzun irratsaioa, eta jaso informazioa. Interpretatu informazio hori jarraian dituzun bi rolen 
ikuspuntutik.

Idatzi hiruna mezu rol bakoitza hartuta, adierazi zer eta zertarako egin zuten agintariek. Erabili 
-t(z)earren.

Bilatu hiru kide, eta aztertu munduko gaur egungo egoera. Irudikatu zeri erreparatuko dioten 
hemendik 50 urtera biziko direnek mundu osoaren memoria kolektiboa eraikitzeko.

Egin, taldeko wikian, sekula ahaztu ezin diren gaur eguneko gertakizunen zerrenda.

Helburuzkoek esaldi nagusiaren helburua, xedea edo asmoa adierazten dute.

HAINBAT BALIABIDE
Baliabiderik ohikoena -t(z)eko atzizkia da, Zertarako? galderari erantzuten diona.

 - Aranzadi elkartera jo dugu, gure aitonari zer gertatu zitzaion jakiteko.
Subjuntiboa ere erabiltzen dugu helburua adierazteko. Normalean, esaldi nagusiaren eta mendekoaren 
subjektuak bat ez direnean erabiltzen dugu.

 - Aranzadi elkartera jo dugu (guk), gure aitonari zer gertatu zitzaion azal diezaguten (haiek guri).
Horiez gain, -t(z)earren atzizkia ere erabil dezakegu.

 - Aranzadi elkartera jo dugu, gure aitonari zer gertatu zitzaion jakitearren.

BETI EZ DIRA BALIOKIDEAK
Aurreko adibideak ikusita, pentsa daiteke -t(z)eko eta -t(z)earren baliokideak direla, baina ez da ho-
rrela. Izan ere, -t(z)earren erabiltzen dugun kasu guztietan erabil dezakegu -t(z)eko ere; baina -t(z)eko 
erabiltzen dugun guztietan ezin dugu -t(z)earren baliatu.
Esaldi nagusian egile argia agertzen denean, forma biak erabil ditzakegu, arestiko adibidean ikusi be-
zala. Egile hori agertzen ez denean, ordea, ezin dugu -t(z)earren formaren bidez helburua adierazi.

 - Aranzadi elkartearen ikerketak ezinbestekoak dira gure historia ezagutzeko/*ezagutzearren.
Era berean, izen baten edo zenbatzaile baten osagarri denean, ezin dugu -t(z)earren erabili.

 - Gure memoria gordetzeko/*gordetzearren ahalegina egin behar dugu.

HELBURUZKOAK: -T(Z)EARREN

EKINTZAK ASMOAK

1. Erakusketa tematikoak egin Egin beharreko lanak koordinatu

2. Galdetegi bat banatu Erakusketaren berri eman

3. Iragarki bat prestatu Eskultura bat jarri

4. Kaleen izenak aldatu Gure historia ezagutarazi

5. Plazako kioskoa bota Herritarren iritzia jakin

6. Adinekoen testigantzak jaso Memoria Historikoaren Legea bete

7. Teknikari bat kontratatu Ondorengoentzat gorde

8. Udalbatza deitu Proposamenak bozkatu
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1. ROLA:  erabat ados zaude agintariek hartu zuten 
erabakiarekin.

2. ROLA:  erabat zaude agintariek hartu zuten 
erabakiaren kontra. 

Errefuxiatuen krisia

Komentatu taldekideen artean etorkizuneko hiritarrek zer egin beharko duten horien 
erreparazio-lanak egiteko.

Banatu lanak, eta igo forora zuen ekarpenak.
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Aurreko adibideak ikusita, pentsa daiteke -t(z)eko eta -t(z)earren baliokideak direla, baina ez da ho-
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erabiltzen dugun guztietan ezin dugu -t(z)earren baliatu.
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Sartu ikasleen wikietan, eta eman zure iritzia 
haien proposamenen inguruan; egizkiezu 
iradokizunak, eta animatu gertakizun 
positiboren bat ere, gizakiaren memorian 
gordetzeko modukoa, ekartzera.

Ikasleen mezuak foroan irakurrita, sustatu 
elkarreragina guztien artean, aipatutako 
gertakizunei eta erreparazio-moduei buruz 
eztabaida dezaten.

Emaiezu feedbacka foroan bertan.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

C PORTFOLIOA

A

C PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

EGIN elkarrekin

Prestatu zure hausnarketa. Nahi baduzu, 
bilatu informazio osagarria Interneten.

Bilatu eta zerrendatu gizartean eragiten duten 
gertakizun historikoak, eta aztertu zenbat 
eragiten duten. 

Bateratu egindako lana, eta eman forma erakusketari 
gidoiari jarraituz.
• Non eta nola aurkeztuko duzue gertaera: formatua, lekua, 

norentzat, baliabideak…

• Banatu ardurak eta eginkizunak zuen artean, eta jarri epea 
egitekoak aurkezteko.

• Errepasatu egiteko guztiak eginda dauden, eta osatu erakusketa.
• Zabaldu ateak erakusketari!

B

A B

Aztertu zure hausnarketa, irakasleak bidaliko dizun
ikaskideren batenarekin konparatuta.

Buruz ikastearen inguruko hausnarketa 
eragingo duzu.

Egungo gizartean eragina duten gertakizun historikoen erakusketa egingo duzue.

Lotu buruz errazago ikasteko trikimailuak 
dagokien deskribapenarekin.

1. Errepikapena: 

2. Doinuak eta errimak:

3.  Gako-hitzak edo berba
esanguratsuenak: 

4. Akronimoen teknika: 

5. Informazioa zatitu:

a.  Informazioa multzokatu edo zatitu egiten da. Telefono-zenbaki bat, 
matrikula bat, esaterako, ez dugu bere osotasunean ikasiko. Zenbakiak, 
letrak… bikoteka, hirukoteka multzokatuta ikasi ohi ditugu. 

b.  Errazago gogoratzen dugu testu bat doinu bati lotuta eta errimen 
laguntzari esker. Horrela ikasten zituzten, buruz, Erdi Aroko koblakariek 
ehunka, milaka bertso. Horrela transmititu dira, besteak beste, euskal 
baladak. 

c.  Informazioa multzoka antolatzen dugu, eta bloke bakoitzari irudi edo hitz 
bat lotzen diogu. Irudi- edo hitz-segida hori buruz ikasiz gero, lagungarri. 

d.  Buruz ikasi nahi dena behin eta berriro errepikatzea da teknikarik 
oinarrizkoena. 

e.  Hitz-zerrenda labur bat gogoratzeko, hitzen letra gako batzuekin hitz 
berri bat edo esaldi bat osatzen da. Sortutako hitz edo esaldi hori ikasiz, 
hitz-zerrenda osoa gogoratuko da.

Partekatu foroan zeure trikimailuak galderei 
erantzunez.
• Baduzu edukiak buruz ikasteko trikimailurik? Zein?
• Zuretzat, zein trikimailu da arrakastatsuena eta zein 

ez? Zergatik?

ONURAK

• Ikaskuntzaren hainbat eduki 
memorizatzea lagungarria 
izan daiteke ikasprozesua 
samurtzeko, besteak beste: 
geografi a-toponimia, 
formulazioa...

• …

ALDE TXARRAK

• Zertarako ikasi buruz edukiak, 
nola baliatu ez badakite? 
Trebetasun instrumentalak 
(linguistikoak, matematikoak 
eta zientifi koak) eduki behar 
dituzte, ez edukiak. 

• ...

Idatzi hausnarketa, irakasleak forora bidalitako 
egoera aintzat hartuta, eta gorde portfolioan. 

IZENBURUA
Aurreko astean gertatu zitzaidan 
gauzatxo bat kontatuko dizuet: 10 ur-
teko alabak biharamunean azterketa 
zuela-eta, ikasten eman zuen arra-
tsalde osoa. Afal aurretik, ikasitakoa 
erakutsi nahi izan zidan, eta koader-
noa eman zidan. Bada, zintzoa nes-
ka, han idatzita zuen guzti-guztia 
errezitatu zidan; puntuazio-zeinuak 
ere esatea besterik ez zitzaion falta.
Horrek nire eskola-garaiak gogoratu 
eragin zizkidan, eta zuekin parteka-
tu nahi dudan hausnarketa hau egin 
nuen:

|

erabakitzeko

elkarrekin ala 
bananduta 
idazten da?

marratxoa?

Aukeratu egokiena erakusketarako, eta bildu 
informazioa mapan eskatzen den eran. 

AUKERATU
gertaera historikoa:

……………………

BATU INFORMAZIOA

KOKATU
gertaera:

NOIZ, NON gertatu zen:

……………………
……………………

DESKRIBATU
gertaeraren tokiko giroa:

JENDEA, BIZIMODUA nolakoa zen:

……………………
……………………

ONDORIOZTATU
gizartean izandako eragina:

……………………
……………………

• Zure iritzi berekoa da? Bat zatoz haren argudioekin?

• Zein uste duzu dela eraginkorrena?

   zurea   harena

• Lexikoa: zuk erabilitako zeinetaz ez da hura baliatu?

• Nola egin ditu testu barneko erreferentziak? Zuk?

• Ikastunitatean landutako eduki gramatikalak erabili ditu? Zuk?

Euskal Herrikoa ala mundu-mailakoa izan 
daiteke:
• ……

Denboran oso urrun ala gertu koka daiteke:
• ……

Alor askotarikoa izan daiteke: kirol-mailakoa, 
politikoa, kulturala…
• ……

EGIN zeure kasa BURUZ IKASI? ERAKUSLEIHOA
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PROZEDURA
Aurkeztu egitekoa: eskolako 

agerkarian, hausnarketa idatziko 
duzue, edukiak buruz ikasteak 
zuengan eragiten duenaren berri 
emateko. Hausnarketa horien hasiera 
liburuan duzuena da, denontzat bera. 
Zuen helburua da ikastetxean ere 
hausnarketa zabaltzea.

Ekintza testuinguruan jartzeko, 
buruz ikasteko trikimailuak eta haien 
azalpenak lotuko dituzte. Hortik 
abiatuta, parteka dezatela foroan 
nork bere trikimailua. Har ezazu parte 
solasaldian, zeureen berri ere emanda 
eta ikasleek proposatutakoei buruzko 
iritzia partekatuta.

Hausnarketa prestatzeko, zerrenda 
ditzatela eskolan buruz ikasteak dituen 
abantailak eta desabantailak. Zerrenda 
hori egiteko, aparteko dokumentazioa 
ere bila dezakete.

Idatz dezatela hausnarketa, eta bidal 
diezazutela. Ikasleen lanak dituzunean, 
birbanatu ikasleen artean, izenik 
agerian utzi barik, ebaluazio-lana egin 
dezaten.

ERANTZUNAK
1. d; 2. b; 3. c; 4. e; 5. a

GOGOAN DUT12. ikastunitatea
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C PORTFOLIOA

A

C PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

EGIN elkarrekin

Prestatu zure hausnarketa. Nahi baduzu, 
bilatu informazio osagarria Interneten.

Bilatu eta zerrendatu gizartean eragiten duten 
gertakizun historikoak, eta aztertu zenbat 
eragiten duten. 

Bateratu egindako lana, eta eman forma erakusketari 
gidoiari jarraituz.
• Non eta nola aurkeztuko duzue gertaera: formatua, lekua, 

norentzat, baliabideak…

• Banatu ardurak eta eginkizunak zuen artean, eta jarri epea 
egitekoak aurkezteko.

• Errepasatu egiteko guztiak eginda dauden, eta osatu erakusketa.
• Zabaldu ateak erakusketari!

B

A B

Aztertu zure hausnarketa, irakasleak bidaliko dizun
ikaskideren batenarekin konparatuta.

Buruz ikastearen inguruko hausnarketa 
eragingo duzu.

Egungo gizartean eragina duten gertakizun historikoen erakusketa egingo duzue.

Lotu buruz errazago ikasteko trikimailuak 
dagokien deskribapenarekin.

1. Errepikapena: 

2. Doinuak eta errimak:

3.  Gako-hitzak edo berba
esanguratsuenak: 

4. Akronimoen teknika: 

5. Informazioa zatitu:

a.  Informazioa multzokatu edo zatitu egiten da. Telefono-zenbaki bat, 
matrikula bat, esaterako, ez dugu bere osotasunean ikasiko. Zenbakiak, 
letrak… bikoteka, hirukoteka multzokatuta ikasi ohi ditugu. 

b.  Errazago gogoratzen dugu testu bat doinu bati lotuta eta errimen 
laguntzari esker. Horrela ikasten zituzten, buruz, Erdi Aroko koblakariek 
ehunka, milaka bertso. Horrela transmititu dira, besteak beste, euskal 
baladak. 

c.  Informazioa multzoka antolatzen dugu, eta bloke bakoitzari irudi edo hitz 
bat lotzen diogu. Irudi- edo hitz-segida hori buruz ikasiz gero, lagungarri. 

d.  Buruz ikasi nahi dena behin eta berriro errepikatzea da teknikarik 
oinarrizkoena. 

e.  Hitz-zerrenda labur bat gogoratzeko, hitzen letra gako batzuekin hitz 
berri bat edo esaldi bat osatzen da. Sortutako hitz edo esaldi hori ikasiz, 
hitz-zerrenda osoa gogoratuko da.

Partekatu foroan zeure trikimailuak galderei 
erantzunez.
• Baduzu edukiak buruz ikasteko trikimailurik? Zein?
• Zuretzat, zein trikimailu da arrakastatsuena eta zein 

ez? Zergatik?

ONURAK

• Ikaskuntzaren hainbat eduki 
memorizatzea lagungarria 
izan daiteke ikasprozesua 
samurtzeko, besteak beste: 
geografi a-toponimia, 
formulazioa...

• …

ALDE TXARRAK

• Zertarako ikasi buruz edukiak, 
nola baliatu ez badakite? 
Trebetasun instrumentalak 
(linguistikoak, matematikoak 
eta zientifi koak) eduki behar 
dituzte, ez edukiak. 

• ...

Idatzi hausnarketa, irakasleak forora bidalitako 
egoera aintzat hartuta, eta gorde portfolioan. 

IZENBURUA
Aurreko astean gertatu zitzaidan 
gauzatxo bat kontatuko dizuet: 10 ur-
teko alabak biharamunean azterketa 
zuela-eta, ikasten eman zuen arra-
tsalde osoa. Afal aurretik, ikasitakoa 
erakutsi nahi izan zidan, eta koader-
noa eman zidan. Bada, zintzoa nes-
ka, han idatzita zuen guzti-guztia 
errezitatu zidan; puntuazio-zeinuak 
ere esatea besterik ez zitzaion falta.
Horrek nire eskola-garaiak gogoratu 
eragin zizkidan, eta zuekin parteka-
tu nahi dudan hausnarketa hau egin 
nuen:

|

erabakitzeko

elkarrekin ala 
bananduta 
idazten da?

marratxoa?

Aukeratu egokiena erakusketarako, eta bildu 
informazioa mapan eskatzen den eran. 

AUKERATU
gertaera historikoa:

……………………

BATU INFORMAZIOA

KOKATU
gertaera:

NOIZ, NON gertatu zen:

……………………
……………………

DESKRIBATU
gertaeraren tokiko giroa:

JENDEA, BIZIMODUA nolakoa zen:

……………………
……………………

ONDORIOZTATU
gizartean izandako eragina:

……………………
……………………

• Zure iritzi berekoa da? Bat zatoz haren argudioekin?

• Zein uste duzu dela eraginkorrena?

   zurea   harena

• Lexikoa: zuk erabilitako zeinetaz ez da hura baliatu?

• Nola egin ditu testu barneko erreferentziak? Zuk?

• Ikastunitatean landutako eduki gramatikalak erabili ditu? Zuk?

Euskal Herrikoa ala mundu-mailakoa izan 
daiteke:
• ……

Denboran oso urrun ala gertu koka daiteke:
• ……

Alor askotarikoa izan daiteke: kirol-mailakoa, 
politikoa, kulturala…
• ……

EGIN zeure kasa BURUZ IKASI? ERAKUSLEIHOA
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PROZEDURA
Ekintzari ekiteko, egin talde txikiak, 

erakusketarako gertakizun historikoak 
proposatzeko. Erabil ditzatela 
liburuko irizpideak zerrendarako, 
baina animatu bestelakoak ere 
proposatzera; horretarako, erronda 
bat egin dezakezue talde handian, 
lanean hasi aurretik.

Partekatu talde handian zerrenda 
horiek, eta adostu, denon artean, 
zein jarriko diren ikusgai erakusketan. 
Horren arabera, banatu lanak taldeen 
artean.

Presta dezala talde bakoitzak bere 
atala. Bateratu dena.

Adostu erakusketaren gorabeherak. 
Presta dezatela ahozko aurkezpena 
gonbidatuei harrera egiteko; azal 
diezaietela zer ikusiko duten eta 
zergatik antolatu duten.

GOGOAN DUT12. ikastunitatea
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A

B
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  AHOBEROKERIAK
Ikusi bideo-pasartea, eta zehaztu zer iruditu zaizun 
egoera bakoitza. Bidali iritzia forora.

Prestatu entzundako ahoberokeriaren bat 
ikaskideei kontatzeko.

 egia biribila  egia puztua  gezurra  besterik: ...

egia biribila egia puztua gezurra

1. egoera   

2. egoera   

3. egoera   

Jarraitu txioaren estekari, eta irakurri artikulua. 
Partekatu iritzia taldean.

13. ikastunitatea
Komentatu foroan eman dituzuen iritziak.

Kontatu ikaskideei prestatu duzun pasadizoa, eta egin galderak, 
intereseko zerbait jakin nahi baduzu.

Idatzi gezurrezko albiste bat, egiantzekotasuna emanda.  

110

Lexikoa:
• Egiazkotasunaz jarduteko.

Diskurtsoa:
• Sentimendu-adierazpideak.

Gramatika:
• Kontzesiozko esaldiak: 

-agatik (ere).
• -a itsatsia duten hitz 

gatazkatsuak.

02. saioan:

BARNERAINO 
SARTU
Esna amets egin daiteke? 

03. saioan:

UKATZAILEAK
 Egia ala sinesmena?

01. saioan:

GEZURRAREN 
ERAKARMENA
Hedabideek dioten guztia 
sinetsi behar da?

C

D

 –Badago bat gurekin lantzean behin elkartzen 
dena; hura bai ahoberoa. Guk beti esaten dugu 
hark esandakoei ehunekoa ezarri behar zaiela: 
esaten duenaren % 20, gutxienez, ez da egia. 
Behin, hau kontatu zigun: 

Irakurri txioa, eta komentatu zer iruditu zaizuen. 

 EGIA 
BIRIBILA

GAZTEZULO @Gaztezulo · 2017 abe. 18
 [#Gizartea] #BlackMirror telesaileko #Nosedive kapituluan, jendea 
puntuazio bidez sailkatzen dute. Sistema hori jarri nahi dute Txinan 
orain. Beldurgarria, ezta? gaztezulo.eus/albisteak/blac…

Bertol Arrieta  @bertolarrieta · 2017 abe. 18
Hamaika ikusteko!
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GAIA
Egia da denarekin edo izan 

denarekin bat datorrena. Hain definizio 
objektiboa izanda, badirudi denok 
ados egon beharko genukeela egia 
zer den erabakitzeko orduan; ez da 
horrela, ordea, eta kirol-emanaldi bat 
edo biribilgunean izandako trafiko-
-istripu arin bat ikustea besterik ez 
dago: Anaïs Ninek zioen bezala, “garen 
moduan ikusten ditugu gauzak, ez 
diren moduan”.

Egiaren kontaketak eragina du 
gure erabakietan, eta kontaketa 
hori erabat globalizatuta dago gaur 
egun. Hori dela-eta, egiak baino 
egiantzekotasunak du garrantzi 
handiagoa, alegia, gertatu denaren 
alde bakarreko kontaketa egitea, gure 
iritzia bideratzeko. Horrela sortu dira 
kontzeptu hauek: egia-ostea eta fake 
news edo albiste faltsuak. Halere, 
askoren ustez, aspaldiko txutxu- 
-mutxuen bertsio modernoa baino ez 
dira.

Egia, errealitatea, ez da izaten, 
normalean, guk nahiko genukeena. 
Irudimenean darabilguna nahiko 
genuke errealitatea izatea; ametsa egia 
bihurtu esamoldea oso argigarria da.

Baina errealitateak badu zerikusirik 
norberaren aurreiritziekin. Askotan, 
egia bakarra ikusten dugu, eta, 
zentzuzko arrazoiak entzun arren, ez 
gara gai ikuspegia aldatzeko.

EGIA BIRIBILA13. ikastunitatea
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A

B
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  AHOBEROKERIAK
Ikusi bideo-pasartea, eta zehaztu zer iruditu zaizun 
egoera bakoitza. Bidali iritzia forora.

Prestatu entzundako ahoberokeriaren bat 
ikaskideei kontatzeko.

 egia biribila  egia puztua  gezurra  besterik: ...

egia biribila egia puztua gezurra

1. egoera   

2. egoera   

3. egoera   

Jarraitu txioaren estekari, eta irakurri artikulua. 
Partekatu iritzia taldean.

13. ikastunitatea
Komentatu foroan eman dituzuen iritziak.

Kontatu ikaskideei prestatu duzun pasadizoa, eta egin galderak, 
intereseko zerbait jakin nahi baduzu.

Idatzi gezurrezko albiste bat, egiantzekotasuna emanda.  

110

Lexikoa:
• Egiazkotasunaz jarduteko.

Diskurtsoa:
• Sentimendu-adierazpideak.

Gramatika:
• Kontzesiozko esaldiak: 

-agatik (ere).
• -a itsatsia duten hitz 

gatazkatsuak.

02. saioan:

BARNERAINO 
SARTU
Esna amets egin daiteke? 

03. saioan:

UKATZAILEAK
 Egia ala sinesmena?

01. saioan:

GEZURRAREN 
ERAKARMENA
Hedabideek dioten guztia 
sinetsi behar da?

C

D

 –Badago bat gurekin lantzean behin elkartzen 
dena; hura bai ahoberoa. Guk beti esaten dugu 
hark esandakoei ehunekoa ezarri behar zaiela: 
esaten duenaren % 20, gutxienez, ez da egia. 
Behin, hau kontatu zigun: 

Irakurri txioa, eta komentatu zer iruditu zaizuen. 

 EGIA 
BIRIBILA

GAZTEZULO @Gaztezulo · 2017 abe. 18
 [#Gizartea] #BlackMirror telesaileko #Nosedive kapituluan, jendea 
puntuazio bidez sailkatzen dute. Sistema hori jarri nahi dute Txinan 
orain. Beldurgarria, ezta? gaztezulo.eus/albisteak/blac…

Bertol Arrieta  @bertolarrieta · 2017 abe. 18
Hamaika ikusteko!
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B ELKARRI KONTATU
3-4 taldetan, foroan komentatu dituztenei buruz 

hitz egingo dute.
Konta dezala bakoitzak prestatutakoa. Sustatu 

elkarreragina, galde-erantzunak egitera animatuta. 
Une honetan, beroarena kendu esamoldeaz hitz 
egin diezaiekezu, esajeratzen dihardutenei buruz 
esaten dena.

D EKINTZA
Irakurri berri duten artikulua bezala, presta 

dezatela albiste bat, gezurra edo ahoberokeria 
lirudikeena. Forora igo ondoren, irakur ditzatela 
elkarrenak, eta iruzkindu Hamaika ikusteko jaioak 
gara! esamoldea erabilita horrenbeste merezi 
dutenak.

C  IRAKURRI ETA 
ALDERATU

Aurkeztu txioa: Gaztezulo aldizkariak esteka bat 
sareratu du, eta jarraitzaile batek bertxiokatu egin 
du, iruzkina eginda. Hitz egin Hamaika ikusteko 
jaioak gara! esamoldeari buruz, ezaguna ez badute.

Irakur dezatela txioa, eta komenta dezatela zer 
iruditu zaien. Norbaitek besterik aukeratu badu, azal 
diezaiola talde handiari. 

Horren ondoren, irakur dezatela artikulua, eta 
hitz egin dezatela hari buruz.

EGIA BIRIBILA13. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Abiatu jardueraren izenburutik, eta animatu 

ikasleak hitzaren esanahiaren gaineko hipotesiak 
egitera; horretarako, aho eta bero hitzak bereiztetik 
abiatzeko iradoki diezaiekezu. Tartetxo batean 
hausnartu ondoren, kontsulta dezatela hiztegia.

Aurkeztu bideo-pasartea: lagun batzuen arteko 
solasalditxoak ikusiko dituzue; horietan, lagunetako 
batek zerbait kontatuko die solaskideei. Ikus 
ditzatela pasarteak eta eman dezatela iritzia foroan. 
Dinamiza ezazu foroa, eztabaidetan parte hartuta.

Presta dezatela ezagunen bati (ingurukoa edo 
pertsonaia ezaguna) entzundako ahoberokeriaren 
bat ikasgelan kontatzeko.

ESKOLA AURRETIK
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112

01.saioa

Egin gaiari buruzko solasaldia norbere 
esperientziatik abiatuta, eta atera taldearen 
profi la, sare sozialetan dituzuen jokabideetan 
oinarrituta. 

G EZURRAREN 
ERAKARMENA

Irakurri liburu honen aurkezpena, idatzi 
hutsunean falta den gako-hitza, eta 
erantzun galderei.

A

B

C

D

E

 – “Zurrumurru” eta “esames” berbekin lotura 
zuten hitzen bila ibili nintzen hiztegian.
 –Ez da izango! Baita ni ere. Gainera, 
konposatua zen hitz baten bila.

Ikusi bideo-pasartea, eta esan 
baieztapen hauetatik zein datozen bat 
bertan esandakoekin.

• Aurreko jarduerako baieztapenak berretsi ala 
errefusatu egiten dituzu? Zein?

• Egiaztatzen duzu informazioa zabaldu aurretik?
• Sinesgarria iruditzen zaizu lagunek bidaltzen 

dizuten informazioa?

Nola atzeman fake news-ak

Alderatu zuen aholkuak adituak 
emandakoekin.

Aste honetako Arte[faktua] literatur saioko gonbidatu na-
gusiarekin, Fito Rodriguezekin, Hendaian elkartu gara, 
Utriusque Vasconiae argitaletxearekin kaleratutako saia-
kera-liburuaz hitz egiteko: ‘……… ………’-ak ez dira atzo 
goizekoak. Idazlearen ustetan, nahiz eta ……… ……… deri-
tzotena gaurkotasun handiko gaia izan, aspalditik daude 
halakoak. Garai bateko zurrumurru edota esamesak, egun, 
ahoz zuzenean zabaldu beharrean, telefonoaren bidez edo 
sarean hedatzen dira. Horretaz aparte, Izendegi hutsa ize-
neko poema-liburua ere kaleratu du, Arabako Foru Aldun-
diaren eskutik.
Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean Filoso� a eta Letre-
tan lizentziaduna eta Hezkuntza Zientzietan doktorea da. 
Besteak beste, Seaskan eta EHUn � loso� a-irakasle izanda-
koa da gasteiztarra. Bere hitzetan, mundua des� loso� za-
tzen ari da, eskolatik eta, batik bat, institutuetatik hasita: 
«Gero eta balio gutxiago dauka, eta horrek ondorioak 
dauzka: ez dago aukerarik hausnarketarako eguneroko bi-
zitzan».

Azaldu elkarri nola egin duzuen gako-hitzaren 
bilaketa, eta egin liburuari buruzko iritzi-trukea.

  1. Egungo fake news-en aitzindar  itzat jo lite zke garai 
batean ahoz aho hedatze  n ziren zurrumurru eta 
esamesak.

 2. Zurrumurruak, hiri-kondairak edo fake news-ak 
egiantzekotasun-mailaren arabera sailkatzen dira; 
batzuk besteak baino zailagoak dira frogatzen.

  3. Norbere iritziarekin bat etorriz gero   ,  ez da 
informazioa egiaztatzeko edo gezurtatzeko beharrik 
izaten. 

  4. Sare sozialetatik jasotako informazioa egiazkoa 
dela baieztatzen bada, askoz errazago zabaldu eta 
partekatzen da. 

  5. Sare sozialen artean, hurbilekoekin osatutakoak 
dira fake news-ak hedatzeko eraginkorrenak. 

Osatu albiste faltsuak atzemateko aholku-
-zerrenda.

Ereduak  aztertu ondoren, proposatu 
aholkuak eta idatzi adostutakoak.

• Zure ustez, gai horrek badu liburu bat idazteko 
adina mami? 

• Irakurriko zenuke?

EGIARI BURUZ 
JARDUTEKO LEXIKOA

informazioa sinetsi, albiste faltsu  a k 
gezurtatu, benetako informazioa frogatu, 
sinesberak nahiz eszeptikoak izan…

 – Ez da erraza egia frogatzea eta 
informazio faltsua gezurtatzea.

KH 1-4

 –Ez zait inoiz burutik pasatu bidali 
aurretik ezer egiaztatzerik.
 –Nik susmo txarra hartzen diet egia 
oso gisa datozen berriei. 

Ez fi datu handiak diren 
eta letra larriz dauden 
titularrez
Horrelako titularrak emozioak 
eragiteko eta sare sozialetan 
interesa pizteko diseinatuta daude. 

Adi URL helbideei
Askotan, URL ezagunen antzeko 
helbideak erabiltzen dituzte albiste 
faltsuak zabaltzen dituztenek. 
Irakurlea nahasteko eta zilegitasuna 
emateko egiten dute.

…

Iker Rincon Moreno, hiruka.eus (moldatua)
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A GAIRA HURBILDU
Irakur dezatela aurkezpena. 

Eskatu gako-hitza isilean eramateko 
ikasgelara; horrela, asmatzeko irrika 
handiagoa sortuko duzu, eta, agian, 
han-hemenka informazioa bilatzera 
bultza ditzake ikasleak. Ikasgelan hitz 
egingo dute gaiari buruz.

OSTEKOAK

B   IRITZIA 
PARTEKATU

Sarrera egiteko, gogorarazi isilean 
ekarri beharrekoa zela hitza. Beraz, 
idatz dezala bakoitzak berea orri txiki 
batean, eta bil itzazu zaku batean. 
Ondoren, talde handian zakua elkarri 
emanez, bakoitzak hitz bat atera 
eta zein den esango du. Zerrendatu 
guztiak arbelean.

Talde txikitan jarrita, hitza bilatzeko 
eginiko bidea eta erabilitako 
baliabideak azalduko dizkiote elkarri, 
eta liburuak pizten dien interes-mailari 
buruz hitz egingo dute, A jarduerako 
galderei erantzunez.

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

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNA
Fake news

EGIA BIRIBILA13. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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01.saioa

Egin gaiari buruzko solasaldia norbere 
esperientziatik abiatuta, eta atera taldearen 
profi la, sare sozialetan dituzuen jokabideetan 
oinarrituta. 

G EZURRAREN 
ERAKARMENA

Irakurri liburu honen aurkezpena, idatzi 
hutsunean falta den gako-hitza, eta 
erantzun galderei.

A

B

C

D

E

 – “Zurrumurru” eta “esames” berbekin lotura 
zuten hitzen bila ibili nintzen hiztegian.
 –Ez da izango! Baita ni ere. Gainera, 
konposatua zen hitz baten bila.

Ikusi bideo-pasartea, eta esan 
baieztapen hauetatik zein datozen bat 
bertan esandakoekin.

• Aurreko jarduerako baieztapenak berretsi ala 
errefusatu egiten dituzu? Zein?

• Egiaztatzen duzu informazioa zabaldu aurretik?
• Sinesgarria iruditzen zaizu lagunek bidaltzen 

dizuten informazioa?

Nola atzeman fake news-ak

Alderatu zuen aholkuak adituak 
emandakoekin.

Aste honetako Arte[faktua] literatur saioko gonbidatu na-
gusiarekin, Fito Rodriguezekin, Hendaian elkartu gara, 
Utriusque Vasconiae argitaletxearekin kaleratutako saia-
kera-liburuaz hitz egiteko: ‘……… ………’-ak ez dira atzo 
goizekoak. Idazlearen ustetan, nahiz eta ……… ……… deri-
tzotena gaurkotasun handiko gaia izan, aspalditik daude 
halakoak. Garai bateko zurrumurru edota esamesak, egun, 
ahoz zuzenean zabaldu beharrean, telefonoaren bidez edo 
sarean hedatzen dira. Horretaz aparte, Izendegi hutsa ize-
neko poema-liburua ere kaleratu du, Arabako Foru Aldun-
diaren eskutik.
Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean Filoso� a eta Letre-
tan lizentziaduna eta Hezkuntza Zientzietan doktorea da. 
Besteak beste, Seaskan eta EHUn � loso� a-irakasle izanda-
koa da gasteiztarra. Bere hitzetan, mundua des� loso� za-
tzen ari da, eskolatik eta, batik bat, institutuetatik hasita: 
«Gero eta balio gutxiago dauka, eta horrek ondorioak 
dauzka: ez dago aukerarik hausnarketarako eguneroko bi-
zitzan».

Azaldu elkarri nola egin duzuen gako-hitzaren 
bilaketa, eta egin liburuari buruzko iritzi-trukea.

  1. Egungo fake news-en aitzindar  itzat jo lite zke garai 
batean ahoz aho hedatze  n ziren zurrumurru eta 
esamesak.

 2. Zurrumurruak, hiri-kondairak edo fake news-ak 
egiantzekotasun-mailaren arabera sailkatzen dira; 
batzuk besteak baino zailagoak dira frogatzen.

  3. Norbere iritziarekin bat etorriz gero   ,  ez da 
informazioa egiaztatzeko edo gezurtatzeko beharrik 
izaten. 

  4. Sare sozialetatik jasotako informazioa egiazkoa 
dela baieztatzen bada, askoz errazago zabaldu eta 
partekatzen da. 

  5. Sare sozialen artean, hurbilekoekin osatutakoak 
dira fake news-ak hedatzeko eraginkorrenak. 

Osatu albiste faltsuak atzemateko aholku-
-zerrenda.

Ereduak  aztertu ondoren, proposatu 
aholkuak eta idatzi adostutakoak.

• Zure ustez, gai horrek badu liburu bat idazteko 
adina mami? 

• Irakurriko zenuke?

EGIARI BURUZ 
JARDUTEKO LEXIKOA

informazioa sinetsi, albiste faltsu  a k 
gezurtatu, benetako informazioa frogatu, 
sinesberak nahiz eszeptikoak izan…

 – Ez da erraza egia frogatzea eta 
informazio faltsua gezurtatzea.

KH 1-4

 –Ez zait inoiz burutik pasatu bidali 
aurretik ezer egiaztatzerik.
 –Nik susmo txarra hartzen diet egia 
oso gisa datozen berriei. 

Ez fi datu handiak diren 
eta letra larriz dauden 
titularrez
Horrelako titularrak emozioak 
eragiteko eta sare sozialetan 
interesa pizteko diseinatuta daude. 

Adi URL helbideei
Askotan, URL ezagunen antzeko 
helbideak erabiltzen dituzte albiste 
faltsuak zabaltzen dituztenek. 
Irakurlea nahasteko eta zilegitasuna 
emateko egiten dute.

…

Iker Rincon Moreno, hiruka.eus (moldatua)
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D EDUKIA LANDU
Gaiari buruzko solasaldia egingo dute. 

Saia daitezela txarteleko lexikoa erabiltzen. 
Horretarako, bakarka, galderei erantzungo 
diete; ondoren, talde txikitan, iritziak 
trukatuko dituzte.

Atera dezatela taldeko jokaeren profila, 
eta aurkez diezaiotela talde handiari. Profila 
deskribatzeko hainbat aukera dituzu hauek: 
sinesberak dira, eszeptikoak, jasotako guztia 
zabaltzen dute, kontrastatutakoa baino ez 
dute zabaltzen...

E EKINTZA 
Aurkeztu egitekoa: albiste faltsuak 

atzemateko aholku-zerrendarekin eskuorri 
bat idatziko duzue.

Lehenik, irakur ditzatela ereduak. Proposa 
ditzatela aholkuak, eta, guztion artean, ados 
dezatela zerrenda. Ondoren, binaka, egokitu 
zaien aholkuaren azalpena idatziko dute. 

Eskuorria osatuko dute, ekarpen guztiak 
bateratuta, eta norbere sare sozialetan 
zabalduko dute. 

Aldera dezatela adituak emandakoekin.

C  ENTZUNDAKOAREN 
ULERMENA LANDU

Aurkeztu egoera: ETB1eko Arte[faktua] 
saioaren pasarte bat ikusiko duzue, Yolanda 
Mendiola aurkezlearen eta Fito Rodriguez 
idazlearen arteko solasaldia, hain zuzen, 
azken horren Fake Newsak ez dira atzo 
goizekoak liburua ardatz. 

Arte[faktua] saioa aurkez diezaiekezu: 
literaturari buruzkoa da, eta ETB1en ematen 
dute astero. Egiaztatu, hala ere, gaur egun 
saio hori edo antzekorik ematen ote duten.

Irakur ditzatela esaldiak, eta esan dezatela 
ideia horietatik zein datozen bat bideo- 
-pasartean esandakoekin. 

Zuzendu talde handian, eta argitu 
zalantzak.

ERANTZUNAK
1, 3, 5

ZABALKUNDEA
Proposatu ikasleei fact checking edo datuen egiaztapena egitea. 

Horretarako, egin dezatela, bakarka edo talde txikitan, albiste 
zalantzagarrien zerrenda, epe jakin batean. Azter ditzatela datuak, eta bila 
dezatela datu horiek egiaztatzeko informazioa.

Nahi baduzue, ikasle edo talde bakoitzak ekarriko duen albiste-kopurua 
ados dezakezue. Ezarri egun bat ikasgelan zerrendaren berri emateko.

EGIA BIRIBILA13. ikastunitatea
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02.saioa BARNERAINO SARTU 

Egin solasaldia bien arteko aldeez eta protagonistak, 
Oskarrek, haiekin duen balizko harremanaz, 
jasotako ezaugarrietan oinarrituta.
• Zer sentitzen ote zuen bakoitzarekin?
• Nolako bizimodua izan ote zuen Oskarrek?

Irakurri Greta liburuaren atzeko azala, eta 
jaso Gretaren eta Anaren  ezaugarriak.

A

B

E

Greta ederra zen. Perfektua, ia perfektua.   Ana 
ere bai.  Gretaren azala hot za zen, leuna. Ana 
beltzarana zen. Gretak izter gogorrak zituen, 
plastikoarekin egindako artelan polita. Anak 
belaun beteak zituen , haragi mamitsua, erditu 
den emakume baten bularrak zituen, oparoak. 
(...) Gretak entzuten zekien. Anak bazekien 
hitz egiten. Greta konpainia zen. Ana maita-
lea nuen.
Oskarrentzat, lehenaldiarekin daukan lotura 
bakarra da Greta, amona Sararen dendako 
manikia. Ordu luzeak ematen ditu hari begi-
ra, harekin mintzatzen, hura janzten eta gar-
bitzen. Baina ez dago erotua, ondo bereizten 
ditu pertsonak eta andrakilak, eta ezkontze-
kotan da bere betiko andregaiarekin: Anare-
kin. Anari, baina, gehiegizkoa irudituko zaio 
Oskarrek panpinarekin duen harreman estu, 
ia menpekotasunezko hori, eta hautu bat egi-
tera behartuko du: edo Greta edo ni.

C DIrakurri pasartea, eta deskribatu Oskarren 
sentimenduak; arrazoitu zuen iritzia.

Horrela hasten da Greta eta handik aurrera 
hainbat ustekabe, eta zirrikitu gordetzen diz-
kigu, bizitzak ikuspegi ugari izan baititzake, 
eta aurpegi asko eskaini maitasunak. Jasone 
Osorok, bere lehenengo eleberri honetan, ha-
rreman mota original bezain kilikagarri bati 
heldu dio, gizon-emakumeen arteko behar, 
kontraesan, nahi eta ezinetan sakontzeko. 
Begirada zinematogra� ko eta estilo irado-
kitzailea darabiltza egileak, prosa ederreko 
pasarteak eta elkarrizketa arinak tartekatuz; 
hala, aldika laztan aldika atximur egiten duen 
istorio honekin hegan jarriko du irakurlearen 
irudimena.

Jasone Osoro, Greta (Elkar)

 –Plastikozko ez bizidun batekin harremana 
izateko, bakarrik sentituko zen Oskar. 
 –Konpainia egiten ziola dirudi, ordea. 
Anak, aldiz, bizidunak, egiten ote zion?  

 OSKAR
 2
Amona hil zenean jaso nuen herentziarik estimatuena manikia izan 
zen, Greta. Ordurako 25 urte nituen nik eta herriko piroteknia fabri-
kan egiten nuen lan. Amona Sararekin bizitzen ohitua nengoen eta 
bakardadea baretu zidan Gretak. Niretzat, amaorde baten antzekoa 
zen Greta. Amonak esaten zidanez, nire ama andrakila hura bezain 
ederra omen zen. Argala, arroz-hautsez eginikoa zirudien azal zuria 
zeukana, leuna. Eta umetan neukan hutsune hura bete zidan Gretak. 
Amonak maitasuna eman zidan; Greta, berriz, euskarria zen, inoiz 
ezagutu ez nuen amarekin neukan lotura bakarra. Horregatik, amo-
na hiltzean, zalantzarik gabe jaso nuen manikia nire etxean.
Ordu luzeak ematen nituen hari begira. Egongelan esertzen nuen 
eta berari hitz egiten nion, amona bertan izango balitz bezala. Nire 
beldurrak eta kezkak azaltzen nizkion. Nire ilusio eta ametsen berri 
ematen nion. Greta bihurtu zen nire lagunik estimatuena. Ez nen-
goen erotuta. Adiskide bat zen niretzat maniki hura, adiskide bat eta 
lehenaldiarekin neukan lotura bakarra. Geratzen zitzaidan familia 
bakarra. Greta zaintzea gustatzen zitzaidan. Amonak garai batean 
egiten zuen bezala, neuk ere arropak aldatzen nizkion egunero. 
Garbitu egiten nuen. Ileordeak jartzen nizkion, zapatak, ezpainak 
karmin gorriarekin margotzen nizkion. Printzesa bat balitz bezala 
zaintzen nuen, nire printzesa.
Herri txiki batean jaio, bizi eta hazi nintzen. Umetako ametsak, a-
tlasarekin jolasean pasatako abenturak errealitatean sekula ez zire-
la gertatuko etsita nengoen. Amona ez bezala, koldarra nintzen ni. 
Koldarregia gauza berriei aurre egiteko. Beldurtia mundura atera-
tzeko. Ni nire etxera ohitua nengoen, betiko kaleak, betiko taber-
nak, betiko lagunak… Eta erosotasun horretan zoriontsua nintzen. 
Zoriontsua edo… Nola edo hala nire bizitza onartzen jakin nuen. 
Nire ingurutik at beste hamaika etxe, mendi, hiri eta pertsona bizi 
zirela banekien, eta haiek noizbait ezagutu ere egin nahi nituen. Ba-
tzuetan, telebista aurrean eseri eta pantailaren beste aldean agertzen 
ziren tokiak ezagutzeko garaia banuela erabakita, gelara joan, ma-
leta atera eta arropak sartzen hasten nintzen. Bidaian joateko beha-
rrezko guztia sartzen nuen, galtzontziloak, ilusioak eta ametsak. 
Atlasa ere hartzen nuen, eta azkenean boligrafoarekin markatutako 
herrialde bakoitza ezagutuko nuela pentsatzen nuen. Baina atea ire-
ki bezain azkar, nire atariko eskailerak goitik behera ikusita, berti-
goa sartzen zitzaidan. Beldurra. Koldarra nintzen. Aldaketek ikara 
sortzen zidaten. Ez, ni herri txikiko mutila nintzen. Eta hantxe, es-
kaileran esertzen nintzen, bertigoa pasa arte. Gero maleta hartu eta 
etxera berriz. Greta besarkatu eta negarrari ematen nion.

Jasone Osoro, Greta (Elkar)

Gretarekiko 
sentimenduak

• Bakardadea baretu zidan.
• …

Amonarekiko 
sentimenduak

• …

• …

Amarekiko 
sentimenduak

• …

• …  

 Besterik

• …

• …

Zehaztu zerk eragin edo sorrarazi dizkion 
Oskarri zerrendako sentimenduak, eta argitu 
zalantzak alboko ikaskideekin.

1. Etsita nengoen.

2. Bertigoa sartzen zitzaidan. Beldurra. 

3. Koldarra nintzen. Ikara sortzen zidaten.

4. Amarekin neukan lotura bakarra.

5. Maitasuna eman zidan.

6. Bakardadea baretu zidan. 

Greta

• Ederra zen.
• …

Ana

• …

• …

  SENTIMENDUEN 
ADIERAZPIDEAK

1. Sortu, piztu… eta tankerako adieradun 
aditz-multzokideak. 
2. Esamolde egiturak: pozarren bizi, 
lur jota geratu...
3. Ohiko beste egiturak: -en beldur izan, 
-en irrika piztu… 
4. Sentitu aditzaren ordezkapen lexikalak.

 – Beldurra hezurretaraino sartu 
zitzaion.

…
KH 5-8

Entzun bi kazetarien laneko 
solasaldia, eta eman elkarri 
ametsak gogoratzeko 
gomendioak, solasaldian 
oinarrituta.

114

•  Ametsak hobeto gogoratu nahi badituzu, saiatu 
ordu bertsuan oheratzen. Ordutegi fi nkoak 
sosegatu egiten du, lasaitu.

• Komenigarria da gogoratutako apurra …
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A  IRAKURGAIRA 
HURBILDU

Aurkeztu Jasone Osoro eta haren 
eleberri Greta; Interneten, hainbat 
informazio aurkituko duzu. Aipatu 
Osororen bibliografia, oro har, egokia 
dela mailarako.

Irakur dezatela liburuaren atzeko 
azala, eta jaso dezatela Gretari eta 
Anari buruzko informazioa.

B HITZ EGIN 
Solasaldiari ekiteko, banatu talde 

txikitan, eta galdetu zer sentitzen 
ote duen Oskarrek bakoitzarekin, ea 
zein alde dagoen; arrazoi ditzatela 
usteak. Bideratu solasaldia liburuko 
galderetara, eta eskatu jasotako 
datuak erabiltzeko.

Jaso ateratzen diren ondorioak, 
talde guztietatik bana, gutxienez; 
solasaldia amaitzeko erabil 
ditzakezu.  

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.

ESKOLA AURRETIK

EGIA BIRIBILA13. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa BARNERAINO SARTU 

Egin solasaldia bien arteko aldeez eta protagonistak, 
Oskarrek, haiekin duen balizko harremanaz, 
jasotako ezaugarrietan oinarrituta.
• Zer sentitzen ote zuen bakoitzarekin?
• Nolako bizimodua izan ote zuen Oskarrek?

Irakurri Greta liburuaren atzeko azala, eta 
jaso Gretaren eta Anaren  ezaugarriak.

A

B

E

Greta ederra zen. Perfektua, ia perfektua.   Ana 
ere bai.  Gretaren azala hot za zen, leuna. Ana 
beltzarana zen. Gretak izter gogorrak zituen, 
plastikoarekin egindako artelan polita. Anak 
belaun beteak zituen , haragi mamitsua, erditu 
den emakume baten bularrak zituen, oparoak. 
(...) Gretak entzuten zekien. Anak bazekien 
hitz egiten. Greta konpainia zen. Ana maita-
lea nuen.
Oskarrentzat, lehenaldiarekin daukan lotura 
bakarra da Greta, amona Sararen dendako 
manikia. Ordu luzeak ematen ditu hari begi-
ra, harekin mintzatzen, hura janzten eta gar-
bitzen. Baina ez dago erotua, ondo bereizten 
ditu pertsonak eta andrakilak, eta ezkontze-
kotan da bere betiko andregaiarekin: Anare-
kin. Anari, baina, gehiegizkoa irudituko zaio 
Oskarrek panpinarekin duen harreman estu, 
ia menpekotasunezko hori, eta hautu bat egi-
tera behartuko du: edo Greta edo ni.

C DIrakurri pasartea, eta deskribatu Oskarren 
sentimenduak; arrazoitu zuen iritzia.

Horrela hasten da Greta eta handik aurrera 
hainbat ustekabe, eta zirrikitu gordetzen diz-
kigu, bizitzak ikuspegi ugari izan baititzake, 
eta aurpegi asko eskaini maitasunak. Jasone 
Osorok, bere lehenengo eleberri honetan, ha-
rreman mota original bezain kilikagarri bati 
heldu dio, gizon-emakumeen arteko behar, 
kontraesan, nahi eta ezinetan sakontzeko. 
Begirada zinematogra� ko eta estilo irado-
kitzailea darabiltza egileak, prosa ederreko 
pasarteak eta elkarrizketa arinak tartekatuz; 
hala, aldika laztan aldika atximur egiten duen 
istorio honekin hegan jarriko du irakurlearen 
irudimena.

Jasone Osoro, Greta (Elkar)

 –Plastikozko ez bizidun batekin harremana 
izateko, bakarrik sentituko zen Oskar. 
 –Konpainia egiten ziola dirudi, ordea. 
Anak, aldiz, bizidunak, egiten ote zion?  

 OSKAR
 2
Amona hil zenean jaso nuen herentziarik estimatuena manikia izan 
zen, Greta. Ordurako 25 urte nituen nik eta herriko piroteknia fabri-
kan egiten nuen lan. Amona Sararekin bizitzen ohitua nengoen eta 
bakardadea baretu zidan Gretak. Niretzat, amaorde baten antzekoa 
zen Greta. Amonak esaten zidanez, nire ama andrakila hura bezain 
ederra omen zen. Argala, arroz-hautsez eginikoa zirudien azal zuria 
zeukana, leuna. Eta umetan neukan hutsune hura bete zidan Gretak. 
Amonak maitasuna eman zidan; Greta, berriz, euskarria zen, inoiz 
ezagutu ez nuen amarekin neukan lotura bakarra. Horregatik, amo-
na hiltzean, zalantzarik gabe jaso nuen manikia nire etxean.
Ordu luzeak ematen nituen hari begira. Egongelan esertzen nuen 
eta berari hitz egiten nion, amona bertan izango balitz bezala. Nire 
beldurrak eta kezkak azaltzen nizkion. Nire ilusio eta ametsen berri 
ematen nion. Greta bihurtu zen nire lagunik estimatuena. Ez nen-
goen erotuta. Adiskide bat zen niretzat maniki hura, adiskide bat eta 
lehenaldiarekin neukan lotura bakarra. Geratzen zitzaidan familia 
bakarra. Greta zaintzea gustatzen zitzaidan. Amonak garai batean 
egiten zuen bezala, neuk ere arropak aldatzen nizkion egunero. 
Garbitu egiten nuen. Ileordeak jartzen nizkion, zapatak, ezpainak 
karmin gorriarekin margotzen nizkion. Printzesa bat balitz bezala 
zaintzen nuen, nire printzesa.
Herri txiki batean jaio, bizi eta hazi nintzen. Umetako ametsak, a-
tlasarekin jolasean pasatako abenturak errealitatean sekula ez zire-
la gertatuko etsita nengoen. Amona ez bezala, koldarra nintzen ni. 
Koldarregia gauza berriei aurre egiteko. Beldurtia mundura atera-
tzeko. Ni nire etxera ohitua nengoen, betiko kaleak, betiko taber-
nak, betiko lagunak… Eta erosotasun horretan zoriontsua nintzen. 
Zoriontsua edo… Nola edo hala nire bizitza onartzen jakin nuen. 
Nire ingurutik at beste hamaika etxe, mendi, hiri eta pertsona bizi 
zirela banekien, eta haiek noizbait ezagutu ere egin nahi nituen. Ba-
tzuetan, telebista aurrean eseri eta pantailaren beste aldean agertzen 
ziren tokiak ezagutzeko garaia banuela erabakita, gelara joan, ma-
leta atera eta arropak sartzen hasten nintzen. Bidaian joateko beha-
rrezko guztia sartzen nuen, galtzontziloak, ilusioak eta ametsak. 
Atlasa ere hartzen nuen, eta azkenean boligrafoarekin markatutako 
herrialde bakoitza ezagutuko nuela pentsatzen nuen. Baina atea ire-
ki bezain azkar, nire atariko eskailerak goitik behera ikusita, berti-
goa sartzen zitzaidan. Beldurra. Koldarra nintzen. Aldaketek ikara 
sortzen zidaten. Ez, ni herri txikiko mutila nintzen. Eta hantxe, es-
kaileran esertzen nintzen, bertigoa pasa arte. Gero maleta hartu eta 
etxera berriz. Greta besarkatu eta negarrari ematen nion.

Jasone Osoro, Greta (Elkar)

Gretarekiko 
sentimenduak

• Bakardadea baretu zidan.
• …

Amonarekiko 
sentimenduak

• …

• …

Amarekiko 
sentimenduak

• …

• …  

 Besterik

• …

• …

Zehaztu zerk eragin edo sorrarazi dizkion 
Oskarri zerrendako sentimenduak, eta argitu 
zalantzak alboko ikaskideekin.

1. Etsita nengoen.

2. Bertigoa sartzen zitzaidan. Beldurra. 

3. Koldarra nintzen. Ikara sortzen zidaten.

4. Amarekin neukan lotura bakarra.

5. Maitasuna eman zidan.

6. Bakardadea baretu zidan. 

Greta

• Ederra zen.
• …

Ana

• …

• …

  SENTIMENDUEN 
ADIERAZPIDEAK

1. Sortu, piztu… eta tankerako adieradun 
aditz-multzokideak. 
2. Esamolde egiturak: pozarren bizi, 
lur jota geratu...
3. Ohiko beste egiturak: -en beldur izan, 
-en irrika piztu… 
4. Sentitu aditzaren ordezkapen lexikalak.

 – Beldurra hezurretaraino sartu 
zitzaion.

…
KH 5-8

Entzun bi kazetarien laneko 
solasaldia, eta eman elkarri 
ametsak gogoratzeko 
gomendioak, solasaldian 
oinarrituta.

114

•  Ametsak hobeto gogoratu nahi badituzu, saiatu 
ordu bertsuan oheratzen. Ordutegi fi nkoak 
sosegatu egiten du, lasaitu.

• Komenigarria da gogoratutako apurra …
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D EDUKIARI ERREPARATU
Proposa ezazu alderantziz jardutea orain: 

bakarka lehenik eta binaka ondoren. Adieraz 
diezaiotela elkarri bizimoduko zein egoeratan 
sortzen diren antzeko emozioak ala beste 
batzuk, eta bil ditzatela bienak. Erosoago 
senti daitezen, ohartarazi 3. pertsonan egin 
dezaketela, adibidean egin den eran. 

Ahalegin daitezela koadroko eduki guztiak 
erabiltzen. Zailtasunen bat sortzen bazaie, osa 
dezatela ikaskideen laguntzaz.

E EKINTZA
Galdetu ea ametsak gogoratzen dituzten. 

Aipatu ikasleei bi kasu hauek sentimenduen 
adierazteko moduekin ez eteteko: 

1. Gertatu izan zaizue gustuko amets baten 
ondotik pozarren esnatzea, nahi gabe, eta 
berriro amets bera izateko ahaleginean hastea?

2. Gogoan duzue izerdi-patsetan inoiz 
amesgaizto baten ondorioz sentimendu txarren 
batekin (beldurrez, sustoarekin taupadak 
azkartuta…) jaiki izana?

Galdetu, talde handian, halako gehiagorik 
gogoratzen duten, betiere sentimendu jakin bat 
gogorarazten lagun badezake.

Aurkeztu entzungaia: zientzia-aldizkari bateko 
bi kazetari artikulu bat prestatzen ari dira. 
Entzun dezatela solasaldia, eta, 3-4ko taldetan, 
egin ditzatela ekarpenak artikuluko gomendio-
-zerrendarako. Eskatu aholkuak arrazoitzeko. 
Amaitzeko, komentatu talde handian egindako 
ekarpenak.

C IRAKURMENA LANDU 
Kokatzeko, lehen irakurraldia egingo dute, 

nork berea. 
Bigarren irakurraldia egiteko, osatu hiruko 

taldeak. Errepara diezaietela Oskarren 
sentimenduei, amarekiko, amonarekiko eta 
Gretarekiko dituenei. Horretarako, bakoitzak zeri 
erreparatu adostuko dute.

Osa dezatela taula, eta adieraz diezaiotela 
elkarri zein pasarte-zatitan oinarritu diren. 

Azkenik, osa dezatela “besterik” atala. 
Laguntza behar badute, galdetu: eskailerak, 
atlasak… zer-nolako sentimenduak sorrarazten 
zizkioten? Bukatzeko, egin solasaldia, talde 
handian, Oskarren sentimenduen nondik 
norakoen inguruan.

ERANTZUNAK
Sentimenduak arrazoitzeko testu-zatiak hauek izan daitezke: Gretarekiko 
sentimenduak: bakardadea baretu zidan Gretak. Niretzat, amaorde baten antzekoa 
zen, umetan neukan hutsune hura bete zidan, euskarria zen, inoiz ezagutu ez 
nuen amarekin neukan lotura bakarra; Amonarekikoak: maitasuna eman zidan; 
Amarekikoak: hutsunea; Besterik: jolasean pasatako abenturak errealitatean sekula 
ez zirela gertatuko etsita nengoen… eskailerak goitik behera ikusita, bertigoa sartzen 
zitzaidan. Beldurra. Aldaketek ikara sortzen zidaten

ERANTZUNAK 
1. Umetako jolasetako abenturak errealitatean sekula ez 
zirela gertatuko pentsatuta; 2. Eskailerak goitik behera 
ikusita; 3. Aldaketek; 4. Greta; 5. Amonak; 6. Gretak

EGIA BIRIBILA13. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ESKOLA AURRETIK

  Gogoratu edo bilatu beste “konspirazioren” bati 
buruzko informazioa.

03.saioa U KATZAILEAK

Ikusi argazkia, irakurri leloa, eta 
idatzi talde horren izena foroan.

A B

Irakurri artikuluko esaldiak, eta aukeratu 
berridazketa egokia.

1. Harrigarria izanagatik, pertsona batzuen iritziz Lurra 
laua da.

 a. Pertsona batzuen iritziz, Lurra laua da, harrigarria 
delako.

 b. Harrigarria izan arren, pertsona batzuen iritziz 
Lurra laua da.

2. Laborategiek farmakoak edukiagatik ere, ez dituzte 
ematen.

 a. Laborategiek ez dituzte ematen farmakoak ez 
baitauzkate.

 b. Nahiz eta laborategiek farmakoak eduki, ez 
dituzte ematen. 

 Azaldu taldekideei konspirazioen inguruan A 
jardueran bilatu duzun informazioa. Txertatu p are 
bat aldiz …-agatik (ere) forma.

C

D

E

Zerrendatu gizakia Ilargira heldu ez zelako  
ideiaren alde egiten dutenen argudioak.
Ezarri zuten bandera haizeak mugitzen ikusten  da, eta 
Ilargian ezin da haizerik egon.

-A ITSATSIA
Hitzaren amaierako A batzuetan 
ber ezkoa da; besteetan, mugatzailearen 
atzizkia.
Bata edo bestea izateak eragina dauka 
deklinabide-atzizkietan.

 – Horri ez diozu entzungo egiarik.
 – Horri ez diozu entzungo gezurrik.

KH 13-16

Azpimarratu aukera zuzena.

1. Donosti koa/Donostiakoa naizela esan duzu.

2. Azkoitiko/Azkoitiako semea naiz.

3. Zuk diozu dena asmakeri/asmakeria hutsa dela.

4. Egi/Egia absolututzat ditugu.

5. Sasoi/Sasoia hartan, lehi/lehia bizia zuten Estatu 
Batuek eta Sobietar Batasunak.

Elkano, entzun!
Mundua laua duk!

“KONSPIRAZIOA”
NOLA ARRAZOITZEN DUTE 

TERRAPLAN ISTEK?

        Lurra laua da.

Hitz egin kideekin artikuluaren amaierako 
paragrafoan esaten denaren inguruan.

 –Argi dago gaur egun edozein astakeria 
heltzen zaigula sare sozialetatik eta 
abarretik.
 –Bai, eta influencer horietako batzuek 
kalte handia egin diezaiekete beren 
jarraitzaileei, batez ere.

LURRA, LAUA ALA ESFERIKOA?
Argi dago galdera inozoa dela, baina harrigarria izanaga-
tik, pertsona batzuen iritziz, Lurra laua da. Azken urteetan, 
gero eta gehiago dira euren burua terraplanista izenarekin 
aurkezten dutenak; haietako batzuk, famadunak. Are gehia-
go, Lurra Lauaren Sozietatea existitzen da, eta, gainera, aur-
tengo martxoaren 2an eta 3an nazioarteko lehenengo bilera 
egin zuten Buenos Airesen. Terraplanisten ustez, Lurra dis-
ko bat da: erdian Ipar Poloa dago, eta diskoaren perime-
troan, Hego Poloan, gainditu ezinezko horma izugarri bat. 
Badirudi datorren urtean Lurraren mugara heltzeko bidaia 
bat egingo dutela; barregarria. Oraindik ez dakit zelan azal 
dezaketen ordu berean Lurreko herrialde batzuetan eguna 
izatea eta beste batzuetan gaua: Lurra laua baldin bada, leku 
guztietan edo eguna edo gaua izan beharko litzatekeelako; 
baina lelokeriak esatea librea da. Argi dago teoria hau —
hainbat erlijio bezala— sinesmena dela; eta ez zientzia. 
Terraplanistek esaten dute munduko gobernuak, Nazioar-
teko erakundeak, NASAk eta zientzialariak gezurretan da-
biltzala, dena konspirazio bat dela. Gogoratu behar dugu 

hau ez dela konspirazio bakarra; badaude beste asko: kli-
ma-aldaketa gezurra da (Trump presidentearen esanetan, 
txinatarren konspirazioa da, amerikarren industriaren 
kontra); txertoak arriskutsuak dira; minbizia edo hiesa 
senda daitezke (nazioarteko laborategiek gaixotasun ho-
rien kontrako farmakoak edukiagatik ere, ez dituzte ema-
ten, “negozioa” galduko litzatekeelako); eta gizakia ez da 
heldu Ilargira —beharbada, konspiraziorik ezagunena—. 
Kezkagarriena da konspirazio horiek defenditzen dituzten 
pertsonek gizartean duten eragina, bai entzute handikoak 
izateagatik (futbolariak, musikariak, telebistako aurkez-
leak…), bai botere izugarria dutelako; Trump, adibidez.
Gaur egun, Internetek eta sare sozialek gero eta eragin 
handiagoa dute gizartean, eta alde onak izateaz gain, alde 
txarrak ere badituzte. Hau da, ez da gauza bera pertsona 
arrunt batek gizakia Ilargira ez dela heldu Twiterren esatea, 
edo, adibidez, Casillasek, 2018ko uztailaren 23an txio ba-
tean esan zuen moduan, jarraitzaile-kopuru askoz handia-
goa izateaz gain, sinesgarritasun handiagoa ere baduelako.

Jon Legarreta, Aikor (moldatua)

T……………
A……………
T……………

I rakurri artikulua, eta zerrendatu 
bertan aipatzen diren 
“konspirazioak”. 

 Eman erantzuna terraplanisten argudio hauei:

 KONTZESIOZKO 
ESALDIAK

· arren
· nahiz (eta)
· ba-…  ere
·  …-agatik (ere)

 – Gezurra izanagatik, askok 
sinetsi egiten dute.

KH 9-12

117

118Entzun solasaldia, eta alderat u 
zuen iritzia.

Zerrendatu COVID-19aren jatorriari 
buruz iraku rri-entzun dituzuen edo 
bururatu zaizkizuen teoriak, eta 
eztabaidatu haien gainean.

Entzun elkarrizketa, eta 
jaso “a dituak” eman dituen 
argudioak.

• NASAk erakusten dizkigun argazkiak ez dira 
benetakoak; 3Dko erreprodukzioak dira.

• Antartida askoz hotzagoa da Artikoa baino, Lurraren 
perimetroan dagoelako; Artikoa, berriz, erdian dago.

• Hegazkineko bidaiak laburragoak izango lirateke 
Lurraren errotazioaren norabidean egingo balira. 
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A  IRAKURMENA 
LANDU

Jarri testuinguruan 1. testua: 
Tolosako inauterietan, lagun-talde bat 
kolektibo jakin batenak egiten aritu 
zen; besteak beste, “manifestazio” 
bat antolatu zuten, eta liburuko leloa 
duen pankarta zeramaten. Irakur 
dezatela, eta eman dezala ikasle 
bakoitzak kolektibo horren izena 
foroan, siglei erreparatuta. Txapelketa 
antola dezakezue, eta sariren 
bat proposatu izenik originalena 
ematen duenarentzat. Elkarreragina 
sustatzeko, egin zeuk ere proposamen 
zororen bat: Ternuako Arrantzaleen 
Taldea, esaterako.

Irakur dezatela artikulua, eta 
zerrenda ditzatela bertan agertzen 
diren konspirazioak, bai eta zertan 
oinarritzen diren ere. Ohartarazi kasu 
guztietan ez daudela arrazoi horiek. 
Animatu informazioa bilatzera edo 
beren iritzia ematera.

OSTEKOAK

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

ERANTZUNA
Tolosako Asanblada Terraplanista

EGIA BIRIBILA13. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

  Gogoratu edo bilatu beste “konspirazioren” bati 
buruzko informazioa.

03.saioa U KATZAILEAK

Ikusi argazkia, irakurri leloa, eta 
idatzi talde horren izena foroan.

A B

Irakurri artikuluko esaldiak, eta aukeratu 
berridazketa egokia.

1. Harrigarria izanagatik, pertsona batzuen iritziz Lurra 
laua da.

 a. Pertsona batzuen iritziz, Lurra laua da, harrigarria 
delako.

 b. Harrigarria izan arren, pertsona batzuen iritziz 
Lurra laua da.

2. Laborategiek farmakoak edukiagatik ere, ez dituzte 
ematen.

 a. Laborategiek ez dituzte ematen farmakoak ez 
baitauzkate.

 b. Nahiz eta laborategiek farmakoak eduki, ez 
dituzte ematen. 

 Azaldu taldekideei konspirazioen inguruan A 
jardueran bilatu duzun informazioa. Txertatu p are 
bat aldiz …-agatik (ere) forma.

C

D

E

Zerrendatu gizakia Ilargira heldu ez zelako  
ideiaren alde egiten dutenen argudioak.
Ezarri zuten bandera haizeak mugitzen ikusten  da, eta 
Ilargian ezin da haizerik egon.

-A ITSATSIA
Hitzaren amaierako A batzuetan 
ber ezkoa da; besteetan, mugatzailearen 
atzizkia.
Bata edo bestea izateak eragina dauka 
deklinabide-atzizkietan.

 – Horri ez diozu entzungo egiarik.
 – Horri ez diozu entzungo gezurrik.

KH 13-16

Azpimarratu aukera zuzena.

1. Donosti koa/Donostiakoa naizela esan duzu.

2. Azkoitiko/Azkoitiako semea naiz.

3. Zuk diozu dena asmakeri/asmakeria hutsa dela.

4. Egi/Egia absolututzat ditugu.

5. Sasoi/Sasoia hartan, lehi/lehia bizia zuten Estatu 
Batuek eta Sobietar Batasunak.

Elkano, entzun!
Mundua laua duk!

“KONSPIRAZIOA”
NOLA ARRAZOITZEN DUTE 

TERRAPLAN ISTEK?

        Lurra laua da.

Hitz egin kideekin artikuluaren amaierako 
paragrafoan esaten denaren inguruan.

 –Argi dago gaur egun edozein astakeria 
heltzen zaigula sare sozialetatik eta 
abarretik.
 –Bai, eta influencer horietako batzuek 
kalte handia egin diezaiekete beren 
jarraitzaileei, batez ere.

LURRA, LAUA ALA ESFERIKOA?
Argi dago galdera inozoa dela, baina harrigarria izanaga-
tik, pertsona batzuen iritziz, Lurra laua da. Azken urteetan, 
gero eta gehiago dira euren burua terraplanista izenarekin 
aurkezten dutenak; haietako batzuk, famadunak. Are gehia-
go, Lurra Lauaren Sozietatea existitzen da, eta, gainera, aur-
tengo martxoaren 2an eta 3an nazioarteko lehenengo bilera 
egin zuten Buenos Airesen. Terraplanisten ustez, Lurra dis-
ko bat da: erdian Ipar Poloa dago, eta diskoaren perime-
troan, Hego Poloan, gainditu ezinezko horma izugarri bat. 
Badirudi datorren urtean Lurraren mugara heltzeko bidaia 
bat egingo dutela; barregarria. Oraindik ez dakit zelan azal 
dezaketen ordu berean Lurreko herrialde batzuetan eguna 
izatea eta beste batzuetan gaua: Lurra laua baldin bada, leku 
guztietan edo eguna edo gaua izan beharko litzatekeelako; 
baina lelokeriak esatea librea da. Argi dago teoria hau —
hainbat erlijio bezala— sinesmena dela; eta ez zientzia. 
Terraplanistek esaten dute munduko gobernuak, Nazioar-
teko erakundeak, NASAk eta zientzialariak gezurretan da-
biltzala, dena konspirazio bat dela. Gogoratu behar dugu 

hau ez dela konspirazio bakarra; badaude beste asko: kli-
ma-aldaketa gezurra da (Trump presidentearen esanetan, 
txinatarren konspirazioa da, amerikarren industriaren 
kontra); txertoak arriskutsuak dira; minbizia edo hiesa 
senda daitezke (nazioarteko laborategiek gaixotasun ho-
rien kontrako farmakoak edukiagatik ere, ez dituzte ema-
ten, “negozioa” galduko litzatekeelako); eta gizakia ez da 
heldu Ilargira —beharbada, konspiraziorik ezagunena—. 
Kezkagarriena da konspirazio horiek defenditzen dituzten 
pertsonek gizartean duten eragina, bai entzute handikoak 
izateagatik (futbolariak, musikariak, telebistako aurkez-
leak…), bai botere izugarria dutelako; Trump, adibidez.
Gaur egun, Internetek eta sare sozialek gero eta eragin 
handiagoa dute gizartean, eta alde onak izateaz gain, alde 
txarrak ere badituzte. Hau da, ez da gauza bera pertsona 
arrunt batek gizakia Ilargira ez dela heldu Twiterren esatea, 
edo, adibidez, Casillasek, 2018ko uztailaren 23an txio ba-
tean esan zuen moduan, jarraitzaile-kopuru askoz handia-
goa izateaz gain, sinesgarritasun handiagoa ere baduelako.

Jon Legarreta, Aikor (moldatua)

T……………
A……………
T……………

I rakurri artikulua, eta zerrendatu 
bertan aipatzen diren 
“konspirazioak”. 

 Eman erantzuna terraplanisten argudio hauei:

 KONTZESIOZKO 
ESALDIAK

· arren
· nahiz (eta)
· ba-…  ere
·  …-agatik (ere)

 – Gezurra izanagatik, askok 
sinetsi egiten dute.

KH 9-12
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118Entzun solasaldia, eta alderat u 
zuen iritzia.

Zerrendatu COVID-19aren jatorriari 
buruz iraku rri-entzun dituzuen edo 
bururatu zaizkizuen teoriak, eta 
eztabaidatu haien gainean.

Entzun elkarrizketa, eta 
jaso “a dituak” eman dituen 
argudioak.

• NASAk erakusten dizkigun argazkiak ez dira 
benetakoak; 3Dko erreprodukzioak dira.

• Antartida askoz hotzagoa da Artikoa baino, Lurraren 
perimetroan dagoelako; Artikoa, berriz, erdian dago.

• Hegazkineko bidaiak laburragoak izango lirateke 
Lurraren errotazioaren norabidean egingo balira. 

56PRIMERAN!
B2.2

57 PRIMERAN!
B2.2

B ERANTZUNA ADOSTU
Hitz egizue labur, talde handian, foroan 

izandako mezuei buruz.
Egin hiru talde, informazioa desberdin jaso 

duten edo iritzi desberdina duten ikasleak 
elkartuta. Berrirakur dezatela azken paragrafoa, 
eta komenta dezatela idazlearen hausnarketa.

Eman talde bakoitzari terraplanisten argudio bat. 
Ados dezatela taldean kontra-argudio “zientifiko” 
bat. Komentatu talde handian.

C EDUKIARI ERREPARATU
Errepara diezaietela testutik ateratako esaldiei, eta lot 

ditzatela berridazketa zuzenarekin. 
Behin erantzun zuzena egiaztatuta, azal diezaiotela elkarri, 

aurreko taldeetan, etxean prestatu duten konspirazioari 
buruzko informazioa. Ibil zaitez taldez talde eduki berriaren 
erabilera aztertzen, eta argitu zalantzak.

D  ENTZUNDAKOTIK 
INFORMAZIOA JASO 
ETA ARAUA GOGORATU

Aurkeztu egoera: gizakia Ilargira heldu zeneko 
50. urteurrenaren ingurumarian, hainbatek berriz 
aldarrikatu zuen gertakizun hori asmakizun hutsa 
izan zela. 3-4 taldetan, zerrenda ditzatela halakoek 
erabiltzen dituzten argudioak.

Eman entzungaiaren berri: irratsaio batean, 
konspirazioan sinesten duen “aditu” bat 
elkarrizketatu dute. Entzun dezatela bakarka, 
eta marka ditzatela aipatutakoak; era berean, 
zerrendan ez dituztenak ere jasoko dituzte.

Parteka dezatela informazioa taldean. Gero, egin 
batuketa talde handian; premiarik balego, entzun 
berriz elkarrizketa.

E EKINTZA
Jarri testuinguruan ekintza eta entzungaia: 2020an, 

COVID-19 gaixotasunak gogor jo zuen mundu osoa; 
izurritearen tamaina ikusita, isolatze-neurri zorrotzak hartu 
ziren. Egoera horretan, zenbaitek zioten birusa ez zutela 
arrazoi “naturalek” sortu. Entzungaian, lagun-taldea horri 
buruz hitz egiten entzungo duzue.

Entzun dezatela solasaldia, eta truka ditzatela 
entzundakoari buruzko iritziak, talde txikitan. Ez daitezela lar 
luzatu une honetan, ekintzaren gauzapena ez oztopatzeko.

Talde horietan, zerrenda ditzatela entzun-irakurri dituzten 
edo bururatu zaizkien teoriak. Tarte bat eman ondoren, 
eraman arbelera ekarpen guztiak. 

Egin bi talde: batzuk konspirazioen (edo baten) alde 
egongo dira eta besteak kontra. Taldeak eratzeko, ahalegindu 
ikaslea bere iritziarekin bat egiten duen jarreraren alde 
jartzen.

Lagun-taldea balira bezala, hitz egin (edo eztabaida) 
dezatela COVID-19aren inguruko konspirazio-teoriei buruz.

ERANTZUNAK
1. b; 2. b

ERANTZUNAK
1. Donostiakoa; 2. Azkoitiko;  
3. asmakeria; 4. Egia; 5. Sasoi, lehia

EGIA BIRIBILA13. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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KONTUAN HARTU

Bi lagun kontu-kontari ari dira, aldizkar i  bateko artikulu bateko gorabeherei buruz.

Irakurri solasaldia, eta jarri hutsuneetan auk eran emandako esamoldeak. Kontuan hartu 
batzuk sinonimoak direla.

Albiste faltsuak ja sotzeko zerbitzu baten b erri eman dute egunkarian.

Irakurri testua, eta bilatu bertan emandako de fi nizioei dagozkien hitzak. 

KORONABIRUSAREN GAINEKO ALBISTE FALTSUAK 
JASOT ZEKO ZERBITZUA SORTU DU EiTBK
Koronabirusari buruz azkenaldian sortzen eta zabaltzen ari diren zalantzazko informazioei aurre 
egiteko asmoz, herritarren parte-hartzea behar duen zerbitzu bat jarri du martxan Euskal Irrati 
Telebistak: albiste faltsuak ezeztatzeko zerbitzua. 
Hor jasotako abisuekin, eta gaiak egiaztatu ostean, egiaztatze-talde batek albiste faltsu horiek ezez-
tatuko ditu, eta gai zehatz horren inguruan webguneetan, irratietan zein telebistan sortzen diren 
egiazko albisteak eitb.eus/koronabuloak webgunean argitaratuko ditu.

Urtzi Urkizu, berria.eus (moldatua)
Gero eta albiste eta bideo gehiago jasotzen da sakelakoetan batetik eta bestetik; horien 
artea  n , gezurrezkotzat ditugunak ere bai. 

Bidali forora fake news-tzat duzun albiste bat, hautaketaren arrazoia azalduta. Taldean, erabaki 
ze in jotzen dituzuen gezurrezkotzat eta zein ez.

KONTUAN HARTU

Informazio-trukea etengabea den gizarte honetan, gero eta zailagoa dirudi zein den egiazkoa eta zein 
ez bereiztea.

INFORMAZIOAREN EGIAZKOTASUNA
Betidanik ezagutu izan dugu sasiegia: zurrumurruak eta esamesak bolo-bolo zabaldu izan dira ahoz aho. 
Berriagoak dira hiri-kondairak, batzuetan errealitatea desitxuratuta eraikiak eta beste batzuetan gezur 
gordinak asmatuta.

 - Azterketak kenduko dituzten zurrumurrua dabil. 
Albisteek egia biribila diotela uste izaten da, baina azken boladan fake news-ak zabaldu dira: engainatze-
ko asmoz eta ahalik eta gehiena hedatzeko sorturiko gezurrezko albisteak.

 - Gezurrezko albisteak benetakoak baino arinago  hedatzen omen dira. 
Sinesbera omen da hartzailea gisa horretako albisteekiko, batez ere norbere iritziarekin bat badatoz. 
Horrela, hurbileko sareetako informazioa egiaztatzeko edo gezurtatzeko beharrik ez da ikusten, oro har, 
eta benetakotasuna frogatzen ez denez, etengabe hedatzen da gezurrezko informazioa. 

 - Iturria � dagarria den egiaztatzea funtsezkoa  da informazioaren egiazkotasuna frogatzeko.

ESAMOLDEAK ETA ESAERAK
Esaten dena egia dela azpimarratzeko: egiatan, benetan, zinez. 

 - Benetan diotsut: dena utzi, eta atzerrira joan go naiz lanera.
Ezjakintasuna adierazteko: Batek daki!, Auskalo!, Jakizu!, Nork jakin!

 - Auskalo zenbat ordainduko zuen auto hori!
Esae ra zaharra: Usteak erdia ustel. Norbaitek uste bat adierazi, eta betetzen ez den ean esaten zaio.

 - Amona ere etorriko zela uste nuen! (baina ez da etorri) -> Usteak erdia ustel!

• Zein izen proposatzen du Andoni Egañak fake news-ak euskaraz izendatzeko? 
Zergatik esango zenuke hobesten duela hori?

• Zein izen proposatzen duzu zuk?

A —Hara, hara! Hauxe bai interesgarria! Ba al dakizu noizkoa den lehen fake news-a?
B —…………… (1). Duela hogei urtekoa edo?
A —Bai, zera! Mende batzuk lehenagokoa!
B —…………… (2)?
A —Hemen dioenez, lehen kristauen aurkako zurrumurru ugarietako bat izan zen, 64. urtean 

Neronek sortua. Erroma kristauek erre zutela zioen. Eta, …………… (3), sinesgarria iruditzen 
zait.

B —Ez dakit, bada… Hain arin esan ote liteke …………… (4) hori izan zela lehenengo albiste faltsua?
A —Arrazoi duzu, bai, …………… (5) zein izan zen lehen-lehena!

EGIAZKOTASUNAZ JARDUTEKO LEX  IKOA

Fake news direlakoei buruzko iritzi-artiku l ua argitaratu dute egunkarian. 

Irakurri, eta erantzun galdera hauei. 

OMENAMEN
Bagenuen lagun bat adinean aurrera joan ahala 
gero eta torero hobea zena. P asioz kontatzen zuen 
zer plazatan toreatu izan zuen; zeinen zezen han-
diak jartzen zizkioten; zer-nolako txalo zaparra-
dak entzuten zituen… Ibilia zen zerbait, baina ez 
hurrik ere berak kontatzen zuen modura. Halere, 
bere balentriak entzutera ohituak geundenok ez 
genuen sekula gezurtitzat hartu. Gezurra, de� -
nizioz, engainatzeko asmoz pentsatzen edo sen-
titzen duzunaren aurkakoa esatean baitatza. Eta 
gure toreroak ez zuen inor engainatu nahi izaten, 

1. ……………: egia dela ziurta ezin daitekeena, gezurra izan daitekeelako susmoa eragiten duena.

2. ……………: gezurra diotenak, gezurrezkoak.

3.……….……: zerbait esan den bezala edo esan den bezalakoa dela adierazi. Egia dela frogatu.

4. ……………: baliogabetu, ezabatu, kendu. Zerbait esan den bezala edo esan den bezalakoa ez dela adierazi. 

5. ……………: egia dioena, benetako.

auskalo!
egiatan
batek daki!
egia esan
benetan
jakizu!

bere errealitate desitxuratuaren berri eman baizik.
Urrats bat sakonagora eginda, fake news purian 
dabilen esamoldea da. Gazteleraz bulo darabilte 
hitzetik hortzera. Guk ezin dugu gezurrean ge-
ratu. Gezurra asmatu eta gezurra zabaldu, biak 
harrapatzen dituzte fake news-ek edo bulo-k. Ba-
dute hasieratik ibilbide intentzio bat gezur soilak 
ez duena. Bila nenbilela, Elhuyar hiztegian amen-
-omen esamoldearekin egin dut topo. Gustatzen 
zait. Akaso, atzekoz aurrera nahiago.

Andoni Egaña, berria.eus (moldatua)
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KONTUAN HARTU

Bi lagun kontu-kontari ari dira, aldizkar i  bateko artikulu bateko gorabeherei buruz.

Irakurri solasaldia, eta jarri hutsuneetan auk eran emandako esamoldeak. Kontuan hartu 
batzuk sinonimoak direla.

Albiste faltsuak ja sotzeko zerbitzu baten b erri eman dute egunkarian.

Irakurri testua, eta bilatu bertan emandako de fi nizioei dagozkien hitzak. 

KORONABIRUSAREN GAINEKO ALBISTE FALTSUAK 
JASOT ZEKO ZERBITZUA SORTU DU EiTBK
Koronabirusari buruz azkenaldian sortzen eta zabaltzen ari diren zalantzazko informazioei aurre 
egiteko asmoz, herritarren parte-hartzea behar duen zerbitzu bat jarri du martxan Euskal Irrati 
Telebistak: albiste faltsuak ezeztatzeko zerbitzua. 
Hor jasotako abisuekin, eta gaiak egiaztatu ostean, egiaztatze-talde batek albiste faltsu horiek ezez-
tatuko ditu, eta gai zehatz horren inguruan webguneetan, irratietan zein telebistan sortzen diren 
egiazko albisteak eitb.eus/koronabuloak webgunean argitaratuko ditu.

Urtzi Urkizu, berria.eus (moldatua)
Gero eta albiste eta bideo gehiago jasotzen da sakelakoetan batetik eta bestetik; horien 
artea  n , gezurrezkotzat ditugunak ere bai. 

Bidali forora fake news-tzat duzun albiste bat, hautaketaren arrazoia azalduta. Taldean, erabaki 
ze in jotzen dituzuen gezurrezkotzat eta zein ez.

KONTUAN HARTU

Informazio-trukea etengabea den gizarte honetan, gero eta zailagoa dirudi zein den egiazkoa eta zein 
ez bereiztea.

INFORMAZIOAREN EGIAZKOTASUNA
Betidanik ezagutu izan dugu sasiegia: zurrumurruak eta esamesak bolo-bolo zabaldu izan dira ahoz aho. 
Berriagoak dira hiri-kondairak, batzuetan errealitatea desitxuratuta eraikiak eta beste batzuetan gezur 
gordinak asmatuta.

 - Azterketak kenduko dituzten zurrumurrua dabil. 
Albisteek egia biribila diotela uste izaten da, baina azken boladan fake news-ak zabaldu dira: engainatze-
ko asmoz eta ahalik eta gehiena hedatzeko sorturiko gezurrezko albisteak.

 - Gezurrezko albisteak benetakoak baino arinago  hedatzen omen dira. 
Sinesbera omen da hartzailea gisa horretako albisteekiko, batez ere norbere iritziarekin bat badatoz. 
Horrela, hurbileko sareetako informazioa egiaztatzeko edo gezurtatzeko beharrik ez da ikusten, oro har, 
eta benetakotasuna frogatzen ez denez, etengabe hedatzen da gezurrezko informazioa. 

 - Iturria � dagarria den egiaztatzea funtsezkoa  da informazioaren egiazkotasuna frogatzeko.

ESAMOLDEAK ETA ESAERAK
Esaten dena egia dela azpimarratzeko: egiatan, benetan, zinez. 

 - Benetan diotsut: dena utzi, eta atzerrira joan go naiz lanera.
Ezjakintasuna adierazteko: Batek daki!, Auskalo!, Jakizu!, Nork jakin!

 - Auskalo zenbat ordainduko zuen auto hori!
Esae ra zaharra: Usteak erdia ustel. Norbaitek uste bat adierazi, eta betetzen ez den ean esaten zaio.

 - Amona ere etorriko zela uste nuen! (baina ez da etorri) -> Usteak erdia ustel!

• Zein izen proposatzen du Andoni Egañak fake news-ak euskaraz izendatzeko? 
Zergatik esango zenuke hobesten duela hori?

• Zein izen proposatzen duzu zuk?

A —Hara, hara! Hauxe bai interesgarria! Ba al dakizu noizkoa den lehen fake news-a?
B —…………… (1). Duela hogei urtekoa edo?
A —Bai, zera! Mende batzuk lehenagokoa!
B —…………… (2)?
A —Hemen dioenez, lehen kristauen aurkako zurrumurru ugarietako bat izan zen, 64. urtean 

Neronek sortua. Erroma kristauek erre zutela zioen. Eta, …………… (3), sinesgarria iruditzen 
zait.

B —Ez dakit, bada… Hain arin esan ote liteke …………… (4) hori izan zela lehenengo albiste faltsua?
A —Arrazoi duzu, bai, …………… (5) zein izan zen lehen-lehena!

EGIAZKOTASUNAZ JARDUTEKO LEX  IKOA

Fake news direlakoei buruzko iritzi-artiku l ua argitaratu dute egunkarian. 

Irakurri, eta erantzun galdera hauei. 

OMENAMEN
Bagenuen lagun bat adinean aurrera joan ahala 
gero eta torero hobea zena. P asioz kontatzen zuen 
zer plazatan toreatu izan zuen; zeinen zezen han-
diak jartzen zizkioten; zer-nolako txalo zaparra-
dak entzuten zituen… Ibilia zen zerbait, baina ez 
hurrik ere berak kontatzen zuen modura. Halere, 
bere balentriak entzutera ohituak geundenok ez 
genuen sekula gezurtitzat hartu. Gezurra, de� -
nizioz, engainatzeko asmoz pentsatzen edo sen-
titzen duzunaren aurkakoa esatean baitatza. Eta 
gure toreroak ez zuen inor engainatu nahi izaten, 

1. ……………: egia dela ziurta ezin daitekeena, gezurra izan daitekeelako susmoa eragiten duena.

2. ……………: gezurra diotenak, gezurrezkoak.

3.……….……: zerbait esan den bezala edo esan den bezalakoa dela adierazi. Egia dela frogatu.

4. ……………: baliogabetu, ezabatu, kendu. Zerbait esan den bezala edo esan den bezalakoa ez dela adierazi. 

5. ……………: egia dioena, benetako.

auskalo!
egiatan
batek daki!
egia esan
benetan
jakizu!

bere errealitate desitxuratuaren berri eman baizik.
Urrats bat sakonagora eginda, fake news purian 
dabilen esamoldea da. Gazteleraz bulo darabilte 
hitzetik hortzera. Guk ezin dugu gezurrean ge-
ratu. Gezurra asmatu eta gezurra zabaldu, biak 
harrapatzen dituzte fake news-ek edo bulo-k. Ba-
dute hasieratik ibilbide intentzio bat gezur soilak 
ez duena. Bila nenbilela, Elhuyar hiztegian amen-
-omen esamoldearekin egin dut topo. Gustatzen 
zait. Akaso, atzekoz aurrera nahiago.

Andoni Egaña, berria.eus (moldatua)
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KONTUAN HARTU

Bi lagun kontu-kontari ari dira, aldizkar i  bateko artikulu bateko gorabeherei buruz.

Irakurri solasaldia, eta jarri hutsuneetan auk eran emandako esamoldeak. Kontuan hartu 
batzuk sinonimoak direla.

Albiste faltsuak ja sotzeko zerbitzu baten b erri eman dute egunkarian.

Irakurri testua, eta bilatu bertan emandako de fi nizioei dagozkien hitzak. 

KORONABIRUSAREN GAINEKO ALBISTE FALTSUAK 
JASOT ZEKO ZERBITZUA SORTU DU EiTBK
Koronabirusari buruz azkenaldian sortzen eta zabaltzen ari diren zalantzazko informazioei aurre 
egiteko asmoz, herritarren parte-hartzea behar duen zerbitzu bat jarri du martxan Euskal Irrati 
Telebistak: albiste faltsuak ezeztatzeko zerbitzua. 
Hor jasotako abisuekin, eta gaiak egiaztatu ostean, egiaztatze-talde batek albiste faltsu horiek ezez-
tatuko ditu, eta gai zehatz horren inguruan webguneetan, irratietan zein telebistan sortzen diren 
egiazko albisteak eitb.eus/koronabuloak webgunean argitaratuko ditu.

Urtzi Urkizu, berria.eus (moldatua)
Gero eta albiste eta bideo gehiago jasotzen da sakelakoetan batetik eta bestetik; horien 
artea  n , gezurrezkotzat ditugunak ere bai. 

Bidali forora fake news-tzat duzun albiste bat, hautaketaren arrazoia azalduta. Taldean, erabaki 
ze in jotzen dituzuen gezurrezkotzat eta zein ez.

KONTUAN HARTU

Informazio-trukea etengabea den gizarte honetan, gero eta zailagoa dirudi zein den egiazkoa eta zein 
ez bereiztea.

INFORMAZIOAREN EGIAZKOTASUNA
Betidanik ezagutu izan dugu sasiegia: zurrumurruak eta esamesak bolo-bolo zabaldu izan dira ahoz aho. 
Berriagoak dira hiri-kondairak, batzuetan errealitatea desitxuratuta eraikiak eta beste batzuetan gezur 
gordinak asmatuta.

 - Azterketak kenduko dituzten zurrumurrua dabil. 
Albisteek egia biribila diotela uste izaten da, baina azken boladan fake news-ak zabaldu dira: engainatze-
ko asmoz eta ahalik eta gehiena hedatzeko sorturiko gezurrezko albisteak.

 - Gezurrezko albisteak benetakoak baino arinago  hedatzen omen dira. 
Sinesbera omen da hartzailea gisa horretako albisteekiko, batez ere norbere iritziarekin bat badatoz. 
Horrela, hurbileko sareetako informazioa egiaztatzeko edo gezurtatzeko beharrik ez da ikusten, oro har, 
eta benetakotasuna frogatzen ez denez, etengabe hedatzen da gezurrezko informazioa. 

 - Iturria � dagarria den egiaztatzea funtsezkoa  da informazioaren egiazkotasuna frogatzeko.

ESAMOLDEAK ETA ESAERAK
Esaten dena egia dela azpimarratzeko: egiatan, benetan, zinez. 

 - Benetan diotsut: dena utzi, eta atzerrira joan go naiz lanera.
Ezjakintasuna adierazteko: Batek daki!, Auskalo!, Jakizu!, Nork jakin!

 - Auskalo zenbat ordainduko zuen auto hori!
Esae ra zaharra: Usteak erdia ustel. Norbaitek uste bat adierazi, eta betetzen ez den ean esaten zaio.

 - Amona ere etorriko zela uste nuen! (baina ez da etorri) -> Usteak erdia ustel!

• Zein izen proposatzen du Andoni Egañak fake news-ak euskaraz izendatzeko? 
Zergatik esango zenuke hobesten duela hori?

• Zein izen proposatzen duzu zuk?

A —Hara, hara! Hauxe bai interesgarria! Ba al dakizu noizkoa den lehen fake news-a?
B —…………… (1). Duela hogei urtekoa edo?
A —Bai, zera! Mende batzuk lehenagokoa!
B —…………… (2)?
A —Hemen dioenez, lehen kristauen aurkako zurrumurru ugarietako bat izan zen, 64. urtean 

Neronek sortua. Erroma kristauek erre zutela zioen. Eta, …………… (3), sinesgarria iruditzen 
zait.

B —Ez dakit, bada… Hain arin esan ote liteke …………… (4) hori izan zela lehenengo albiste faltsua?
A —Arrazoi duzu, bai, …………… (5) zein izan zen lehen-lehena!

EGIAZKOTASUNAZ JARDUTEKO LEX  IKOA

Fake news direlakoei buruzko iritzi-artiku l ua argitaratu dute egunkarian. 

Irakurri, eta erantzun galdera hauei. 

OMENAMEN
Bagenuen lagun bat adinean aurrera joan ahala 
gero eta torero hobea zena. P asioz kontatzen zuen 
zer plazatan toreatu izan zuen; zeinen zezen han-
diak jartzen zizkioten; zer-nolako txalo zaparra-
dak entzuten zituen… Ibilia zen zerbait, baina ez 
hurrik ere berak kontatzen zuen modura. Halere, 
bere balentriak entzutera ohituak geundenok ez 
genuen sekula gezurtitzat hartu. Gezurra, de� -
nizioz, engainatzeko asmoz pentsatzen edo sen-
titzen duzunaren aurkakoa esatean baitatza. Eta 
gure toreroak ez zuen inor engainatu nahi izaten, 

1. ……………: egia dela ziurta ezin daitekeena, gezurra izan daitekeelako susmoa eragiten duena.

2. ……………: gezurra diotenak, gezurrezkoak.

3.……….……: zerbait esan den bezala edo esan den bezalakoa dela adierazi. Egia dela frogatu.

4. ……………: baliogabetu, ezabatu, kendu. Zerbait esan den bezala edo esan den bezalakoa ez dela adierazi. 

5. ……………: egia dioena, benetako.

auskalo!
egiatan
batek daki!
egia esan
benetan
jakizu!

bere errealitate desitxuratuaren berri eman baizik.
Urrats bat sakonagora eginda, fake news purian 
dabilen esamoldea da. Gazteleraz bulo darabilte 
hitzetik hortzera. Guk ezin dugu gezurrean ge-
ratu. Gezurra asmatu eta gezurra zabaldu, biak 
harrapatzen dituzte fake news-ek edo bulo-k. Ba-
dute hasieratik ibilbide intentzio bat gezur soilak 
ez duena. Bila nenbilela, Elhuyar hiztegian amen-
-omen esamoldearekin egin dut topo. Gustatzen 
zait. Akaso, atzekoz aurrera nahiago.

Andoni Egaña, berria.eus (moldatua)
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KONTUAN HARTU

Bi lagun kontu-kontari ari dira, aldizkar i  bateko artikulu bateko gorabeherei buruz.

Irakurri solasaldia, eta jarri hutsuneetan auk eran emandako esamoldeak. Kontuan hartu 
batzuk sinonimoak direla.

Albiste faltsuak ja sotzeko zerbitzu baten b erri eman dute egunkarian.

Irakurri testua, eta bilatu bertan emandako de fi nizioei dagozkien hitzak. 

KORONABIRUSAREN GAINEKO ALBISTE FALTSUAK 
JASOT ZEKO ZERBITZUA SORTU DU EiTBK
Koronabirusari buruz azkenaldian sortzen eta zabaltzen ari diren zalantzazko informazioei aurre 
egiteko asmoz, herritarren parte-hartzea behar duen zerbitzu bat jarri du martxan Euskal Irrati 
Telebistak: albiste faltsuak ezeztatzeko zerbitzua. 
Hor jasotako abisuekin, eta gaiak egiaztatu ostean, egiaztatze-talde batek albiste faltsu horiek ezez-
tatuko ditu, eta gai zehatz horren inguruan webguneetan, irratietan zein telebistan sortzen diren 
egiazko albisteak eitb.eus/koronabuloak webgunean argitaratuko ditu.

Urtzi Urkizu, berria.eus (moldatua)
Gero eta albiste eta bideo gehiago jasotzen da sakelakoetan batetik eta bestetik; horien 
artea  n , gezurrezkotzat ditugunak ere bai. 

Bidali forora fake news-tzat duzun albiste bat, hautaketaren arrazoia azalduta. Taldean, erabaki 
ze in jotzen dituzuen gezurrezkotzat eta zein ez.

KONTUAN HARTU

Informazio-trukea etengabea den gizarte honetan, gero eta zailagoa dirudi zein den egiazkoa eta zein 
ez bereiztea.

INFORMAZIOAREN EGIAZKOTASUNA
Betidanik ezagutu izan dugu sasiegia: zurrumurruak eta esamesak bolo-bolo zabaldu izan dira ahoz aho. 
Berriagoak dira hiri-kondairak, batzuetan errealitatea desitxuratuta eraikiak eta beste batzuetan gezur 
gordinak asmatuta.

 - Azterketak kenduko dituzten zurrumurrua dabil. 
Albisteek egia biribila diotela uste izaten da, baina azken boladan fake news-ak zabaldu dira: engainatze-
ko asmoz eta ahalik eta gehiena hedatzeko sorturiko gezurrezko albisteak.

 - Gezurrezko albisteak benetakoak baino arinago  hedatzen omen dira. 
Sinesbera omen da hartzailea gisa horretako albisteekiko, batez ere norbere iritziarekin bat badatoz. 
Horrela, hurbileko sareetako informazioa egiaztatzeko edo gezurtatzeko beharrik ez da ikusten, oro har, 
eta benetakotasuna frogatzen ez denez, etengabe hedatzen da gezurrezko informazioa. 

 - Iturria � dagarria den egiaztatzea funtsezkoa  da informazioaren egiazkotasuna frogatzeko.

ESAMOLDEAK ETA ESAERAK
Esaten dena egia dela azpimarratzeko: egiatan, benetan, zinez. 

 - Benetan diotsut: dena utzi, eta atzerrira joan go naiz lanera.
Ezjakintasuna adierazteko: Batek daki!, Auskalo!, Jakizu!, Nork jakin!

 - Auskalo zenbat ordainduko zuen auto hori!
Esae ra zaharra: Usteak erdia ustel. Norbaitek uste bat adierazi, eta betetzen ez den ean esaten zaio.

 - Amona ere etorriko zela uste nuen! (baina ez da etorri) -> Usteak erdia ustel!

• Zein izen proposatzen du Andoni Egañak fake news-ak euskaraz izendatzeko? 
Zergatik esango zenuke hobesten duela hori?

• Zein izen proposatzen duzu zuk?

A —Hara, hara! Hauxe bai interesgarria! Ba al dakizu noizkoa den lehen fake news-a?
B —…………… (1). Duela hogei urtekoa edo?
A —Bai, zera! Mende batzuk lehenagokoa!
B —…………… (2)?
A —Hemen dioenez, lehen kristauen aurkako zurrumurru ugarietako bat izan zen, 64. urtean 

Neronek sortua. Erroma kristauek erre zutela zioen. Eta, …………… (3), sinesgarria iruditzen 
zait.

B —Ez dakit, bada… Hain arin esan ote liteke …………… (4) hori izan zela lehenengo albiste faltsua?
A —Arrazoi duzu, bai, …………… (5) zein izan zen lehen-lehena!

EGIAZKOTASUNAZ JARDUTEKO LEX  IKOA

Fake news direlakoei buruzko iritzi-artiku l ua argitaratu dute egunkarian. 

Irakurri, eta erantzun galdera hauei. 

OMENAMEN
Bagenuen lagun bat adinean aurrera joan ahala 
gero eta torero hobea zena. P asioz kontatzen zuen 
zer plazatan toreatu izan zuen; zeinen zezen han-
diak jartzen zizkioten; zer-nolako txalo zaparra-
dak entzuten zituen… Ibilia zen zerbait, baina ez 
hurrik ere berak kontatzen zuen modura. Halere, 
bere balentriak entzutera ohituak geundenok ez 
genuen sekula gezurtitzat hartu. Gezurra, de� -
nizioz, engainatzeko asmoz pentsatzen edo sen-
titzen duzunaren aurkakoa esatean baitatza. Eta 
gure toreroak ez zuen inor engainatu nahi izaten, 

1. ……………: egia dela ziurta ezin daitekeena, gezurra izan daitekeelako susmoa eragiten duena.

2. ……………: gezurra diotenak, gezurrezkoak.

3.……….……: zerbait esan den bezala edo esan den bezalakoa dela adierazi. Egia dela frogatu.

4. ……………: baliogabetu, ezabatu, kendu. Zerbait esan den bezala edo esan den bezalakoa ez dela adierazi. 

5. ……………: egia dioena, benetako.

auskalo!
egiatan
batek daki!
egia esan
benetan
jakizu!

bere errealitate desitxuratuaren berri eman baizik.
Urrats bat sakonagora eginda, fake news purian 
dabilen esamoldea da. Gazteleraz bulo darabilte 
hitzetik hortzera. Guk ezin dugu gezurrean ge-
ratu. Gezurra asmatu eta gezurra zabaldu, biak 
harrapatzen dituzte fake news-ek edo bulo-k. Ba-
dute hasieratik ibilbide intentzio bat gezur soilak 
ez duena. Bila nenbilela, Elhuyar hiztegian amen-
-omen esamoldearekin egin dut topo. Gustatzen 
zait. Akaso, atzekoz aurrera nahiago.

Andoni Egaña, berria.eus (moldatua)

58PRIMERAN!
B2.2

59 PRIMERAN!
B2.2

KONTUAN HARTU

Dinamizatu foroa. Animatu ikasleak 
albisteak bidali eta elkarri iruzkinak 
egitera. Har dezatela kontuan fake news-ak 
atzemateko egindako aholku-zerrenda.

Eman feedbacka foroan bertan.

EGIAZKOTASUNAZ JARDUTEKO LEXIKOA

ERANTZUNAK
1. zalantzazko; 2. faltsuak; 3. egiaztatu, 
baieztatu; 4. ezeztatu; 5. egiazko

ERANTZUNAK
1. Auskalo! / Batek daki! / Jakizu!;  
2. Egiatan / Benetan; 3. egia esan;  
4. egiatan / benetan;  
5. Auskalo! / Batek daki! / Jakizu!

ERANTZUNA
Omen-amen.
Balizko arrazoi bat: fake news-ek 
darabilten sekuentzia 
kronologikoagatik; lehenengo berri 
iruzurtia sortu eta hedatu (omen), eta 
ondoren jasotzen duenak egiatzat 
hartzen duelako (amen).

AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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KONTUAN HARTU

SENTIMENDUAK ADIERAZTEKO BALIABIDEAK

a. Ezker begia kristalezkoa dut. Begi eriak begi osa-
suntsua kutsa ez zezan ipini zidaten. Jakinarazi zida-
tenean begia erauzi behar zidatela, izuak hartu nin-
duen (1): ez da ariketa samurra betidanik izandako 
atal bat baztertu eta zeure aurpegia irudikatzea bertan 
begi postizoa duzula, txilioka bezala.
b. Glaukomaren ondorioz galdu nuen nik. Puxtarri 
gorri okerra bilakatu zitzaidan begia. Deformazio 
hori aldean eman nuen nerabezaroa. Inoiz edo behin 

Komunikabideen azkenaldiko joera baten inguruko iritzia argitaratu du Laura Mintegik  
Sentimenduak artikuluan; saio askotan sentimenduen gehiegizko exhibizioa egiten dutela-eta, 
kontra ageri da idazlea.

Osatu artikuluko esaldiak dagozkien esamoldeekin.

Sentimenduak adierazteko gehien errepikatzen diren egitura   arr untak hauek dira.
 • -en beldur izan, -en irrikaz/irrikan egon/jarri

 - Oparien irrikan, lorik egin gabe eman du gaua.
 • -ta/-rik atzizkidun partizipio adberbialak:

 - Asaldaturik utzi zuen egia jakiteak.

SORTU, SUSPERTU� ADIERAKO ADITZAK ETA HORIEN ANTONIMOAK
Adiera hori edo tankerako adieradun aditz-multzokideak ez ezik, horien antonimoak ere oso erabiliak 
dira, betiere adierazten den sentimendu motaren baitan. 

 • Aldarte ona, poza edo indarra sentitzen denean dira ohikoak piztu, suspertu eta horien adierako 
multzokideak.

 -  Izaroren ahotsak piztu egin ninduen, indartu. 
 • Aldarte txarrean egonez gero, aldiz, horien antonim oak adierazpide egokiak dira. Hala nola: itzali, 

apaldu, moteldu, epeldu, makaldu, baretu…
 - Berriz etortzeko gogoa itzali zion medikuaren diagnosiak.

ESAMOLDE-EGITURAK ADITZ BATEKIN BAINO GEH IAGOREKIN
Asko dira esamolde-egituren adibideak. Horien artean, hauek dira ezagunenak:  

 - Kirioak dantzan jarri zitzaizkidan gezurretan sumatu nuenean.
Era berean, aditz bat baino gehiago ere hartzen dituzte esamolde horiek. Ohikoa da, esaterako, pozak 
zoratzen egotea eta bizitzea; edota lur jota egotea nahiz geratzea… Zein aukeratu testuinguruak edo 
adierazi nahi den adierak aginduko du. Izan ere, ez da gauza bera bata ala bestea erabiltzea.

 - Pozez zoratzen igaro zuen eguna albistea entzun zuenetik.
 - Pozez zoratzen jarri zuen lantalde osoa albistearekin.

Era berean, badira aditz berarekin adiera polisemikoa dutenak ere. Adibidez: hautsak harrotu esamol-
dea aztoratu adierazteko ere erabiltzen da, urduritasun-egoeretan. 

 - Hautsak harrotu zituen albisteak bizilagunen artean.

SENTIMENDUAK
1. Astebeteko epean telebis tan ikusi dut, …………… ikusi ere, nola esaten zuen elkarriz-
ketatu batek aurpegi txarra zuela, ez haserre zegoelako, baizik eta hilekoa jaitsi berria 
zuelako, tripako minez zegoela.
2. Ni jartzen naiz …………… halakoak entzunda. Izan ere, inori ajola ez dion albiste dira 
orain pertsona anonimo arrunt batek ikusleentzat ezagunak diren sentimenduak.
3. Ikusi dut nola aitortu dion neskame batek bere nagusiari etxeko gizonarekin sexu-ha-
rremanak izan dituela, haren senarrarekin izan dituela hain zuzen, eta ondorioz, haurdun 
dagoela. …………… naiz.
4. Zeloak, in� delitateak, maitemina, engainuak ehunka kon� dentzia etxean sartuta tek-
nikaren bidez. Sentimendurik gabe ez dago bizitasunik, ez gogo, ez kemenik. ……………. 
Baina sentimenduek eremu naturala dute, pribatutasuna. 
5. Gaixorik dago intimitatea agerian jartzeko beharra sentitzen duen gizartea. Exhibizio-
nismoa ……………, edonon. Aztertu auzo-sentimenduak zergatik dauden salgai, kiloan.

Laura Mintegi, gara.net (moldatua)

sutan jarri
-ren irrikaz
barrua itzalita
asaldaturik
tripak jaten

1938. urtean, Orson Wellesek egindako irratsaio bat historikoa bihurtu zen:  jendeak 
egiatzat hartu zuen entzuten ari zen fi kziozko albistegia.

Entzun gertaera haren azalpena, eta bildu orduko emozio-egoera adierazteko erabili 
diren esamoldeak.
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Ikusi bideo-pasartean idazlearen azalpena autofi kzioaren inguruan, eta hartu inte-
resatzen zaizkizun apunteak.

Idatzi zure bizitzako pasarteren bat eta osatu wikian taldeko autofi kzio-bilduma 
guztien pasarteekin. 
• Zeure burua bertan kokatu fi kziozko pertsonaia bat bazina bezala, eta kontuan hartu 

kontatzen duzun ho  r i autofi kzioa dela. 
• Bidali wikira, eta antolatu fi kzio-bilduma nola egin: hitzaurre edo sarreraren bat idatzi, 

izenburu bat  asmatu, publikatu nahi duzuen erabaki...

Literaturan, autofi kzioa deritzo idazlea bera eleberrian sartzeari; fi kziozko pertsonaiaren pare.

Irakurri Miren Agur Meaberen Kristalezko begia eleberriaren pasarteak, eta jarraitu ondorengo 
urrat sei:

1. Zer du fi kziotik eta zer egiatik? 

2. Eman beste adierazpen baliokide bat testuan nabarmendutako sentimendu-adierazpenei.

esamesak heltzen zitzaizkidan: «Hain neska polita... 
Errukia ematen du (2)». Horratik, gauzak zer diren, 
ernegazio handiagoak eragin izan dizkit gerri-
-bueltak (3).
c. Ikasketak amaitu eta ikastola batean lanean hasi 
bitartean kontserbatu nuen begi endekatua. Ikasle 
batzuek ipinitako izengaiztoaren berri izan nuenean, 
disgustua hartu nuen (4), baina zer itxaron ikasle 
gaiztoengandik.
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KONTUAN HARTU

SENTIMENDUAK ADIERAZTEKO BALIABIDEAK
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tenean begia erauzi behar zidatela, izuak hartu nin-
duen (1): ez da ariketa samurra betidanik izandako 
atal bat baztertu eta zeure aurpegia irudikatzea bertan 
begi postizoa duzula, txilioka bezala.
b. Glaukomaren ondorioz galdu nuen nik. Puxtarri 
gorri okerra bilakatu zitzaidan begia. Deformazio 
hori aldean eman nuen nerabezaroa. Inoiz edo behin 
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Osatu artikuluko esaldiak dagozkien esamoldeekin.

Sentimenduak adierazteko gehien errepikatzen diren egitura   arr untak hauek dira.
 • -en beldur izan, -en irrikaz/irrikan egon/jarri

 - Oparien irrikan, lorik egin gabe eman du gaua.
 • -ta/-rik atzizkidun partizipio adberbialak:

 - Asaldaturik utzi zuen egia jakiteak.

SORTU, SUSPERTU� ADIERAKO ADITZAK ETA HORIEN ANTONIMOAK
Adiera hori edo tankerako adieradun aditz-multzokideak ez ezik, horien antonimoak ere oso erabiliak 
dira, betiere adierazten den sentimendu motaren baitan. 

 • Aldarte ona, poza edo indarra sentitzen denean dira ohikoak piztu, suspertu eta horien adierako 
multzokideak.

 -  Izaroren ahotsak piztu egin ninduen, indartu. 
 • Aldarte txarrean egonez gero, aldiz, horien antonim oak adierazpide egokiak dira. Hala nola: itzali, 

apaldu, moteldu, epeldu, makaldu, baretu…
 - Berriz etortzeko gogoa itzali zion medikuaren diagnosiak.
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adierazi nahi den adierak aginduko du. Izan ere, ez da gauza bera bata ala bestea erabiltzea.

 - Pozez zoratzen igaro zuen eguna albistea entzun zuenetik.
 - Pozez zoratzen jarri zuen lantalde osoa albistearekin.

Era berean, badira aditz berarekin adiera polisemikoa dutenak ere. Adibidez: hautsak harrotu esamol-
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Idatzi zure bizitzako pasarteren bat eta osatu wikian taldeko autofi kzio-bilduma 
guztien pasarteekin. 
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kontatzen duzun ho  r i autofi kzioa dela. 
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Irakurri Miren Agur Meaberen Kristalezko begia eleberriaren pasarteak, eta jarraitu ondorengo 
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ernegazio handiagoak eragin izan dizkit gerri-
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rremanak izan dituela, haren senarrarekin izan dituela hain zuzen, eta ondorioz, haurdun 
dagoela. …………… naiz.
4. Zeloak, in� delitateak, maitemina, engainuak ehunka kon� dentzia etxean sartuta tek-
nikaren bidez. Sentimendurik gabe ez dago bizitasunik, ez gogo, ez kemenik. ……………. 
Baina sentimenduek eremu naturala dute, pribatutasuna. 
5. Gaixorik dago intimitatea agerian jartzeko beharra sentitzen duen gizartea. Exhibizio-
nismoa ……………, edonon. Aztertu auzo-sentimenduak zergatik dauden salgai, kiloan.

Laura Mintegi, gara.net (moldatua)

sutan jarri
-ren irrikaz
barrua itzalita
asaldaturik
tripak jaten

1938. urtean, Orson Wellesek egindako irratsaio bat historikoa bihurtu zen:  jendeak 
egiatzat hartu zuen entzuten ari zen fi kziozko albistegia.

Entzun gertaera haren azalpena, eta bildu orduko emozio-egoera adierazteko erabili 
diren esamoldeak.
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Ikusi bideo-pasartean idazlearen azalpena autofi kzioaren inguruan, eta hartu inte-
resatzen zaizkizun apunteak.

Idatzi zure bizitzako pasarteren bat eta osatu wikian taldeko autofi kzio-bilduma 
guztien pasarteekin. 
• Zeure burua bertan kokatu fi kziozko pertsonaia bat bazina bezala, eta kontuan hartu 

kontatzen duzun ho  r i autofi kzioa dela. 
• Bidali wikira, eta antolatu fi kzio-bilduma nola egin: hitzaurre edo sarreraren bat idatzi, 

izenburu bat  asmatu, publikatu nahi duzuen erabaki...

Literaturan, autofi kzioa deritzo idazlea bera eleberrian sartzeari; fi kziozko pertsonaiaren pare.

Irakurri Miren Agur Meaberen Kristalezko begia eleberriaren pasarteak, eta jarraitu ondorengo 
urrat sei:

1. Zer du fi kziotik eta zer egiatik? 

2. Eman beste adierazpen baliokide bat testuan nabarmendutako sentimendu-adierazpenei.

esamesak heltzen zitzaizkidan: «Hain neska polita... 
Errukia ematen du (2)». Horratik, gauzak zer diren, 
ernegazio handiagoak eragin izan dizkit gerri-
-bueltak (3).
c. Ikasketak amaitu eta ikastola batean lanean hasi 
bitartean kontserbatu nuen begi endekatua. Ikasle 
batzuek ipinitako izengaiztoaren berri izan nuenean, 
disgustua hartu nuen (4), baina zer itxaron ikasle 
gaiztoengandik.

60PRIMERAN!
B2.2

61 PRIMERAN!
B2.2

KONTUAN HARTU

ERANTZUNAK
Izugarrizko beldur-giroa zabaldu zen; 
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. Hezurretaraino sartu 
zitzaidan izua, beldurrak harrapatu 
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

KONTZESIOZKO ESALDIAK: -AGATIK (ERE)

ERANTZUNAK
1. Ondo; 2. agertzeagatik;  
3. zuzentzeagatik; 4. Ondo; 5. Ondo;  
6. edukitzeagatik; 7. Ondo; 8. uzteagatik
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PANTAILA HANDIA: NAZISMOAREN ESTRATEGIA
Zinema eta historiaren arteko erlazioa ez da inoiz gai erraza izan. Hasieran, zinema aurre-
tik irudiak zeuden; hala ere, historian zehar gehienetan beti eman zaie garrantzi handia-
goa testuei irudiei baino. Irudiek eszenak irudikatzen dituzte eremu bisual atsegingarri bat 
emateko ikusle edota irakurleari, askotan kritikotasun gabe aztertzen diren arren. Dena 
dela, irudiek eta eszenek ere balio historiko handia izan dezakete eta tresna oso baliotsuak 
izan daitezke gizartearengan eragina izateko. Zinema irudi, eszenen eta musikaren arteko 
konbinaketa bat izanik, sentimenduak, sentsazioak, kilikak... sortzeko erraztasuna dauka, 
eta, horrela, begiralearengan eragin. 
1930eko testuinguruan, Alemaniak ez zuen egoera ona; izan ere, in� azioak, Versailleseko 
Itunaren neurri gogorrek... 
…

Iñigo Estomba Eguzkiza. ehu.eus (moldatua)

KONTZESIOZKO ESALDIAK: -AGATIK (ERE)

The Da Vinci Code Dan Brown idazlearen eleberria da, 2003an argit a ratua. Ustezko 
konspirazio bat du ardatz, erlijio katolikoaren zutabeak dantzan jarriko lituzkeena.

Bilatu libur uari buruzko informazioa, zerrendatu beste bi taldekiderekin planteatzen 
dituen gertaera eztabaidagarriak, eta kritikatu horiek. Igo ditzala forora gertaera horie k 
eta azalpenak taldearen ordezkariak.

Kontzesiozko esaldiek eragozpen bat adierazten dute esaldi nagusiak dioena bete dadin; eragozpen 
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.

-AGATIK (ERE)
Egitura hau sortzeko, adit z-pa r tizipioari (esan, garbitu, ikusi…) -agatik lotzen zaio. Ostean ere partikula 
jartzea aukerakoa da.

 - Behin eta berriro albistea irakurriagatik (ere), ezin zuen sinetsi.
 - Behin eta berriro albistea irakurri arren, ezin zuen sinetsi.

Aurreko esaldi h orietan, albistea behin eta berriro irakurri izanak sinestea ekarriko luke, logikaren 
arabera, baina ez da horrela.

KONTUZ!
Egitura honek beste baten (-t(z)eagatik) antz handia du, eta o ker erabiltzeko arriskua izaten da. Ikusi 
esaldi hauek:

 - Gezurra esan agatik, sinetsi egin diote.
 - Gezurra esateagatik zigortu dute.

Lehen esaldian, mendeko esaldiak eragozpena ezartzen du esaldi nagusiak dioena bete dadin; kontze-
siozkoa da, beraz. Bigarrenean, ordea, nagusiaren arrazoia ematen du mendekoak; kausazkoa da.
Era berean, arren hitzaren ortogra� a-araua funtzio baterako edo besterako erabiltzeak baldintzatuko 
du.

 - Ge zurra esan arren, sinetsi egin diote.
 - Gezurra esatearren zigortu dute.

Ikusten denez, arren hori bereizita idatziko dugu, balio kontzesiboa badu; kausazko balioa badu, ordea, 
aditz-izenari itsatsita. Bigarren egitura hori, dena den, ohikoagoa da helburuzko esaldiak eratzeko.

Badira hainbat mito oraindik ere sinesten ditugunak. Aldizkari batean, zerrendatu egin ditu zte.
Irakurri zerrenda, bilatu informazioa eta eman azalpena, ahoz, mito horiek gezurtatzeko; 
horretarako, erabili -agatik forma. 

1. Niri ez galdetu. Mel Gi bson eta Julia Roberts agertuagatik, ez nuen ikusi. Badakizu oso gustuko ditudana, 
baina ez.

2. Film hori oso ezaguna da Mel Gibson eta Julia Roberts agertuagatik.

3. Zuzendaria, Richard Donner, ezagunagoa da Lethal Weapon (Arma hilgarria; gaztelaniazko bertsioan, Arma 
letal) fi lm-saila zuzenduagatik.

4. Aktore famatuek parte hartuagatik, ez zuen arrakasta handirik izan Estatu Batuetatik kanpo.

5. Inolako frogarik ez edukiagatik, protagonistak uste du hainbat konspiraziok gidatzen duela munduaren 
ibilia.

6. Inork ez dio ezer sinesten, inolako frogarik ez edukiagatik.

7. Esaten duenak ez hanka ez bururik ez izanagatik, bat-batean ematen du bete egiten dela.

8. Neskak kasu egiten dio lasai utziagatik.

11
Hitzaldi bat eman behar duzu. Gaia da Alemanian nola erabili zuten zinema naziek beren 
propaganda-sisteman.

Irakurri sarrera, eta berridatzi hitzaldiaren oinarri izango diren ideia nagusiak. Txertatu 
-agatik egitura hiruzpalau aldiz. 

1. Alkoholak neuronak hiltzen ditu. Alkohola kaltegarria izanagatik, ezin da esan neuro nak hiltzen dituenik.
2. Hil eta gero, ileak eta azazkalek hazten jarraitzen dute.

3. Txikle bat ir entsiz gero, zazpi urte beharko dituzu digeritzeko.

4. Ilea mozteak adatsa indartzen du. 

5. Komuneko ura kontrako norabidean biratzen da hego-hemisferioan.

6. Txinatar guztiek batera jauzi egingo balute, Lurraren errotazio-ardatza aldatuko lukete.

7. Sekula ez da esnatu behar lo-ibiltari bat.

8. Eguzkia horia da.

9. Einsteinek gutxiegi atera zuen matematiketan.

Lagun-taldean, Conspiracy Theory (Konspirazioaren teoria; gaztelaniako bertsioan, Conspiración) 
fi lmari buruz hitz egiten ari dira. Jarraian, solasaldi horretan entzundako hainbat baieztapen 
dituzu.

Irakurri, eta zehaztu zein esalditan erabili den ondo -agatik atzizkia eta zeinetan jarri behar den 
-t(z)eagatik.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

-A ITSATSIA DUTEN HITZ GATAZKATSUAK
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1. laborategi honetan; 2. Ondo; 3. Ondo; 
4. Ondo; 5. Ondo; 6. gorputz horrekin; 7. kirol 
apur bat; 8. Ondo; 9. Ondo; 10. Ondo

ERANTZUNAK
Baieztapenak: 1. Mallabiko; 2. Gipuzkoako; 
3. Donostiako; 4. Gipuzkoako, Hondarribian; 
5. Iruñeko; 6. Ermukoa; 7. Iruñera, Ziordia, 
Nafarroako; 8. Azkoitikoa
Egia/Gezurra: 1. Egia; 2. Egia; 3. Gezurra 
(Kontxa); 4. Egia; 5. Gezurra (San Saturnino);  
6. Egia; 7. Egia; 8. Gezurra (Azpeitikoa)

ERANTZUNAK
Baieztapen zuzenak: 2, 3, 5, 7
-a itsatsia: 1. telefono-dei bat; 2. Analogia bat; 
3. Ondo; 4. ideiarik; 5. Ondo; 6. Inportantzia 
handia; 7. Ondo
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Zozketa batean, kultura orokorreko galderei egia ala gezurra erantzun behar zaie. Hauek dira aste 
honetakoak.

Osatu lehendabizi baieztapenak; gero, erantzun egia ala gezurra diren.

Euskalerria Irratian, tarte bat dute iritzietarako; egileek ahozko iritzi-zutabe bat egiten dute. 
Halako bat duzu hemen.

Entzun, eta aukeratu baieztapen zuzenak; gero, zuzendu -a itsatsiaren erabilera, hala 
dagokionean.

Hiri-kondaira edo -legenda esaten zaie gizarte modernoan ahoz aho zabaldutako  hainbat 
istoriori, errealitatearekin zerikusirik izaten ez dutenei, hain zuzen.

 Pentsatu ezaguna duzun hiri-kondaira bat, eta azaldu ikaskideei zertan den, foroan. Kondaira 
hori aipatua badago, beste bat aukeratu beharko duzu.

 Irakurri ikaskideen kondairak, eta erantzun, zerbait gehitzeko baduzu.

 Eman wikian zure botoa gehien gustatu zaizun kondairari.

Inork galdetzen badigu euskaraz nola esaten den mesa edo hija, mahaia eta alaba, hurrenez hur ren, 
erantzungo diogu; hiztegira jotzen badugu, ordea, mahaiø eta alaba aurkituko ditugu. Jakin badakigu 
hainbat hitzek amaierako -a berezkoa dutela. 
Hitzaren amaierak eragina izango du izen-sintagma eratzeko, batez  ere sintagma horrek osagairen 
(adjektibo, erakusle, zenbatzaile…) bat badauka.

 - Bi egia eta bi gezur esango dizkizut.
Normalean, gai honek ez dakar arazo berezirik. Badaude, hala ere, hainbat hitz gatazkatsu.

IZEN ARRUNTAK
Hauek dira -a itsatsia duten hainbat hitz arrunt:

-A ITSATSIA DUTEN HITZ GATAZKATSUAK

Polizia-telesail batean, protagonistak froga bila dabiltza. 

Irakurri gaurko atalari dagokion solasaldia, eta zuzendu okerrak,  hala dagokionean.
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A —Ziur zaude frogak laborategia honetan (1) aurkituko ditugula?
B —Bai. Egin kasu. Emadazu giltza horia (2).
A —Zein? Burdinazkoa (3)?
B —Bai. Ezin dut. Ea zuk.
A  —Ekarri! Zu, barruan ez da animali arik (4) egongo, ezta? Txakurren bat edo?
B —Ez daukat ideiarik ( 5) ere, baina ez da ezer entzuten.
A —Ezin dut. Leihotik sartu beharko dugu, baina ez dakit helduko naizen.
B —Izan ere, gorputza horrekin (6)… Ea kirola apur bat (7) egiten hasten zaren.
A —Orain ere gehiegikeriatan (8)? Hain lodi ere ez nago.
B —Familiako (9) guztiak hasi gara zaintzen; beraz, ez daukazu aitzakiarik (10).

  1. Hizlariak telefono-deia bat egin du alabaren eskolara.

 2. Analogia egin du terraplanisten eta genero-berdintasuna irakatsi nahi ez dutenen artean.

 3. Bere ustez, skolae da pedagogiarik egokiena.

 4. Hizlariak uste du umeei ezin zaiela sartu gurasoek onartzen ez duten ideik.

 5. Haren ustez, genero-berdintasuna eztabaidatu ezin den egia biribila da, Lurra biribila dela bezalakoa.

  6. Inportantzi handia ematen dio gurasoen paperari haurren hezkuntzan.

  7. Hizlariaren ustez, zentzugabekeria itzela da ikasleei Lurra laua dela irakastea.

EGIA  GEZURRA 

1. Mallabi…ko harrijasotzailerik ospetsuena Zelai da.  

2. Gipuzko…ko hiribu ru a Tolosa izan zen hamar urtez.   

3. Donosti…ko estropada ospetsuena Udaberria izenekoa da.  

4. Gipuzko…ko air eportua Hondarribi…n dago.  

5. Iruñe…ko patroia San Fermin da.   

6. Mikel Losada aktorea Ermu…koa da.   

7. Gasteiztik Iruñe…ra autobidetik zoazela, Ziordi…  da Nafarro…ko lehen herria.   

8. Euzkitze telebista-aukezlea Azkoiti…koa da.   

HIRI-KONDAIRAK
• Bihurguneko neska
•  New Yorkeko estoldetako krokodiloak
•  Giltzurrun bat gabe esnatzea
•  Intsektu baten arrautzak gure gorputz barruan

aitzakia animalia arrautza axola
burdina egia familia gauza
giltza ideia pertsona pertsonaia

LEKU-IZEN BEREZI AK
-a amaiera duten leku-izenetan, bi multzo bereiz ditzakegu:

 • Amaierako -a itsatsia ez dutenak: izen arruntak bezala deklinatzen dira. Hemen koka ditzakegu, 
besteak beste: Bizkaia, Azkoitia, Ermua, Euskal Herria, Zigoitia…

 - Bizkaiko txakolina da onena.
 • Amaierako -a itsatsia dutenak: amaierako -a hori ez dute sekula galduko; adibidez: Donostia, Zu-

beroa, Nafarroa, Getaria…
 - Getariako txakolina da onena.

ATZIZKIAK
Hainbat atzizki ere gatazkatsuak izaten dira -a itsatsiari dagokionez. Hauek dira zalantza gehien eragi-
ten dutenak: -kuntza, -keria, -gintza…

 - Astakeria hori  ez dizut barkatuko.
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 • Amaierako -a itsatsia ez dutenak: izen arruntak bezala deklinatzen dira. Hemen koka ditzakegu, 
besteak beste: Bizkaia, Azkoitia, Ermua, Euskal Herria, Zigoitia…

 - Bizkaiko txakolina da onena.
 • Amaierako -a itsatsia dutenak: amaierako -a hori ez dute sekula galduko; adibidez: Donostia, Zu-

beroa, Nafarroa, Getaria…
 - Getariako txakolina da onena.

ATZIZKIAK
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 - Astakeria hori  ez dizut barkatuko.
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Ikasleek egitekoa zertan den hobeto uler 
dezaten, idatzi zeuk hiri-legenda bat; esaterako: 
ibilgailuaren koloreak aseguruaren prezioan 
eragiten du; kolore bizia duten ibilgailuak 
(horiak, adibidez) hobeto ikusten dira 
behelainoa-edo dagoenean, eta, ondorioz, 
gutxiago ordaintzen dute.

Irakurri ikasleen azalpenak, eta eskatu 
informazio osagarria edo planteatu zalantzaren 
bat. Eman feedbacka foroan bertan.

Ireki wikia ikasleen botoak jasotzeko.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

C

C

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa ERREALITATEAK FIKZIOA 
GAINDITZEN DU?

Has dadila lehiaketa. Grabatu, 
eta gorde portfolioan.    

B A B

Entzun lehiaketa; baloratu banaka, 
lehenik, eta azaldu talde handian, 
ondoren, zure iritzia.

Podcasta grabatuko duzu, gogoeta bat partekatzeko. K ultura orokorrari buruzko irrati-lehiaketa egingo duzue.

IRRATI-LEHIAKETA

Irakurri zine-kritikaren sarrera, eta idatzi gogoeta 
pare bat , adibidean egin den eran, kritikariaren 
galdera b a liatuta. 

• Bideo-jokoetakoek bezain birtualak dirudite askotan 
albisteetako irudiek.

• …

Egin lan-zerrenda, eta banatu egitekoak.

1.  Lehiaketaren xedea: lortu duzue 
dibertitzea eta entzuleek parte hartzea?

2. Ikastunitateko edukiak erabili dituzu?

a. Lexikoa: 
b. Komunikazioa: 
c. Kontzesiozkoak: 
d. -a itsatsia:

LORTU DUT
NOLAKO BALORAZIOA EGITEN DUZU?

EZ DUT LORTU 
ZEIN IZAN DA ARAZOA?

3. Aurrera begira: 

a. Zer hobetuko zenuke? 
b. Errepikatzeko planik egin nahi duzu? Animatu eta planifi katu.

FIKZIOAREN ETA 
ERREALITATEAREN ARTEAN

• Zenbateraino da hau erreala?
• Errealitateko arriskuek fi kzioa babesleku.
• Fikzioa gara; errealak, beraz.
• …

Osatu “Noiz gainditzen du errealitateak fi kzioa?” 
zerrenda bururatzen zaizkizun egoera eta kasu 
guztiekin. Nahi baduzu, erabili irudiak euskarri 
gisa.

 Aztertu zerrenda, aukeratu gogoeta eragin dizun 
egoera, eta bildu ideiak zirriborroa prestatzeko.

 Grabatu podcasta zure 
hausnarketarekin, eta 
gorde portfolioan.  

Pentsatu zuen lehiaketaren ezaugarriak. 

1. GAIA eta EDUKIA:
• Kultura orokorra? Ala zehatzagoa?

2. FORMATUA:
• Galdetegia, asmakizunak, informazio-

-hutsuneak aukerekin…

• Entzuleak nola hartuko du parte? Zuzenean 
izango da? Telefonoz, mezu bidez, sare 
sozialen bidez…

3. PUNTUAZIOA: 
• Nola puntuatuko da? Gaizki/ondo, 

erraztasun-/zailtasun-mailaren arabera, 
azkartasunaren arabera (denbora 
laburrenean erantzutea)…

• Parte-hartzaile guztiak zozketan sartuko 
dira, lankidetza bultzatuko da… 

4. SARIA:
• Saririk izango da?
• Nolakoa?
• …

• EDUKIAK: erabaki, bilatu eta osatu.
• ESATARIAREN LANA: prestatu, idatzi eta entrenatu.
• SARIAK: erabaki, lortu…

• …

 
Joan den astean, Free solo ikusteko aukera izan 
nuen, � lm dokumental onenaren Oscar saria ira-
bazi zuena. Alex Honnold eskalatzailearen istorio 
zirraragarria kontatzen du � lmak, eta gazte esta-
tubatuarrak Yosemite parkeko El Capitán pareta 
sokarik gabe eskalatzeko egindako saiakeraren ja-
rraipena egiten du.
Oso ondo eraikitako � lma da: pertsonaia berezi eta 
interesgarria du, besaulkitik mugitu ezinik uzten 
zaituzten tentsio-uneak, baita maitasun-istorio bat 
ere. Ikaragarri disfrutatu nuen � lma ikusten, baina 
hasi bezain laster galdera bat eduki nuen buruan 
bueltaka: zenbateraino da hau erreala?
Zine dokumental irakasle batek sarritan errepika-
tzen zigun kamera bat jartzen duzun unetik errea-
litateak errealitate izateari uzten diola. Izan ere, 
zeuk erabaki duzu kamera non jarri, zein objekti-
borekin, zein altuera eta distantziatan, grabatzen 
noiz hasi eta amaitu… beraz, zeure istorioa sortzen 
ari zara. Irakasle haren ustez, � lmak � kzioa eta do-
kumentala sailetan banatzeak ez du inongo zentzu-
rik, zinema � kzioa baita.
(...)

Uxue Arzelus, zinea.eus (moldatua)

Artelana:

Bixente Ameztoiren 
Ahoa.

Jurassic Park fi lmean 
oinarritutako jolas-parkea.

Albistea: Tecnaliaren gidaririk 
gabeko aerotaxi baten 
hegaldi-proba Donostian.

1. Zergatik eragin dizu gogoeta?

2. Zer du egiatik eta zer ez orain? 
Eta etorkizunean? 

 3. Bilatu edo aztertu nahi duzu 
egoera horren inguruko daturik, 
informaziorik? Zein?

4. …
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PROZEDURA
Zinema-kritika irakurri ondoren, 

parteka dezatela hark eragindako 
gogoetaren bat. Eman feedbacka 
foroan, gogoetei iruzkinak eginda.

Sor dezatela errealitateak fikzioa 
gainditzea dakarten gertakizunen 
zerrenda, eta gorde dezatela 
portfolioan. 

EGIA BIRIBILA13. ikastunitatea
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C

C
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Uxue Arzelus, zinea.eus (moldatua)

Artelana:

Bixente Ameztoiren 
Ahoa.

Jurassic Park fi lmean 
oinarritutako jolas-parkea.

Albistea: Tecnaliaren gidaririk 
gabeko aerotaxi baten 
hegaldi-proba Donostian.

1. Zergatik eragin dizu gogoeta?

2. Zer du egiatik eta zer ez orain? 
Eta etorkizunean? 

 3. Bilatu edo aztertu nahi duzu 
egoera horren inguruko daturik, 
informaziorik? Zein?

4. …
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PROZEDURA
Hitz egizue, talde handian, 

irratietako magazinetan izaten 
diren lehiaketei buruz. Komentatu 
ezagutzen dituzuenak, zertan 
diren… Azaldu edo ekarri gogora 
Gaztea Irratian egin zutena: Kontu 
kontari. Lehiaketa horretan, bi istorio 
entzungo ditu entzuleak, eta bietako 
bat okerra izango da; bestea, berriz, 
egiazkoa. Entzuleak egia zein den 
asmatu beharko du. IKASBILen aurki 
dezakezu informazioa. Jarri egitekoa 
testuinguru horretan: antzeko 
lehiaketa bat prestatu behar dute 
irratian egiteko. 

Azaldu lehiaketaren helburua: 
informazio errealaren eta ez 
errealaren artean, gezurrezkoa 
identifikatzea. Horretarako, egokia 
izango da informazioa nahi adina 
esajeratzea, edota desitxuratzea, 
betiere jolasaren entretenigarritasuna 
areagotzeko. 

Diseina dezatela lehiaketa nahi den 
ereduaren arabera, eta nahi diren 
aldaerekin. Komeni da kalkulatzea 
ikasgelan duzuen denboran 
egingarria den ala ez, horretara 
egoki dezazuen. Lehiaketaren 
helburu nagusia da dibertigarria, 
entretenigarria eta parte hartzea 
bultzatuko duena izatea.

EGIA BIRIBILA13. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

C

  IRRIMARRAK
Irakurri karikaturagile batek zer erantzun dion elkarrizketa 
batean egin dioten galderari, eta alderatu zure iritziarekin. 

14. ikastunitatea

Lexikoa:
• Edertasunari buruz 

jarduteko.

Diskurtsoa:
• Informazioa laburtzeko 

adierazpideak.
• Aukerak eskaintzea.

Gramatika:
• Etorkizuna adierazteko 

esamoldeak: -t(z)ekoa 
izan.

02. saioan:

AZALEAN 
DARAMAT
Nola edertzen dugu gorputza? 

03. saioan:

DADA DA
 Hitzak estetikoak dira?

01. saioan:

NONDIK 
BEGIRATZEN DEN...
Zertan datza edertasuna?

 Alderatu karikaturei buruz duzuen iritzia.
Ikusi bideo-pasartea, eta erantzun galderari.
• Zer da karikatura?

 – Izena eta abizena…    
 –  …

Egin zuen ekarpenak zerrendari.  

 EDERRA, 
BENETAN!

KARIKATURAGILEAK ESANDAKOAK A DOS NAGO EZ NAGO ADOS

Edertasun   a er  latiboa da.  

Karikatura ez da jendea i tsusiagoa egitea.  

Bere ezaugarriak nabarmentzea irud i tzen zait 
ed errena.

 

Izugarrizko indarra transmititzen duten 
zaharren aurpegiak ikusi ditut, hori ederra da.

 

Kirurgia e stetiko neurrigabeen kanonak eta 
nireak ez dira inondik inora berdinak

 

Arrazoitu iritzia, batez ere ados ez zauden ideietan, 
ikasgelan eztabaidatzeko.  
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 –Nire ustez, karikatura da ilustratzaileek egindako 
kirurgia estetiko artistikoa.
 –Ziur zaude horretaz?  Karikatura galant askoak 
ere egin izan dira, bada, kirurgiaren munduan.    

Adostu Ahate Itsusia Saria ekimenaren ezaugarriak 
zein izango diren.

Jesus Zuleti elkarrizketa, blogak.eitb.eus 

—Jolas baten parte bat da karikaturak marraztea. Bai, kontuan hartzen ditut gorabehera horiek; 
hain zuzen, nire lana nola ikusten duen karikaturizatzen dudan horrek. Gaixo-jendearekin edo 
konplexuren bat dutenekin kontuz ibili behar da mingarria ez izateko… nerabeekin egoera 
batzuetan. Aurrean daukazun hori zenbateraino sartuko den jokoan baloratu behar duzu. Sarritan 
eskatu izan didate zuzenean marrazkia kañeroa izatea, horrela nahi zutelako.

Izan ere, edertasunarena oso erlatiboa da. Oso begi polit eta handiak topatuz gero, horixe bera da 
nabarmendu behar dena. Karikatura ez da jendea itsusiagoa egitea, bere ezaugarriak nabarmentzea 
baizik. Ederrena hori iruditzen zait. Izugarrizko indarra transmititzen duten zaharren aurpegiak 
ikusi ditut, hori ederra da. Jendeak adina ezkutatzeko duen joeraren kontrakoa naiz ni. Eta kirurgia 
estetiko neurrigabeen kontrakoa, modu berean. Beren kanonak eta nireak ez dira inondik inora 
berdinak.

(…)

• Nolako ezaugarriak izan behar ditu irabazleak? Ipuineko 
protagonistarenak ala beste batzuk? Zergatik?

• Nola bilduko dituzue izendatuak?
• Saria zein izango da?
• Nola jakinaraziko diozue irabazleari?

 Erabaki nori eta zergatik emango diozuen Ahate Itsusia Saria.  
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GAIA
Estetika hitza entzuten dugunean, 

edertasuna datorkigu burura. Ederra 
zer den adosten, ordea, orduak eman 
ditzakegu; izan ere, oso kontzeptu 
subjektiboak dira estetika eta edertasuna.

Hala ere, badirudi gizarte jakin baten 
estetika-eredua zerbait bideratua dela; 
nolabait, muga jakin batzuen barruan 
dagoena balitz bezala estetikoa edo 
ederra. Kanon estetikoa deritzogu joko-
-eremu horri. Baina kanon hori ez da 
bat bera kultura eta garai guztietan: han 
ederra zurbila dena, bestean beltzarana 
izango da; garai batean lodia zena, gaur 
egun argala da…

Sozializatutako eredu estetiko horiei 
gerturatzeko ahaleginak, batzuetan, 
badu eragina osasunean; ustezko 
edertasun eredugarriaren bilaketak 
hainbat medikuntza-aurrerapen ekarri 
ditu.

Artea ere edertasunaren bila dabil. 
Literaturak, esaterako, hitzarekin bilatzen 
du estetika; baina edertasuna aurkitzeko 
hainbat modu daude, guztiontzat hain 
estetikoak ez badira ere.

EDERRA, BENETAN!14. ikastunitatea
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B

C
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B  KARIKATURAREN 
EZAUGARRIAK 
ZERRENDATU

Aldera ditzatela iritziak, ikasgelatik kanpo aztertu 
duten testuan oinarrituta.

Aurkeztu bideo-pasartea: telesaio batean, 
irrimarra-egile batekin egin dute topo aurkezleek, 
eta solasaldia izan dute harekin. Aurkeztu 
protagonista: Iñaki Martiarena, Mattin; galdetu 
haren lanik ezagutzen duten. Inork ezagutzen ez 
badu, esaiezu bideo-pasartean bere pertsonaiarik 
ezagunena aipatuko dela. Erabili lehen ikustaldia 
Belardo pertsonaia aurkezteko: belar-meta irudiko 
pertsonaia.

Galderari ilustratzaileak esandakoekin 
erantzungo diote lehenik. Ondoren, talde txikitan, 
egin diezazkiotela ekarpenak zerrendari. Eska 
iezaiezu tarte hau A jardueran erabili dituzten 
iritziak ere partekatzeko baliatzeko. 

Aurkeztu, talde handian, atera diren ezaugarriak, 
eta osatu zerrenda arbelean.

C  AHATE ITSUSIA SARIA 
IZENDATU

Hitz egizue, talde handian, Ahate itsusia ipuin 
klasikoari buruz. Haren erreferentziarik ez duen 
ikaslerik balego, animatu gainerakoak azaltzera. 
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EDERRA, BENETAN!14. ikastunitatea

A  IRAKURRI ETA IRITZIA 
EMAN

Gaian sartzeko, bideratu galdera foroan: 
ezagutzen al duzue karikatura ederrik? Esan 
bideratzeko erantzuna forora eta irakurtzeko 
besteenak.

Irakurri elkarrizketa-zatia, eta eman dezatela 
iritzia. Eskatu emandako iritzi horren arrazoiak 
prestatzeko, ikasgelan kideekin hitz egiteko.

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNA
Izena eta abizena ditu. Izena aurpegia da, eta 
abizena ondoan marrazten den haren ezaugarri 
bat; Iritzi bat da; Laburpen bat da: trazu edo 
marra gutxi batzuekin izaera biltzea; Marrazki 
atseginak eta umore onekoak egitea da.
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01.saioa

Irakurri azal  penak, eta azpimarratu estetikaz 
diharduten hitzak. 

N ONDIK BEGIRATZEN DEN...

Irakurri iritzi-artikulua, eta jaso testuaren 
muina bizpahiru lerrotan. 

A

B

C

D

EEntzun irratiko gogoeta, eta aukeratu 
baieztapen hauetatik bertan 
esandakoak.

EDERTASUNA
«Jaungoikoak itsusiak gorroto baditu, ez dakit zer-
tarako sortu ninduen». Hala esan omen zuen behin 
Sarah Breedlovek. Omen, diot, ze ez dakit haren his-
torian zenbat dagoen egiatik eta zenbat legendatik. 
Madame C.J. Walker izenarekin egin zen ezagun 
Ameriketako Estatu Batuetan: bertako lehen ema-
kume beltz aberatsa izatea lortu zuen. Pentsatzekoa 
da XIX. eta XX. mendeen tarte horretan ez zituela 
gauzak erraz izango emakume beltz eta, berak esaten 
zuenez, itsusi batek. Bere esan horri Jainkoa ken die-
zaiokegu ateook, eta hala ere, ez lioke asko esateari 
utziko.
Edertasuna kulturala dena badakigu honezkero: he-
men lodia dena leku batzuetan ederra da, edo hemen 
arrunta dena beste batzuetan exotikoa da. Guztia 
baldintzatzen du gure begien heziketak.
Jende askok sufritzen du ispiluaren aurrean, hala 
ere. Telebistan, aldizkarietan, zineman, publizitate 
kanpainetan zein igogailuko elkarrizketetan askok 
ulertzen dugun mezua da «ni ez naiz polita». Baina, 
buelta eman behar genioke Breedloveren esaldiari 
eta gure sentipenari. Naturak gorroto izan bagintu ez 
gintuzkeen horrela sortu eta garatuko. Beraz, agian 
arazoa edertasuna leku batzuetan bakarrik ikusten 
duenak izango du. Ze, egotez, modu batera edo bes-
tera, leku eta gorputz guztietan dago.

Onintza Enbeita, berria.eus

Partekatu nork bere aldetik jasotako ideiak, eta 
egin solasaldia galderari erantzunez.
• Ados zaudete testuko ideiekin? Zenbateraino?

 1. Mendebaldeko edertasun-ereduen 
arabera epaitzen dugu geure burua.

 2. Itxurakeriatan erortzeko joera hedatua dago 
Mendebaldeko kulturan.

 3. Eredu estetiko guztiek perfekzioa goraipatzen 
dute, eta inperfekzioa estaltzen.

 4. Gaur egun, zaharkitua geratu da XV. mendeko 
Europan sorturiko edertasun-eredua.

 5. Hausnarketaren egileak perfekzioa lortzeari muzin 
egingo dio, heldu den udan.

ESTETIKARI BURUZ 
JARDUTEKO LEXIKOA

edertasun-eredua, kanon estetikoa,   gor-
pu tz-atalen ar teko oreka, atalen arteko 
proportzioa…

ADJEKTIBOAK
harmoniatsua, leuna, proportzionatua, 
neurri-neurrikoa…

 – Errenazimenduko edertasun-ereduak 
proportzioak eta simetria ditu oinarri.

KH 1-4

 –Ados nago proposatzen duen 
ariketarekin, hau da, ikusleak saiatu 
behar duela izaki ororen edertasuna 
bilatzen.
 –Neurri batean, bai, baina ekidin 
ezinak iruditzen zaizkit garaian 
garaiko kanonak.

HISTORIAURREA
Garai hartako edertasun eredua zein izango zen irudikatu 
baino ezin da egin, are gehiago, kontzeptu horri errepara-
tzen zioten ere ez dakigunean. Irudikatze horretan, aztar-
nategietan aurkitutako Venus izeneko irudien ezaugarriak 
hartuko ditugu eredutzat. Irudi femeninoak dira, ugalkor-
tasunari lotutako ezaugarriak nabarmenduta dituztenak: 
bular, sabelalde eta aldaka handi eta zabalekoak. 

EGIPTOAR ZIBILIZAZIOA
Duela 5.000 urteko zibilizazio hartako eredu estetikoa ez 
dago gaur egungotik urrun; Nefertit i ren bustoa adibide 
garbia da: almendra-itxurako begi handiak, ezpain ma-
mitsuak eta lepo liraina. Osoko irudiei erreparatuz gero, 
itxura jainkotiarra bilatzen zutela esan daiteke: gorputz ga-
raiak, hanka argalak, emakumeek bular sendoak eta gizo-
nek bizkar zabalak.

GREZIA KLASIKOA
Mundu klasikoan sortu zen gaur arte gehien hedatu den 
kanon estetikoa, proportzioa eta harmonia oinarri ditue-
na. Grezian, aurpegi eta gorputz proportzionatuak zituzten 
maite, gihartsuak eta simetrikoak. 

GAUR EGUNGO MENDEBALDEKO EREDUA
…

Egin estetika-iragarki baten aldaera, 
historiako garai jakin edo eremu geografi ko 
bateko kanon estetikoetara egokitzeko.
• Historiaurrea
• Egiptoar zibilizazioa
• Erdi Aroko Europa
• Kenyako masai herria
• …

GO RTEKO 
estetika-zentroa

Edertasun-programa honekin, 
gortesaurik dotoreena izango zara.

Udarako prestaketa azkarra:

- despigmentazio-tratamenduak.

- ile-txertaketa bekainetan.

- behin betiko bizar-depilazioa

Idatzi gure gizartean nagusi den ereduaren 
deskribapena.
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A  IRAKURRI ETA 
MEZUA JASO

Aurkeztu Onintza Enbeita edo 
erraztu hari buruzko informazioa 
lortzeko bidea. Esaiezu Berria 
egunkarian argitaratutako zutabea 
irakurriko dutela.

Irakur dezatela, eta jaso dezatela 
idazleak helarazi nahi duen mezua 
esaldi batean-edo.

OSTEKOAK

B HITZ EGIN
Jarri 3-4ko taldetan; horretarako, hartu 

kontuan ikasleengandik jaso dituzun 
erantzunak, solasaldi mamitsuagoak izan 
daitezen.

Azal diezaiotela elkarri jasotako ideia 
nagusia. Balora dezatela zein neurritan 
egiten duten bat.

Egin dezatela iritzi-trukea galderan 
oinarrituta. Une honetan, errepararazi 
saioaren izenburuari: Nondik begiratzen 
den. Esaiezu gaztelaniazko depende 
erantzun soilaren parekotzat har 
daitekeela testuinguru honetan. Bide 
batez, azaldu beste era batzuetara ere 
erabil dezakegula aditza: duzun, diogun… Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 

jarduera hauek: 1, 2, 3, 4.

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNA
(Adibidez) Tokian tokiko edertasun-
-kanonetatik at dagoelako, sufritzen 
duenak jakin beza gorputz guztiek 
dutela nolabaiteko edertasuna
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D LEXIKOA LANDU
Aurkeztu egoera: aldizkari batean, estetikari 

buruzko erreportaje dibulgatiboa argitaratu dute; 
aparteko koadro batean, historian izan diren eredu 
estetikoak azaldu dituzte.

Irakur dezatela testua, eta azpimarra dezatela 
estetikaz jarduteko lexikoa. Bizpahiruko taldetan, 
aldera dezatela lana, eta zuzendu talde handian.

Hitz egin dezatela, talde txikitan berriz, gaur 
egungo ereduaren inguruan; testuari jarraipena 
emanda, idatz dezatela deskribapena. Ibil zaitez 
taldeen artean, zalantzak argitzeko eta feedbacka 
emateko. Talde guztienak irakurri ondoren, aukeratu 
egokiena.

E EKINTZA 
Aurkeztu egitekoa: estetika-zentro baten iragarkia 

prestatuko duzue, beste garai edo kultura batera 
egokituta.

Irakur dezatela liburuko iragarkia, eta zerrenda 
dezatela, talde handian, zein “tratamendu” gehiago 
eskainiko lukeen estetika-zentro horrek. Gaur 
eguneko tratamenduak izango dira, baina garai 
bateko kanon estetikora hurbiltzeko eginak.

Presta dezatela iragarkia; horretarako, aurreko 
taldeetan, erabaki dezatela zein garai historikotarako 
edo kulturatarako egingo duten, eta egin ditzatela 
egokitzapenak.

Jolas-moduan plantea dezakezue; esaterako, beste 
taldeen iragarkiak irakurrita, bila dezatela Interneten 
argazkiren bat iragarkirako, ea asmatu duten.

C ENTZUNDAKOA ULERTU
Jarri testuinguruan entzungaia: irratian, aditu batek 

hausnarketa egin du.
Irakur ditzatela baieztapenak, ulermenean 

laguntzeko. Horren ondoren, entzun dezatela, 
eta, binaka-edo, identifika ditzatela baieztapenak. 
Zuzendu talde handian, eta, premiazkoa iruditzen 
bazaizu, entzunarazi berriro edo aztertu transkripzioa.

Egizue solasaldi laburra entzundakoari buruz; 
solasaldi hori sustatzeko, informazio osagarria 
eraman dezakezu entzun diren ereduei eta abarri 
buruz: kintsugia, gizaki vitrubiarra, wabi-sabi filosofia.

ERANTZUNAK
Aipatu dira: 1 eta 5;  
Ez da aipatu: 2;  
Beste ideia bat esan da:  
3 (wabi-sabiak ez) eta  
4 (indarrean dirau)

ERANTZUNAK 
Historiaurrea: edertasun-eredua / femeninoak, bular, sabelalde eta 
aldaka handi eta zabalekoak
Egiptoar zibilizazioa: eredu estetikoa / almendra-itxurako begi 
handiak, ezpain mamitsuak, lepo liraina, itxura jainkotiarra, 
gorputz garaiak, hanka argalak, bular sendoak, bizkar zabala
Grezia klasikoa: kanon estetikoa, proportzioa, harmonia / aurpegi 
eta gorputz proportzionatuak, gihartsuak eta simetrikoak
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124

02.saioa

Bilatu Interneten-edo zeure burua apaintzeko 
gustatzen zaizun irudi bat, gomendioak 
kontuan hartuta, eta bidali forora.

garai bat, asko gustatzen zaizun  abesti/  artelan 
baten esanahia…

2. Zerbait  pertsonala/  ezkutukoa izan behar du, 
zurekin eraman behar duzu bizi osoan.

3. Estetikoa   i zateaz gain, lagun edo senide baten
 apaingarria/  oroig  arria ere izan daiteke.

4. Hartu tarte bat marrazki edo irudi batzuk 
 arakatzeko/  aukeratzeko.

AZALEAN DARAMAT

Aztertu ikaskideek bidalitako irudiak 
galderen arabera, eta arrazoitu.
• Zein ez zenuke sekula eramango?
• Zein gustatu zaizu zurea baino askoz gehiago?

Ikusi bideo-pasartea, eta zehaztu 
adituaren gomendioak aukera 
egokia eginda. 

A

B

E

F

1. Hartu kontuan zeurea den zerbait 
aukeratu behar duzula: zure bizitzako 

C

D

Ikusi telesaioa, eta erantzun 
galderei.

Azpimarratu lagineta n informazioa laburtzeko 
erabili diren adierazpideak.
• Xehetasunetan sartu gabe eta, horrela, hitz batean 

esateko, irudiaren eta markaren komunikazio-planak 
diseinatzen ditugu.

• Labur esanda, zer aurreikuspen dituen edo zer 
bilatzen duen ere jakin behar duzue. 

INFORMAZIOA 
LABURTZEKO 

ADIERAZPIDEAK
Azkenik, Laburbilduz, Hitz gutxitan…

 – Azken batean, marka-irudia sendotze-
ko balioko duen komunikazio-tresna 
moduan ulertu behar da lantokiko 
janzkera.

KH 5-8

Irakurri artikulua, eta adostu beste irizpide bat 
tatuajeak edo tatuaje-eramaileak sailkatzeko.

Bildu funtzio bereko adierazpide gehiago 
transk  ripzioan.

Azpimarratu testuan aukerak eskaintzeko 
erabili diren baliabideak.
• Hainbat eratakoak daude: txikiak, handiak…

AUKERAK ESKAINTZEA

JUNTAGAILU HAUTAKARIAK 
 – Izen bat edo tribal bat, nahi duzuna.

LOKAILU HAUTAKARIAK
 – Nahi baduzu, batera; bestela, bi epetan.

AHALERAZKOAK 
 – Lehenik, proba bat egin dezakezu.

KH 9-12

TATUAJEAK
  H ainbat eratakoak daude: txikiak, handiak, koloretakoak, iru-
diak, letrak, itzalekin, gabe, beldurgarriak, erotikoak… Beneta-
ko artelanak izan daitezke t a tuajeak.
Edonork ikusteko moduan egon daitezke, bistara, zein ezku-
tuan. Badaude izugarri ezkutuan egoten direnak eta altxor pre-
ziatuaren gisara pertsona jakin batzuk bakarrik ikustera iristen 
direnak.
Bada denbora-pasarik New Yorken tatuajeekin. Nahi izatera, 
batenari    eta bestearenari begira diezaiokezu; bestela, zeurea pa-
rekoari erakutsi. Eta baduzu, noski, ezinbesteko galdera egiterik: 
zer esan nahi du zure tatuajeak?, non eta nork egindakoa da?
Loreak, olerkiak, errezoak, gurutzeak, bihotzak, dragoiak, txi-
meletak, deabruak, arrastoak, carpe diem, balance, pertsonen 
izenak eta askoz gehiago ikusi ahal dituzu.
Funtzio estetiko hutsa izan dezake nahiz pisu handiko esanahia: 
babesa edo samina adierazteko, esate baterako.
Behin egin e ta betiko izaten zirela esaten zuten garai batean. 
Gaur egu  n  kendu ere egin litezke.
Barruan iltzaturik gelditutako tatuajeak, ordea, norberak baka-
rrik ikus eta senti ditzakeen horiek, bizitza osorako izaten dira, 
ezabaezinak. Nahiz eta tinta erabiliz azalera atera eta gero ken-
du, betirako geratzen da arrastoa edo marka.

Gari Udabe, berria.eus (moldatua)

Gehitu paragrafo bat testuari, arestian adostu 
duzuen irizpidearekin.

Irakurri haginlari batek piercingen gainean 
emandako informazioa, eta erabaki piercinga 
egin nahi duen gertuko horri emateko 
aholkuak.

Piercinga aukera estetiko 
bat da, bere edertasun 
eta guzti, eta zaindu egin 
behar da osasunerako 
txarra ez izateko.

Gainera, infekzioak eta 
hainbat traumatismo 
sor litezke, piercingen 
metalak hortzak eta 
hortzoiak kolpatzen 
dituelako mastekatzean 
eta ahoskatzean.

1.  Aukeran, jar ditzala hortzetako brillanteak, imitaziozko 
bitxi-piezak dira. Gardenak, distiratsuak edo harribitxien 
kol oretakoak.

2. …
1. “Armairu-analisia” nolako zerbitzua da?

2. Nolako zerbitzuak eskaintzen ditu irudi-
-aholkulariak?

3. Nola lortzen dute bezeroa ezagutzea?

4. Zein iritzi d u tatuajeen i nguruan irudi-
-ah olkulariak?
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A IRUDIA AUKERATU
Bideo-pasartea ikusi eta ariketa 

egin ondotik, bila dezatela gustuko 
duten irudi bat. Eska iezaiezu irudi hori 
bilatzerakoan erabili dituzten irizpideak 
koadernoan apuntatzeko, ikasgelara 
eramateko. 

Bidal dezatela forora irudia, eta azter 
ditzatela ikaskideenak, ikasgelan balora 
ditzaten.

B IRUDIAK BALORATU 
3-4ko taldetan, ikaskideek bidalitako 

irudiak aztertuko dituzte. Komenta 
dezatela zer irizten dieten. Jaso ditzala 
taldearen ordezkariak aipamenak.

Aurkeztu talde handian esandakoak, eta 
egin solasaldia horien inguruan.

C ULERMENA LANDU 
Aurkeztu bideo-pasartea: irudi- 

-aholkulari baten lanbideari buruzko 
solasaldia da, telesaio informal batean.

Ikus dezatela pasartea. Binaka, erantzun 
diezaietela galderei. Zuzendu talde 
handian, eta, zalantzarik badago, ikusi 
berriro. Zalantzak argitu ez badira, baloratu 
berriz ikustea edo transkripzioa ematea.

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNAK
1. Zerbitzu hori interesatzen zaion bezeroaren etxeko arropak aztertzen dira;  
2. Armairu-analisiaz gain, lan-munduan irudiaren eta markaren komunikazio-
-planak diseinatzen dira, arropa-denden arduradunei bildumak erabakitzen 
laguntzeko aholkulari-lanak egiten dira, argazkilaritza korporatiboa eta industriala 
ere eskaintzen dugu, ekitaldi sozialak eta ospakizunak antolatu…; 3. Galdetegi 
baten bitartez; 4. Nork bere estiloa adierazi behar duela aldarrikatzen du, baita 
tatuajeak dituenak ere

ERANTZUNA
1. abesti; 2. pertsonala;  
3. oroigarria; 4. arakatzeko

EDERRA, BENETAN!14. ikastunitatea
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02.saioa

Bilatu Interneten-edo zeure burua apaintzeko 
gustatzen zaizun irudi bat, gomendioak 
kontuan hartuta, eta bidali forora.

garai bat, asko gustatzen zaizun  abesti/  artelan 
baten esanahia…

2. Zerbait  pertsonala/  ezkutukoa izan behar du, 
zurekin eraman behar duzu bizi osoan.

3. Estetikoa   i zateaz gain, lagun edo senide baten
 apaingarria/  oroig  arria ere izan daiteke.

4. Hartu tarte bat marrazki edo irudi batzuk 
 arakatzeko/  aukeratzeko.

AZALEAN DARAMAT

Aztertu ikaskideek bidalitako irudiak 
galderen arabera, eta arrazoitu.
• Zein ez zenuke sekula eramango?
• Zein gustatu zaizu zurea baino askoz gehiago?

Ikusi bideo-pasartea, eta zehaztu 
adituaren gomendioak aukera 
egokia eginda. 

A

B

E

F

1. Hartu kontuan zeurea den zerbait 
aukeratu behar duzula: zure bizitzako 

C

D

Ikusi telesaioa, eta erantzun 
galderei.

Azpimarratu lagineta n informazioa laburtzeko 
erabili diren adierazpideak.
• Xehetasunetan sartu gabe eta, horrela, hitz batean 

esateko, irudiaren eta markaren komunikazio-planak 
diseinatzen ditugu.

• Labur esanda, zer aurreikuspen dituen edo zer 
bilatzen duen ere jakin behar duzue. 

INFORMAZIOA 
LABURTZEKO 

ADIERAZPIDEAK
Azkenik, Laburbilduz, Hitz gutxitan…

 – Azken batean, marka-irudia sendotze-
ko balioko duen komunikazio-tresna 
moduan ulertu behar da lantokiko 
janzkera.

KH 5-8

Irakurri artikulua, eta adostu beste irizpide bat 
tatuajeak edo tatuaje-eramaileak sailkatzeko.

Bildu funtzio bereko adierazpide gehiago 
transk  ripzioan.

Azpimarratu testuan aukerak eskaintzeko 
erabili diren baliabideak.
• Hainbat eratakoak daude: txikiak, handiak…

AUKERAK ESKAINTZEA

JUNTAGAILU HAUTAKARIAK 
 – Izen bat edo tribal bat, nahi duzuna.

LOKAILU HAUTAKARIAK
 – Nahi baduzu, batera; bestela, bi epetan.

AHALERAZKOAK 
 – Lehenik, proba bat egin dezakezu.

KH 9-12

TATUAJEAK
  H ainbat eratakoak daude: txikiak, handiak, koloretakoak, iru-
diak, letrak, itzalekin, gabe, beldurgarriak, erotikoak… Beneta-
ko artelanak izan daitezke t a tuajeak.
Edonork ikusteko moduan egon daitezke, bistara, zein ezku-
tuan. Badaude izugarri ezkutuan egoten direnak eta altxor pre-
ziatuaren gisara pertsona jakin batzuk bakarrik ikustera iristen 
direnak.
Bada denbora-pasarik New Yorken tatuajeekin. Nahi izatera, 
batenari    eta bestearenari begira diezaiokezu; bestela, zeurea pa-
rekoari erakutsi. Eta baduzu, noski, ezinbesteko galdera egiterik: 
zer esan nahi du zure tatuajeak?, non eta nork egindakoa da?
Loreak, olerkiak, errezoak, gurutzeak, bihotzak, dragoiak, txi-
meletak, deabruak, arrastoak, carpe diem, balance, pertsonen 
izenak eta askoz gehiago ikusi ahal dituzu.
Funtzio estetiko hutsa izan dezake nahiz pisu handiko esanahia: 
babesa edo samina adierazteko, esate baterako.
Behin egin e ta betiko izaten zirela esaten zuten garai batean. 
Gaur egu  n  kendu ere egin litezke.
Barruan iltzaturik gelditutako tatuajeak, ordea, norberak baka-
rrik ikus eta senti ditzakeen horiek, bizitza osorako izaten dira, 
ezabaezinak. Nahiz eta tinta erabiliz azalera atera eta gero ken-
du, betirako geratzen da arrastoa edo marka.

Gari Udabe, berria.eus (moldatua)

Gehitu paragrafo bat testuari, arestian adostu 
duzuen irizpidearekin.

Irakurri haginlari batek piercingen gainean 
emandako informazioa, eta erabaki piercinga 
egin nahi duen gertuko horri emateko 
aholkuak.

Piercinga aukera estetiko 
bat da, bere edertasun 
eta guzti, eta zaindu egin 
behar da osasunerako 
txarra ez izateko.

Gainera, infekzioak eta 
hainbat traumatismo 
sor litezke, piercingen 
metalak hortzak eta 
hortzoiak kolpatzen 
dituelako mastekatzean 
eta ahoskatzean.

1.  Aukeran, jar ditzala hortzetako brillanteak, imitaziozko 
bitxi-piezak dira. Gardenak, distiratsuak edo harribitxien 
kol oretakoak.

2. …
1. “Armairu-analisia” nolako zerbitzua da?

2. Nolako zerbitzuak eskaintzen ditu irudi-
-aholkulariak?

3. Nola lortzen dute bezeroa ezagutzea?

4. Zein iritzi d u tatuajeen i nguruan irudi-
-ah olkulariak?

72PRIMERAN!
B2.2

73 PRIMERAN!
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E EDUKIARI ERREPARATU
Aurkeztu testua: kazetari autonomo bat New 

Yorken ari da lanean; handik bidaltzen ditu 
kronikak, hainbat hedabidetan argitaratzen 
direnak. Gaurkoa tatuajeei buruzkoa izan da.

Irakur dezatela testua, eta, talde txikitan, 
gehi dezatela tatuajeren bat dutenen tipologia 
azaltzeko beste irizpide bat.

Azpimarra ditzatela aukerak zehazteko erabili 
diren baliabideak. Edukia praktikatzeko, gehi 
diezaiotela kronikari paragrafo bat, arestian 
adostu duten tipologia ere azaltzeko.

Zuzendu talde handian.
Azpimarratu testuan aukerak eskaintzeko 

erabili diren baliabideak.

F EKINTZA
Jarri ikasleak taldetan, eta aurkeztu egitekoa: 

piercinga egitera doanari aholkuak emango 
dizkiozue. 

Animatu arriskuen prebentzio hutsetik harago 
joatera: itxura-aldetik piercing-mota jakin bat 
edo besteaholkatu, non topa daitezkeen eta 
nolakoak azaldu… 

Kudeatu denbora-tartea aholkuak emateko 
informazio bilatzeko. Aurkeztu, txandaka, 
aholkuak, eta egin alderaketak: zein diren 
interesgarrienak, zein betetzen zailenak…

D ADIERAZPIDEAK BILDU
Bila ditzatela laburbiltzeko adierazpideak 

proposatutako laginetan. Horren ondoren, bila 
dezatela transkripzioan halako gehiago.

Aurkez ditzatela, talde handian, topatutakoak; 
bil itzazu guztiak arbelean. Animatu ezagutzen 
dituzten beste halako baliabide batzuk esatera, 
arbeleko zerrenda osatzeko.

ERANTZUNA 
Horrela, hitz batean esateko; 
Labur esanda

ERANTZUNA
Azken batean; Hitz gutxitan esanda

ERANTZUNAK
Hainbat eratakoak daude; bistara, zein ezkutuan; Bada 
denbora-pasarik New Yorken; Nahi izatera, batenari 
eta bestearenari begira diezaiokezu; bestela, zeurea 
parekoari erakutsi; Eta baduzu, noski, ezinbesteko 
galdera egiterik; askoz gehiago ikusi ahal dituzu; 
Funtzio estetiko hutsa izan dezake nahiz pisu handiko 
esanahia; kendu ere egin litezke

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

EDERRA, BENETAN!14. ikastunitatea
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03.saioa DADA DA

Irakurri Joxan Artzeren lan hau, eta 
eman zure iritzia: zein sentsazio 
izan duzun, zer iruditzen zaizun… 

A

B

Irakurri Literatura Terminoen Hiztegiko 
sarrera, eta hitz egin Dadaismoaz. 

C

D

E

Aukeratu Dada manifestuan Tristan Tzarak 
esango lituzkeenak.

Zehaztu nola sailkatuko zenukeen.
 Akrostikoa

 K aligrama

 Besterik

Bilatu edo sortu testu labur bat 
ikasgelara eramateko: poema 
laburra, mikroipuina, lelo 
publizitarioa, esaera zaharra… 

Egin kaligramak jasotako testuekin.

DADAISMO 
Dada hitzetik datorren abangoardia-mugimendu 
baten deitura. Mugimenduaren sortzaile-taldea Zu-
richen bildu zen 1916an. 
Tristan Tzara (1896-1963) poeta errumaniarra izan 
zen Dadaismoko idazlerik aipatuena. Logika edota 
kontzientzia guztiaren aurretik, azpikontzientzi  a bai-
no lehe nago dagoen errealitate moldegabearen    sinbo-
loa izango litzateke “dada”, eta dadaisten arteak, hain 
arte errebeldeak, oroz gainetik, logika eta zentzu guz-
tiak baino sakonago dagoen errealitate horren adie-
razpide izan nahi du. Dada, azken batean, matxina-
daren eta ukazioaren sinboloa da Tzararentzat. Dada 
arrazoiaren ukaziorik garbiena da.
Dada, artearen, literaturaren eta poesiaren aurkakoa 
da. Helburuetan bat egiten zuten espresionismoare-
kin, baina dadaistak erradikalagoak ziren formetan. 

 Dadak ez du ezer esan nahi.  Beste ezeren gainetik, 
edertasuna bilatu nahi dut.

 Kubistek eta futuristek 
artearen bidea erakutsi 
digute.

 Gizartearen kontzeptu 
klasikoak aldarrikatzeko 
sortu da Dada.

 Ez dut neure burua zurituko, 
gorroto dudalako zentzuz 
jokatzea.

 Artelan bat ez da egundo 
ederra, objektiboki, ororen 
ustez.

  Eztabaidatu taldekideekin, galderak aintzat 
hartuta.
• Estetikak, edertasunak, badu garrantzirik 

Dadaismoan?
• Zer da ederra, polita, literaturan?

• … 

Irakurri esaldi hauek, eta adostu zertan 
egiten duten bat.

—A, Danelena da? —Ugerrez erre gu.
—Zer ebatsi, bele?
—Telebista, berez.

Ikusi bideo-pasartea, eta hitz egin 
Markos Gimenoren proposamen 
estetikoari buruz.  

Irakurri Markosek lagun bati esan 
zizkionak palindromoekin hastear 
zegoela, eta markatu beteta edo 
betetzeko asmotan zituenak, ikusi 
duzuenaren arabera.

 Liburu bat argitaratzekoa naiz, palindromo-ariketena.

 Datorren urtean eleberri palindromikoa idaztekoa naiz.

 Palindromo-ariketak blogean jartzera noa.

 ETORKIZUNA 
ASMO-KUTSUAREKIN

Etorkizunean gertatuko direnak adierazteko, 
batez ere, asmo-kutsua eman nahi diegunean:

BEHAR
 – Sortu dudan poema dadaista errezitatu 
behar dut laster Kultur Etxean.

TZERA JOAN
 – Abestiari letra hori jartzera zoaz?

KH 13-16

Idatzi palindromo bat. Abiatzeko, 
egin hitz-zerrenda.

 Egiozu uko irakaslearen gonbidapenari; 
aitzakia jartzeko, eman zure asmoen berri, 
-t(z)ekoa izan forma erabilita. 

• Palindromoaren simetria-ardatzerako hitzak: erre, 
seme, gara…

• Atzekoz aurrera irakurrita, beste hitz bat iradokitzen 
dutenak: ume-emu, ero-ore, -kin-nik…

  Osatu palindromoa.    

Dada mugimendua edertasun betikoaren, printzipio 
mugiezinaren, kontzeptu abstraktuen garbitasunaren 
eta unibertsalizazioaren aurka dago. Eta gizakiaren as-
katasunaren alde, unearen bat-batekotasunaren alde, 
kontrajartzearen alde, beti gizartearen iritzi komu-
naren aurka. Ordenaren aurka, anarkia eta desoreka. 
Dada keinuaren balioaren aldekoa da eta horrek du 
ardura benetan: keinuaren ahalmen probokatzaileak. 
1920an “Maitasun ahularen eta maitasun garratzaren 
Manifestuan” Tzarak honela adierazi zuen poema bat 
egiteko modua: aldizkari batetik ebakitako hitzak 
poltsa batean sartu, eta zotz eginez banan-banan atera 
poema osatu arte. Ustekabeak eta patuak egingo lu-
kete poema. Beraz, Dadaismoak duen interesa ez da 
haren lanetik sortzen, haren protesta zentzutik baino.

euskaltzaindia.eus (moldatua)

74PRIMERAN!
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A EMAN IRITZIA
Emaiezu Joxan Artzeri buruzko 

informazioa edo erraztu informazio hori 
lortzeko modua.

Deskriba dezatela sorkuntza-lan horrek 
zer eragin dien, zein sentsazio izan duten 
eta zer iruditu zaien. Bidal diezazutela 
deskripzio hori.

Lana sailkatzeko, erraztu aukerei 
buruzko informazioa lortzeko modua.

Bila dezatela testu labur bat ikasgelara 
eramateko. Anima itzazu testua beraiek 
sortzera.

B KALIGRAMA SORTU
Prestatu txartelak ikasleek bidali dizkizuten 

poemekin edo dena delakoekin, eta banatu hiruko-
-edo taldetan. 

Irakur ditzatela, eta egin ditzatela kaligramak 
testuak iradokitzen dituen marrazkiak eginda. 
Luze joango dela irizten badiozu, nahikoa da talde 
bakoitzak kaligrama bat egitea.

Nahi baduzue, erakusketa antola dezakezue lan 
horiekin.

C IRAKURMENA LANDU
Aurkeztu testua: Euskaltzaindiak badu 

webgunean Literatura Terminoen Hiztegia; besteak 
beste, historiako literatura-korronteak deskribatzen 
ditu. Atal hau Dadaismoari dagokio.

Irakur dezatela testua. Lehengo taldeetan, 
saia daitezela ulertzen deskripzio hori. Aukera 
ditzatela Dada Manifestuan agertuko liratekeen 
baieztapenak. Talde handian, zuzendu azken lan 
hori eta argitu zalantzak. 

Hitz egin dezatela literaturan estetikak duen 
edo ez duen garrantziari buruz. Jasotako ohar 
interesgarrienak talde handian komenta ditzakezue.

Norbaitek Dadaismoaren gaineko interesik 
balu, Dada Manifestuaren berri eman diezaiokezu; 
badaude pare bat bertsio euskaraz, Danele 
Sarriugartek eta Koldo Izagirrek itzuliak. Ohartarazi, 
hala ere, oso testu trinkoak direla.

OSTEKOAK

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

ERANTZUNA
Kaligrama. Idazleak, gizakiaren lanarekiko 
mendekotasuna kritikatzeko, irudi bat sortu du 
testuarekin; lantegia ikusten dugu, kea dariola, 
eta langileak lantegirako bidean
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03.saioa DADA DA

Irakurri Joxan Artzeren lan hau, eta 
eman zure iritzia: zein sentsazio 
izan duzun, zer iruditzen zaizun… 

A

B

Irakurri Literatura Terminoen Hiztegiko 
sarrera, eta hitz egin Dadaismoaz. 

C

D

E

Aukeratu Dada manifestuan Tristan Tzarak 
esango lituzkeenak.

Zehaztu nola sailkatuko zenukeen.
 Akrostikoa

 K aligrama

 Besterik

Bilatu edo sortu testu labur bat 
ikasgelara eramateko: poema 
laburra, mikroipuina, lelo 
publizitarioa, esaera zaharra… 

Egin kaligramak jasotako testuekin.

DADAISMO 
Dada hitzetik datorren abangoardia-mugimendu 
baten deitura. Mugimenduaren sortzaile-taldea Zu-
richen bildu zen 1916an. 
Tristan Tzara (1896-1963) poeta errumaniarra izan 
zen Dadaismoko idazlerik aipatuena. Logika edota 
kontzientzia guztiaren aurretik, azpikontzientzi  a bai-
no lehe nago dagoen errealitate moldegabearen    sinbo-
loa izango litzateke “dada”, eta dadaisten arteak, hain 
arte errebeldeak, oroz gainetik, logika eta zentzu guz-
tiak baino sakonago dagoen errealitate horren adie-
razpide izan nahi du. Dada, azken batean, matxina-
daren eta ukazioaren sinboloa da Tzararentzat. Dada 
arrazoiaren ukaziorik garbiena da.
Dada, artearen, literaturaren eta poesiaren aurkakoa 
da. Helburuetan bat egiten zuten espresionismoare-
kin, baina dadaistak erradikalagoak ziren formetan. 

 Dadak ez du ezer esan nahi.  Beste ezeren gainetik, 
edertasuna bilatu nahi dut.

 Kubistek eta futuristek 
artearen bidea erakutsi 
digute.

 Gizartearen kontzeptu 
klasikoak aldarrikatzeko 
sortu da Dada.

 Ez dut neure burua zurituko, 
gorroto dudalako zentzuz 
jokatzea.

 Artelan bat ez da egundo 
ederra, objektiboki, ororen 
ustez.

  Eztabaidatu taldekideekin, galderak aintzat 
hartuta.
• Estetikak, edertasunak, badu garrantzirik 

Dadaismoan?
• Zer da ederra, polita, literaturan?

• … 

Irakurri esaldi hauek, eta adostu zertan 
egiten duten bat.

—A, Danelena da? —Ugerrez erre gu.
—Zer ebatsi, bele?
—Telebista, berez.

Ikusi bideo-pasartea, eta hitz egin 
Markos Gimenoren proposamen 
estetikoari buruz.  

Irakurri Markosek lagun bati esan 
zizkionak palindromoekin hastear 
zegoela, eta markatu beteta edo 
betetzeko asmotan zituenak, ikusi 
duzuenaren arabera.

 Liburu bat argitaratzekoa naiz, palindromo-ariketena.

 Datorren urtean eleberri palindromikoa idaztekoa naiz.

 Palindromo-ariketak blogean jartzera noa.

 ETORKIZUNA 
ASMO-KUTSUAREKIN

Etorkizunean gertatuko direnak adierazteko, 
batez ere, asmo-kutsua eman nahi diegunean:

BEHAR
 – Sortu dudan poema dadaista errezitatu 
behar dut laster Kultur Etxean.

TZERA JOAN
 – Abestiari letra hori jartzera zoaz?

KH 13-16

Idatzi palindromo bat. Abiatzeko, 
egin hitz-zerrenda.

 Egiozu uko irakaslearen gonbidapenari; 
aitzakia jartzeko, eman zure asmoen berri, 
-t(z)ekoa izan forma erabilita. 

• Palindromoaren simetria-ardatzerako hitzak: erre, 
seme, gara…

• Atzekoz aurrera irakurrita, beste hitz bat iradokitzen 
dutenak: ume-emu, ero-ore, -kin-nik…

  Osatu palindromoa.    

Dada mugimendua edertasun betikoaren, printzipio 
mugiezinaren, kontzeptu abstraktuen garbitasunaren 
eta unibertsalizazioaren aurka dago. Eta gizakiaren as-
katasunaren alde, unearen bat-batekotasunaren alde, 
kontrajartzearen alde, beti gizartearen iritzi komu-
naren aurka. Ordenaren aurka, anarkia eta desoreka. 
Dada keinuaren balioaren aldekoa da eta horrek du 
ardura benetan: keinuaren ahalmen probokatzaileak. 
1920an “Maitasun ahularen eta maitasun garratzaren 
Manifestuan” Tzarak honela adierazi zuen poema bat 
egiteko modua: aldizkari batetik ebakitako hitzak 
poltsa batean sartu, eta zotz eginez banan-banan atera 
poema osatu arte. Ustekabeak eta patuak egingo lu-
kete poema. Beraz, Dadaismoak duen interesa ez da 
haren lanetik sortzen, haren protesta zentzutik baino.

euskaltzaindia.eus (moldatua)
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D IKUSI ETA EDUKIA LANDU
Bestelako informaziorik eman gabe, bila dezatela, 

talde txikitan, zerk batzen dituen liburuko esaldiak. 
Jaso taldekide guztien ekarpenak, baina ez eman 
erantzunik.

Aurkeztu bideo-pasartea: Tribuaren Berbak 
telesaioaren atal baten pasartea da; Kike Amonarriz 
aurkezleak Markos Gimeno palindromogileari 
elkarrizketa egin dio. Aurkeztu bi pertsonaiak, 
ezagutzen ez dituztela uste baduzu.

Pasartea ikusi ondoren, itzul zaitezte jardueraren 
hasierako lanera, ea inork aipatu duen palindromoak 
direla. Komenta ezazue, talde handian, zer iruditzen 
zaizuen Markos Gimenoren lana. Nahi baduzue, 
pasartean aipatzen den palindromo bat azter 
dezakezue: esanik erruz egi bat ta bi gezurrekin ase. 
Era berean, baloratu simetriak ba ote duen balio 
estetikorik, berez edota literatura-munduan.

Aurkeztu egoera: Markos Gimenok, palindromoekin 
hasi zenean, hainbat asmo zituen, eta hala 
komentatu zien lagunei; liburuan dituzuen esaldiak 
hark esandakoak dira. Aukera ditzatela egokiak, 
ikusitakoaren arabera.

Aztertu berri duten forma praktikatzeko, egiezu 
gonbidapen bat, aitzakiak jarrita errefusatu egingo 
dizutena; esaterako, hau esan diezaiekezu: Zer 
iruditzen zaizue asteburua elkarrekin pasatzen badugu 
landetxe batean? Egin erronda bat, eta zuzendu, denon 
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E EKINTZA
Taldetan jarraituko dute palindromo bat eratzeko; 
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eskuinetik ezkerrera; bestean, hitzek beste esanahi bat 
dute alderantziz irakurrita.
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ERANTZUNAK
Dadak ez du ezer esan nahi; Ez dut neure 
burua zurituko, gorroto dudalako zentzuz 
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objektiboki, ororen ustez
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Liburu bat argitaratzekoa naiz, palindromo-ariketena; 
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ZABALKUNDEA
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KONTUAN HARTU

Bi lagun solasean ari dira, aldizkari bat eskuetan, bertan irakurritakoez.

I rakurri solasaldia, eta jarri hutsuneetan    aukeran emandako hitzak, behar bezala deklinatuta. 

Eredu estetikoek lotura estua dute kulturarekin; adibidez, Japoniako eredua eta Mendebaldeko 
kulturakoa oso desberdinak dira.

I rakurri estetika japoniarrari buruzko testua, eta idatzi bertan nabarmendutako hitzetatik 
eratorritako adjektiboak. 

ESTETIKA JAPONIARRA
Mendebaldeko eredu estetikoarekin alderatuta, esan liteke Japoniako eredua haren aurkakoa dela, 
nolabait. Izan ere, Mendebaldean simetria eta perfekzioa goresten dira, Japonian, ordea, asime-
tria, irregulartasuna, perfekziorik eza eta iraungipena. 
Natura du oinarri estetika orientalak, horregatik bilatzen dira haren ezaugarriak artean. Japoniako 
lorategiak eta Mendebaldeko palazio ospetsuetakoak alderatu besterik ez dago bi ereduen arteko 
desberdintasunak antzemateko. 
Japoniako artelanetan, helburua ez da betiko irautea, ezta edertasuna zuzenean adieraztea ere; 
iradoki egin behar da, bitarteko xume eta soilekin. 

KONTUAN HARTU

Edertasuna eta artea aztertzen dituen � loso� aren adarra da estetika. Izaki bat ederra edo itsusia dela 
esateko, nor bere hautemate edo pertzepzio subjektiboan oinarritzen da, eta ikuspegi horretan eragin 
nabarmena du bizi den garaiko eta kulturako eredu edo kanon estetikoak.

 - M endebaldeko kanon estetikoak Grezia klasikoan du oinarria.
Edertasuna edo itsuskeria baloratzeko, forma, neurriak, simetria, oreka, harmonia eta proportzioa har-
tzen dira kontuan. 

 - J aponian, asimetria eta inperfekzioa bilatzen dira; Mendebaldean, berriz, simetria eta perfek-
zioa.

ADJEKTIBOAK
Adjektiboak erabiltzen dira itxura baloratzeko: gorputz erakargarria, azal leuna, artelan zirraraga-
rria, maisulan gaindiezina edota arlotekeria itxuragabea irudi dakiguke dena delako izaki edo adie-
razpidea.
Estetikoki ontzat emandakoak neurri-neurriko, eder, zoragarri, liluragarri nahiz zirraragarritzat jo-
tzen dira. Eredutik at daudenak, ordea, itsusi, zatar, eskas, desorekatu zein neurriz kanpokotzat.

 - B eti iruditu izan zait txundigarria marrazkilari horrek bi marrarekin lortzen duen adierazkorta-
suna.  

Horrela, sortzaileak artelan berritzailea egitea izango du helburu, edota bere ikuspegi kritikoa, akui-
latzailea nahiz aldarrikatzailea adieraztea. Hori lortzeko, margo bizien indarra zein material nobleen 
goxotasuna balia ditzake, espresio artistikoaren arabera. 
Ikusleari irudi dakioke kitzikagarria, indartsua, egilearen sen kritikoaren erakusgarria, adierazkorra, 
edota zaharkitua eta ahula.

 - B ehatzailearen baitan, gauza bera liluragarria edo zatarretan zatarrena izan liteke.

EDERTASUNARI BURUZ JARDUTEKO LEXIKOA

Adjektiboak: iraungikor…

A —Begira, argazki hauek argi erakusten dute gazteen artean aldatzen ari dela ……………… 
(1).

B —Gazte ospetsuen artean izango da, ezta? Argazki horietan ageri diren guztiak aktoreak eta 
modeloak dira. 

A —Bai, baina horiek erakusten dute bidea, ……………… (2) ospetsuek markatzen dituzte, oro 
har.

B —Arrazoi duzu, bai. Ea, erakutsi, nola apaindu behar dugu orain ……………… (3) izateko?
A —Bada, hemen aipatzen du, eta argazkiei erreparatuz gero, argi geratzen da ……………… (4) 

bukatzen ari dela. 
B —A, bai? Bada, ……………… (5) iruditzen zait!
A —Bai, gizonezkoengan nabari da alderik handiena: orain arteko ……………… (6) zurrunei 

muzin egin, eta gero eta gehiago omen dira kolore biziekin makillatzen direnak, 
esaterako. 

B —Bai, bai, begira honi. Ez dakit… ez zait iruditzen politago dagoenik.
A —Ez gaudelako horretara ohituta!
B —Margolana dirudi.
A —Hori da ideia: makillajea ……………… (7) gisa erabiltzea, ez inperfekzioak estaltzeko, arte 

gisa baizik.

adierazpide
azken joera
edertasun-kanon
erakargarri
estetika-arau
genero-estetika
zoragarri

Itsuskeriari buruzko gogoeta argitaratu dute aldizkarian. 

I rakurri, eta idatzi gaiari buruzko hausnarketa. 

ITSUSKERIA, EZ HAIN DESPRESTIGIATUA
diren irudietan behatzen ditugunean, direla basapiz-
tia zekenenak, direla gorpuak”. Goya, Munch, Picasso, 
Dali… bezalako artisten lanetan eder eta itsusi termi-
noek ez dute zentzurik. Mugak ezabatu eta nahastu 
egiten dira, eta are gehiago, kontzientziak astintzeko 
gizartearen erraietan arakatzen duen artea nagusi den 
garaiotan, itsuskeriak edertasunari aurre hartu diola 
esan daiteke –edo itsuskeriaren bidetik lortzen dela 
edertasuna–. Kontua da ez ote gauden halako irudie-
tara ohituegi, eraginkortasuna galtzeraino. Azken � -
nean, edertasunaren arma nagusia ezustekoa da.

Mikel Garcia Idiakez, argia.eus (moldatu a)

Hiri-tribu bakoitzak estetika jakina du. 

F oroan, osatu gaur egungo hiri-tribuen bilduma, bakoitzak tribu baten deskribapena 
eginda. Osatu kideen deskribapenak, eta egin iruzkinak joera estetiko horiek zuen 
gustuen arabera baloratuz.

Ederra dagoen unetik, itsusia behar du, kontrastea, 
antagonikoa, Erregeak bere handitasuna nabarmen-
tzeko bufoiak dituen moduan. Baina zer da itsusia? 
Mundu klasikoko arauek ez dute begiko proportzio-
rik ez duena, baina pinpilinpauxak desproportzio 
handiak ditu, eta erakargarria iruditzen zaigu. Azken 
� nean, faktore askok eragiten dute gure irizpideetan. 
Itsuskeriak goraipamenik izan badu, artean izan da. 
Aristotelesek aurreratu zuen, duela mende mordoxka: 
“Errealitatean ikusten ditugunean sufriarazten digu-
ten gauzek plazera eragiten digute ahalik eta � delenak 

•  Heavy
• Hipster
• Punk

• Gotiko
• Otaku
• …
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KONTUAN HARTU
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I rakurri solasaldia, eta jarri hutsuneetan    aukeran emandako hitzak, behar bezala deklinatuta. 

Eredu estetikoek lotura estua dute kulturarekin; adibidez, Japoniako eredua eta Mendebaldeko 
kulturakoa oso desberdinak dira.

I rakurri estetika japoniarrari buruzko testua, eta idatzi bertan nabarmendutako hitzetatik 
eratorritako adjektiboak. 

ESTETIKA JAPONIARRA
Mendebaldeko eredu estetikoarekin alderatuta, esan liteke Japoniako eredua haren aurkakoa dela, 
nolabait. Izan ere, Mendebaldean simetria eta perfekzioa goresten dira, Japonian, ordea, asime-
tria, irregulartasuna, perfekziorik eza eta iraungipena. 
Natura du oinarri estetika orientalak, horregatik bilatzen dira haren ezaugarriak artean. Japoniako 
lorategiak eta Mendebaldeko palazio ospetsuetakoak alderatu besterik ez dago bi ereduen arteko 
desberdintasunak antzemateko. 
Japoniako artelanetan, helburua ez da betiko irautea, ezta edertasuna zuzenean adieraztea ere; 
iradoki egin behar da, bitarteko xume eta soilekin. 
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nabarmena du bizi den garaiko eta kulturako eredu edo kanon estetikoak.
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Horrela, sortzaileak artelan berritzailea egitea izango du helburu, edota bere ikuspegi kritikoa, akui-
latzailea nahiz aldarrikatzailea adieraztea. Hori lortzeko, margo bizien indarra zein material nobleen 
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A —Bai, baina horiek erakusten dute bidea, ……………… (2) ospetsuek markatzen dituzte, oro 
har.

B —Arrazoi duzu, bai. Ea, erakutsi, nola apaindu behar dugu orain ……………… (3) izateko?
A —Bada, hemen aipatzen du, eta argazkiei erreparatuz gero, argi geratzen da ……………… (4) 

bukatzen ari dela. 
B —A, bai? Bada, ……………… (5) iruditzen zait!
A —Bai, gizonezkoengan nabari da alderik handiena: orain arteko ……………… (6) zurrunei 

muzin egin, eta gero eta gehiago omen dira kolore biziekin makillatzen direnak, 
esaterako. 

B —Bai, bai, begira honi. Ez dakit… ez zait iruditzen politago dagoenik.
A —Ez gaudelako horretara ohituta!
B —Margolana dirudi.
A —Hori da ideia: makillajea ……………… (7) gisa erabiltzea, ez inperfekzioak estaltzeko, arte 

gisa baizik.
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edertasuna–. Kontua da ez ote gauden halako irudie-
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KONTUAN HARTU

Dinamizatu foroa. Animatu ikasleak 
deskribapenak bidali eta elkarri iruzkinak 
egitera. Beharrezkoa bada, egin galderak, 
balorazioak egin ditzaten.

Eman feedbacka foroan bertan.

EDERTASUNARI BURUZ JARDUTEKO LEXIKOA

ERANTZUNAK
simetriko, perfektu, asimetriko, 
irregular, inperfektu, iraungikor, 
iraunkor, iradokitzaile

ERANTZUNAK
1. edertasun-kanona; 2. azken joerak;  
3. erakargarri; 4. genero-estetika;  
5. zoragarria; 6. estetika-arau; 
7. adierazpide
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noek ez dute zentzurik. Mugak ezabatu eta nahastu 
egiten dira, eta are gehiago, kontzientziak astintzeko 
gizartearen erraietan arakatzen duen artea nagusi den 
garaiotan, itsuskeriak edertasunari aurre hartu diola 
esan daiteke –edo itsuskeriaren bidetik lortzen dela 
edertasuna–. Kontua da ez ote gauden halako irudie-
tara ohituegi, eraginkortasuna galtzeraino. Azken � -
nean, edertasunaren arma nagusia ezustekoa da.

Mikel Garcia Idiakez, argia.eus (moldatu a)

Hiri-tribu bakoitzak estetika jakina du. 

F oroan, osatu gaur egungo hiri-tribuen bilduma, bakoitzak tribu baten deskribapena 
eginda. Osatu kideen deskribapenak, eta egin iruzkinak joera estetiko horiek zuen 
gustuen arabera baloratuz.

Ederra dagoen unetik, itsusia behar du, kontrastea, 
antagonikoa, Erregeak bere handitasuna nabarmen-
tzeko bufoiak dituen moduan. Baina zer da itsusia? 
Mundu klasikoko arauek ez dute begiko proportzio-
rik ez duena, baina pinpilinpauxak desproportzio 
handiak ditu, eta erakargarria iruditzen zaigu. Azken 
� nean, faktore askok eragiten dute gure irizpideetan. 
Itsuskeriak goraipamenik izan badu, artean izan da. 
Aristotelesek aurreratu zuen, duela mende mordoxka: 
“Errealitatean ikusten ditugunean sufriarazten digu-
ten gauzek plazera eragiten digute ahalik eta � delenak 
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• Punk

• Gotiko
• Otaku
• …
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INFORMAZIOA LABURTZEKO ADIERAZPIDEAK

MARKA PERTSONALA LANTZEKO ESTRATEGIA
Lan bila zabiltza? Zure helburu pertsonal nahiz profesionalak bete nahi dituzu? Marka 
pertsonala lantzeko ordua iritsi da. ……………………(1), zure irudia.
……………………(2), irudia eta komunikatzeko era ezinbesteko ardatzak dira arrakasta 
profesionala lortzeko. Horretarako, funtsezkoa da zure balio-proposamena lantzea, mer-
katutik eta gainerakoengandik zerk bereizten zaituen identi� katzea, norengana eta zelan 
jo ondo jakitea, zeure burua nola aurkeztuko duzun ondo lantzea  Zeure burua «saltzeko» 
sustapen-teknika aproposak zureganatzea, ……………………(3).

Diskurtso-mailan, birfomulazioa da esaldiak lotzeko erabiltzen dugun baliabide bat. Birformulazioa, 
berez, lehenago adierazitakoa bestelako hitzez berradieraztea da; multzo horretan daude laburbiltzai-
leak. 
Adierazpide hauen funtzio nagusia testua laburbiltzea da; hau da, laburpen gisa aurkezten dute infor-
mazioa, adierazi nahi dena hitz gutxitan emanez. Laburbiltzaile guztien balio nagusia laburpena edo 
sintesia da, hots, laburbildu nahi den ideiari edo egiturari bidea egiten diote. 

 - Gurera hurbiltzen direnek, hitz batean, edertasuna topatuko dute.

LABURTU HITZETIK ERATORRITAKOAK
Laburtu hitzaren eratorpenek osatzen dute multzo hau: laburtuz, labur beharrez, laburtu nahian… Era 
berean, multzo honetan txerta daiteke laburbildu hitzari instrumentala (-z) erantsirik osatutako labur-
biltzailea: laburbilduz, eta bere aldaerak: laburbilduta, nahiz bereizita labur bilduz.

BESTE BALIO BATZUK
Eduki horietako batzuek ez dute funtzio bakarra informazioa laburtzea. Bestelako funtzio edo adierak 
ere badituzte:

 • informazio argigarria gaineratzea:
 - 3D tatuajeak, berba gutxitan esateko, hiru dimentsioko edo 3Dko gauzatze guztietan bezala, luze-
ra, zabalera eta sakontasunarekin egiten dira.

 • ondorioa bideratzea: diskurtsoan aurretik esandakoaren edo esandakoen ondotik adierazitakoa la-
burbiltzeaz gain, ondorioa aurkeztera dator. Adibidez: ondorioz, labur esanda…

 - Laburbilduz, esan dezakegu irudia eta komunikatzeko era ezinbesteko ardatzak direla arrakasta 
profesionala lortzeko.

 • amaiera edo bukaera ematea: amaiera edo bukaera emateko horietako batzuk erabiltzea oso ohikoa 
da: bukatu baino lehen; aurreko guztiak laburbilduz; laburbilduz; bukatzeko, hitz bi…; azkenik…

Irudi-aholkularitza taldeak lan bila dabiltzanei ere eskaintzen die bere zerbitzua. 

Ir akurri taldearen eskaintza, eta osatu laburbiltzaileekin.

Jokoa egingo duzue taldekideekin: kontatu bitxikeria bat elkarri, eta egokien egiten duena 
izango da irabazlea.

Gogoratu edo asmatu zuen irudia bereziki zaindu nahi izan zenuten egun berezi hura, 
apaingarriren batekin bitxikeria edo pasadizo bat gertatu zenekoa. 

Grabatu kontaketa, eta bidali forora.

Taldean, erabaki nor izango den irabazlea, eta zergatik.

Tatuajeei buruz idatzitako erreportaje batean, estilo bakoitzaren ezaugarriak deskribatu ditu 
kazetariak.

Ze haztu zein funtziorekin erabili dituen laburbiltzaileak.

1. ……………………: Laburbilduz, ezin multzo jakin eta itxi batera 
kateatu tatuajeak dituztenak.

2. ……………………: Hainbat estilo daude. Asko. Bi hitzetan, ezinezkoa 
da tatuaje guztiak talde bakar batzuetan biltzea.

3. ……………………: Munduko ia leku guztietan egin izan dira 
tatuajeak; azken fi nean, artelan zaharrak dira.

4. ……………………: Bukatzeko, hitz bi: tatuatzea modan dagoela 
diote askok. Kontraesana dirudi, ordea, modak iritsi bezala joaten baitira, 
tatuajeak ez bezala.

On dorioa bideratzeko
Erreportajeari amaiera emateko
Informazio argigarria gaineratzeko
Gaiaren aurkezpena laburbiltzeko

Belarritakoen mundua blogaren bitxikerien atalean, munduk o belarritako zaharrenen 
aurkikuntzaren berri eman dute.

Eman ordezko egokia nabarmendutako edukiei. 

1. Arkeologo bulgariar batzuek Kristo aurreko VII. mendeko belarritakoak aurkitu zituzten. Orain arte 
dataturiko belarritakorik zaharrenak dira. Hitz batean, harribitxiak.

2. Aurkikuntza Hotni t san egin zuten, herrialdearen erdialdean dagoen herri batean. Zergatik han? Labur 
esanda, 6 urte zeramatzaten bertan histo riaurreko herrixkan indusketak egiten, eta horretan zebiltzala 
topatu zituzten. 

3. Belarritakoek espiral-itxura dute, eta 24 kilateko urrez eginak daude. Garai hartan eremu horretan urreak 
zuen garrantziaren adibide dira, azken batean, eta forjaketa bidez egin zituztela ere jakin dute.

4. Oraingoz, ez dakite zeinenak ziren, baina garai hartako beste taula batzuen ondoan  aurkitu zituzten. 
Ondorioz, bertan egon zitekeen etxe batekin erlazionatu dituzte.
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 - Laburbilduz, esan dezakegu irudia eta komunikatzeko era ezinbesteko ardatzak direla arrakasta 
profesionala lortzeko.

 • amaiera edo bukaera ematea: amaiera edo bukaera emateko horietako batzuk erabiltzea oso ohikoa 
da: bukatu baino lehen; aurreko guztiak laburbilduz; laburbilduz; bukatzeko, hitz bi…; azkenik…

Irudi-aholkularitza taldeak lan bila dabiltzanei ere eskaintzen die bere zerbitzua. 

Ir akurri taldearen eskaintza, eta osatu laburbiltzaileekin.

Jokoa egingo duzue taldekideekin: kontatu bitxikeria bat elkarri, eta egokien egiten duena 
izango da irabazlea.

Gogoratu edo asmatu zuen irudia bereziki zaindu nahi izan zenuten egun berezi hura, 
apaingarriren batekin bitxikeria edo pasadizo bat gertatu zenekoa. 

Grabatu kontaketa, eta bidali forora.

Taldean, erabaki nor izango den irabazlea, eta zergatik.

Tatuajeei buruz idatzitako erreportaje batean, estilo bakoitzaren ezaugarriak deskribatu ditu 
kazetariak.

Ze haztu zein funtziorekin erabili dituen laburbiltzaileak.

1. ……………………: Laburbilduz, ezin multzo jakin eta itxi batera 
kateatu tatuajeak dituztenak.

2. ……………………: Hainbat estilo daude. Asko. Bi hitzetan, ezinezkoa 
da tatuaje guztiak talde bakar batzuetan biltzea.

3. ……………………: Munduko ia leku guztietan egin izan dira 
tatuajeak; azken fi nean, artelan zaharrak dira.

4. ……………………: Bukatzeko, hitz bi: tatuatzea modan dagoela 
diote askok. Kontraesana dirudi, ordea, modak iritsi bezala joaten baitira, 
tatuajeak ez bezala.

On dorioa bideratzeko
Erreportajeari amaiera emateko
Informazio argigarria gaineratzeko
Gaiaren aurkezpena laburbiltzeko

Belarritakoen mundua blogaren bitxikerien atalean, munduk o belarritako zaharrenen 
aurkikuntzaren berri eman dute.

Eman ordezko egokia nabarmendutako edukiei. 

1. Arkeologo bulgariar batzuek Kristo aurreko VII. mendeko belarritakoak aurkitu zituzten. Orain arte 
dataturiko belarritakorik zaharrenak dira. Hitz batean, harribitxiak.

2. Aurkikuntza Hotni t san egin zuten, herrialdearen erdialdean dagoen herri batean. Zergatik han? Labur 
esanda, 6 urte zeramatzaten bertan histo riaurreko herrixkan indusketak egiten, eta horretan zebiltzala 
topatu zituzten. 

3. Belarritakoek espiral-itxura dute, eta 24 kilateko urrez eginak daude. Garai hartan eremu horretan urreak 
zuen garrantziaren adibide dira, azken batean, eta forjaketa bidez egin zituztela ere jakin dute.

4. Oraingoz, ez dakite zeinenak ziren, baina garai hartako beste taula batzuen ondoan  aurkitu zituzten. 
Ondorioz, bertan egon zitekeen etxe batekin erlazionatu dituzte.
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ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. Hitz bitan; 2. Labur 
esanda; 3. finean

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. Hitz batean esanda;  
2. laburtuz; 3. azken finean, 
azkenik…; 4. finean, azken finean…

INFORMAZIOA LABURTZEKO ADIERAZPIDEAK

Entzun ikasleen ekarpenak, eta eskatu 
xehetasunak deigarri-edo egiten zaizkizun 
pasadizoetan; era berean, sustatu elkarreragina, 
beste ikasleei iritzia eskatuta.

Amaitutakoan, zenbatu irabazteko izendatu 
dituzten lanak, eta jakinarazi foroan.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. Gaiaren aurkezpena laburbiltzeko; 
2. Informazio argigarria gaineratzeko;  
3. Ondorioa bideratzeko; 4. Erreportajeari 
amaiera emateko

6
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INFORMAZIOA LABURTZEKO ADIERAZPIDEAK

MARKA PERTSONALA LANTZEKO ESTRATEGIA
Lan bila zabiltza? Zure helburu pertsonal nahiz profesionalak bete nahi dituzu? Marka 
pertsonala lantzeko ordua iritsi da. ……………………(1), zure irudia.
……………………(2), irudia eta komunikatzeko era ezinbesteko ardatzak dira arrakasta 
profesionala lortzeko. Horretarako, funtsezkoa da zure balio-proposamena lantzea, mer-
katutik eta gainerakoengandik zerk bereizten zaituen identi� katzea, norengana eta zelan 
jo ondo jakitea, zeure burua nola aurkeztuko duzun ondo lantzea  Zeure burua «saltzeko» 
sustapen-teknika aproposak zureganatzea, ……………………(3).

Diskurtso-mailan, birfomulazioa da esaldiak lotzeko erabiltzen dugun baliabide bat. Birformulazioa, 
berez, lehenago adierazitakoa bestelako hitzez berradieraztea da; multzo horretan daude laburbiltzai-
leak. 
Adierazpide hauen funtzio nagusia testua laburbiltzea da; hau da, laburpen gisa aurkezten dute infor-
mazioa, adierazi nahi dena hitz gutxitan emanez. Laburbiltzaile guztien balio nagusia laburpena edo 
sintesia da, hots, laburbildu nahi den ideiari edo egiturari bidea egiten diote. 

 - Gurera hurbiltzen direnek, hitz batean, edertasuna topatuko dute.

LABURTU HITZETIK ERATORRITAKOAK
Laburtu hitzaren eratorpenek osatzen dute multzo hau: laburtuz, labur beharrez, laburtu nahian… Era 
berean, multzo honetan txerta daiteke laburbildu hitzari instrumentala (-z) erantsirik osatutako labur-
biltzailea: laburbilduz, eta bere aldaerak: laburbilduta, nahiz bereizita labur bilduz.

BESTE BALIO BATZUK
Eduki horietako batzuek ez dute funtzio bakarra informazioa laburtzea. Bestelako funtzio edo adierak 
ere badituzte:

 • informazio argigarria gaineratzea:
 - 3D tatuajeak, berba gutxitan esateko, hiru dimentsioko edo 3Dko gauzatze guztietan bezala, luze-
ra, zabalera eta sakontasunarekin egiten dira.

 • ondorioa bideratzea: diskurtsoan aurretik esandakoaren edo esandakoen ondotik adierazitakoa la-
burbiltzeaz gain, ondorioa aurkeztera dator. Adibidez: ondorioz, labur esanda…

 - Laburbilduz, esan dezakegu irudia eta komunikatzeko era ezinbesteko ardatzak direla arrakasta 
profesionala lortzeko.

 • amaiera edo bukaera ematea: amaiera edo bukaera emateko horietako batzuk erabiltzea oso ohikoa 
da: bukatu baino lehen; aurreko guztiak laburbilduz; laburbilduz; bukatzeko, hitz bi…; azkenik…

Irudi-aholkularitza taldeak lan bila dabiltzanei ere eskaintzen die bere zerbitzua. 

Ir akurri taldearen eskaintza, eta osatu laburbiltzaileekin.

Jokoa egingo duzue taldekideekin: kontatu bitxikeria bat elkarri, eta egokien egiten duena 
izango da irabazlea.

Gogoratu edo asmatu zuen irudia bereziki zaindu nahi izan zenuten egun berezi hura, 
apaingarriren batekin bitxikeria edo pasadizo bat gertatu zenekoa. 

Grabatu kontaketa, eta bidali forora.

Taldean, erabaki nor izango den irabazlea, eta zergatik.

Tatuajeei buruz idatzitako erreportaje batean, estilo bakoitzaren ezaugarriak deskribatu ditu 
kazetariak.

Ze haztu zein funtziorekin erabili dituen laburbiltzaileak.

1. ……………………: Laburbilduz, ezin multzo jakin eta itxi batera 
kateatu tatuajeak dituztenak.

2. ……………………: Hainbat estilo daude. Asko. Bi hitzetan, ezinezkoa 
da tatuaje guztiak talde bakar batzuetan biltzea.

3. ……………………: Munduko ia leku guztietan egin izan dira 
tatuajeak; azken fi nean, artelan zaharrak dira.

4. ……………………: Bukatzeko, hitz bi: tatuatzea modan dagoela 
diote askok. Kontraesana dirudi, ordea, modak iritsi bezala joaten baitira, 
tatuajeak ez bezala.

On dorioa bideratzeko
Erreportajeari amaiera emateko
Informazio argigarria gaineratzeko
Gaiaren aurkezpena laburbiltzeko

Belarritakoen mundua blogaren bitxikerien atalean, munduk o belarritako zaharrenen 
aurkikuntzaren berri eman dute.

Eman ordezko egokia nabarmendutako edukiei. 

1. Arkeologo bulgariar batzuek Kristo aurreko VII. mendeko belarritakoak aurkitu zituzten. Orain arte 
dataturiko belarritakorik zaharrenak dira. Hitz batean, harribitxiak.

2. Aurkikuntza Hotni t san egin zuten, herrialdearen erdialdean dagoen herri batean. Zergatik han? Labur 
esanda, 6 urte zeramatzaten bertan histo riaurreko herrixkan indusketak egiten, eta horretan zebiltzala 
topatu zituzten. 

3. Belarritakoek espiral-itxura dute, eta 24 kilateko urrez eginak daude. Garai hartan eremu horretan urreak 
zuen garrantziaren adibide dira, azken batean, eta forjaketa bidez egin zituztela ere jakin dute.

4. Oraingoz, ez dakite zeinenak ziren, baina garai hartako beste taula batzuen ondoan  aurkitu zituzten. 
Ondorioz, bertan egon zitekeen etxe batekin erlazionatu dituzte.
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AUKERAK ES  K AINTZEA

Gorputza dotoretzearen munduko hainbat diziplinatako profesionalak zarete: 
makillatzailea, tatuatzailea… Denok elkartu, eta estetika-zentro erraldoia zabaldu duzue 
 herrian.

Elkartu beste hiru kiderekin, eta zehaztu eskaintza zuen web-orrian jartzeko. Bidali forora.

Informazioa ematean, testuinguru batzuetan, aukerak eskaintzen ditugu; horietan oinarrituta, solaski-
deak erabakiak hartzen ditu.
Funtzio hori gauzatzeko, hainbat baliabide ditugu, eta batzuetan bat baino gehiago erabiltzen ditugu 
esaldi berean.

HAUTAKARIAK
Esaldi sinpleenetan, edo edo ala juntagailuak erabiltzen ditugu aukerak eskaintzeko; edo baiezta pene-
 tan eta ala galderetan.
Edoren pareko dira, era berean, beste juntagailu hauek: zein eta nahiz.

 - Denda honetan, tatuajeak zein/nahiz piercingak egin ditzakezu.
Esaldiak lokailuren batekin lot ditzakegu: bestela, osterantzean, gainerantzean, ezpabere…

 - Dragoiak marrazten ditugu gehien; osterantzean, izenak ere marrazten ditugu.

ADITZAK
Ahalerazko formak ere oso ohikoak dira aukerak eskaintzen ari garenean; izan ere, hartzailearen esku 
uzten baitugu erabakia. Era berean,  beste baliabideren batekin erabil ditzakegu.

 - Denda honetan, tatuajeak zein piercingak egin ditzakezu.
Izan eta egon aditzen bidez, ugaritasun-ideia zabalt zen dugu.

 - Bada zer ikusi denda honetan.

ZENBATZAILEAK
Aukera-kopurua adierazteko erabiliko ditugu. Askotan, kopuru hori ez da zehatza izaten, eta zenbatzai-
le zehaztugabeak erabiltzen ditugu: hainbat, zenbait, asko, gutxi…

 - Hainbat aukera dituzu gorputza edertzeko.

KON TUZ!
Gaztelaniaren eraginagatik, oso zabaldua dago ezberdin erabiltzea zenbatzaile zehaztugabe gisa. Bereizi 
egin behar  dugu kantitateaz edo nolakotasunaz hitz egiten ari garen.

 - Hainbat modu daude gorputza apaintzeko: tatuajeak, orrazkerak…
* Modu ezberdinak daude gorputza apaintzeko: tatuajeak, orrazkerak…

Irudi-aholkularitza  zerbitzua eskaintzen duen enpresa batek lana egiteko aukera eskaintzen 
du bere webgunean.

Idatzi bertara ikasketa horiek amaitu berri dituzula-eta lanerako aukerak ikusi dituzula 
adierazteko. Behar baduzu, irakurri ikasketa horietako eduki eta gaitasunak, zure berri 
ema teko.  

1. Abokatuen enpresa batean lan egiteko elkarrizketa daukat, eta arduratuta nago, saman tatuaje bat 
daukadalako.

2. Sare sozialetan ezagutu dudan pertsona batekin hitzordua daukat.

3. 10 urte eta gero ilea moztu nahi  dut.

4. Artista batek body paintinga egin nahi du nire gorputzean.

5. Telebistan elkarrizk eta egingo didate, lantegiko ordezkari sindikala naizelako.

6. Itxura aldatu nahi dut, baina ez dakit nondik hasi.

11
Gorputza apaintzen aditua zara. Kazetari batek telefonoz deitu dizu, erreportaje baterako 
informazio bila.

Entzun kazetariaren galderak, eta aukeratu galdera bakoitzaren erantzunerako informazio-
-multzoa.

Lagunekin berriketan, hauek entzun  dituzu. Zuk iritzia eman duzu solasaldi horietan. 

Emaiezu aholkua lagun hauei, aukerak eskainita. 

A: ……
• besteengandik bereizi 
• talde jakin baten partaidea izan  
• iniziazio-errituak praktikatu

D: ……
• laban batekin moztu 
• altzairu beroarekin erre

B: ……
• bisturia
• tintarik gabeko tatuaje-makina
• metalezko plaka marrazkiduna 
• arkatz moduko soldagailua

C: ……
• eskarifi kazioa
• piercingak
• tatuajeak

E: ……
• zauria ukitu ez
• latexezko eskularruak erabili
• arropa nasaia jantzi
• eguzkitan jarri ez

Informazio horietan oinarrituta, grabatu erantzuna. 

 –Tira, piercingak eta tatuajeak dira ohikoenak; 
osterantzean, zerbait bereziagoa nahi izanez gero, 
eskarifikazioa egiten du hainbatek.

Zuzendari hori:
Mezu hau idazten dizut, gidatzen duzun enpresaren webgunean ikusi dudalako zuekin lan egiteko aukera 
eskaintzen duzuela. Ezer baino lehen adierazi nahi dizut biziki nahiko nukeela zuen proiektuaren parte izan.
Izan ere, .............
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Esaldi sinpleenetan, edo edo ala juntagailuak erabiltzen ditugu aukerak eskaintzeko; edo baiezta pene-
 tan eta ala galderetan.
Edoren pareko dira, era berean, beste juntagailu hauek: zein eta nahiz.

 - Denda honetan, tatuajeak zein/nahiz piercingak egin ditzakezu.
Esaldiak lokailuren batekin lot ditzakegu: bestela, osterantzean, gainerantzean, ezpabere…

 - Dragoiak marrazten ditugu gehien; osterantzean, izenak ere marrazten ditugu.

ADITZAK
Ahalerazko formak ere oso ohikoak dira aukerak eskaintzen ari garenean; izan ere, hartzailearen esku 
uzten baitugu erabakia. Era berean,  beste baliabideren batekin erabil ditzakegu.

 - Denda honetan, tatuajeak zein piercingak egin ditzakezu.
Izan eta egon aditzen bidez, ugaritasun-ideia zabalt zen dugu.

 - Bada zer ikusi denda honetan.

ZENBATZAILEAK
Aukera-kopurua adierazteko erabiliko ditugu. Askotan, kopuru hori ez da zehatza izaten, eta zenbatzai-
le zehaztugabeak erabiltzen ditugu: hainbat, zenbait, asko, gutxi…

 - Hainbat aukera dituzu gorputza edertzeko.

KON TUZ!
Gaztelaniaren eraginagatik, oso zabaldua dago ezberdin erabiltzea zenbatzaile zehaztugabe gisa. Bereizi 
egin behar  dugu kantitateaz edo nolakotasunaz hitz egiten ari garen.

 - Hainbat modu daude gorputza apaintzeko: tatuajeak, orrazkerak…
* Modu ezberdinak daude gorputza apaintzeko: tatuajeak, orrazkerak…

Irudi-aholkularitza  zerbitzua eskaintzen duen enpresa batek lana egiteko aukera eskaintzen 
du bere webgunean.

Idatzi bertara ikasketa horiek amaitu berri dituzula-eta lanerako aukerak ikusi dituzula 
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4. Artista batek body paintinga egin nahi du nire gorputzean.
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Entzun kazetariaren galderak, eta aukeratu galdera bakoitzaren erantzunerako informazio-
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• latexezko eskularruak erabili
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Informazio horietan oinarrituta, grabatu erantzuna. 

 –Tira, piercingak eta tatuajeak dira ohikoenak; 
osterantzean, zerbait bereziagoa nahi izanez gero, 
eskarifikazioa egiten du hainbatek.

Zuzendari hori:
Mezu hau idazten dizut, gidatzen duzun enpresaren webgunean ikusi dudalako zuekin lan egiteko aukera 
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Aztertu ikasleek bidalitako eskaintzak, eta egin 
interesa duen balizko bezeroarena; eskatu 
informazio gehiago, galdetu prezioak… 
bururatzen zaizuna. Ahalegindu ikasleak 
aukerak eskaini behar izateko egoeran jartzen.

Eman feedbacka foroan bertan.
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ERANTZUNAK
A. 2; B. 4; C. 1; D. 3; E. 5
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ETORKIZUNA ADIERAZTEKO ESAMOLDEAK: -T(Z)EKOA IZANKONTUAN HARTU
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2020an koronabirusak eragindako isolamendu -garaian, Iker Lauroba abeslariak eta Jon Martin 
bert solariak Nork ostu dit apirila? proiektua abiatu zuten. Egoerak eragiten zizkien gogoetak 
partekatu nahi izan zituzten.

Irakurri egin zituztenak, eta idatzi nola au rkeztu zuten egitasmoa prentsaurrekoan.

1. Proiektu esperimentala egin zuten. Proiektu esperimentala egitekoak gar a.

2. Hiru sormen-espresio bateratu zituzten: hitzak, musika eta marrazkiak.

3. Isolamenduan bizi izandako egoera bitxien berri eman zuten.

4. Tratu txarrak, berri faltsuak… abestien gai bihurtu zituzten. 

5. Hainbat musika-estilo nahasi zituzten.

6. Joaquín Sabinaren izen bereko abestia oinarri, egoerari egokitutako hitzak jarri zizkioten.

7. Garai hartan Luis Eduardo Aute musikaria hil zenez, haren Al alba abestia ere txertatu zuten.

8. Ilunabarrak, Al albaren itzulpena, Ane Narbartek ilustratu zuen.

9. Al alba frankismoak bost militante fusilatu aurreko gauean idatzi zuen Autek. 

Ba al duzu etorkizun hurbil-urrutian zure itxuran edo inguruan (etxean…) aldaketaren bat 
egiteko asmorik?

Elkartu beste hiru kiderekin, eta hitz egizue zuen asmoei buruz. Egin galderak elkarri, 
informazio zehatzagoa jasotzeko eta berriketan aritzeko.

Grabatu solasaldia. 

Etorkizunean gertatuko direnak adierazteko, -ko/-go a  s pektu-marka erabiltzen dugu; zenbait euskal-
kitan, -en marka erabiltzen dute, eta balio bera du. Baliabide honen bidez, ziurtzat-edo jotzen ditugun 
gertakizunak adierazten ditugu .

 - 2020ko Literatura Nobel Saria urriaren 8an iragarriko da. Ohi bezala, Stockholmen emanen dute.

ASMO-KUTSUA
Batzuetan, etorkizunean  gertatuko den horri asmo- edo helburu-kutsua ematen diogu. Halakoetan, 
behar eta -t(z)era joan formak erabiltzen ditugu.

 - Noiz idatzi behar duzu gutuna?
 - Neu ere palindromoak idaztera noa.

-T(Z)EKOA IZAN
Baliabide honekin ere gertatuko direnak adierazten ditugu, asmo-kutsuarekin; dena  delakoa gertatzea 
ala ez protagonisten esku dagoela adierazten dugu.

 - Kazetari famatu hori liburu bat idaztekoa da. (Baina litekeena da ez idaztea)
Jakina, subjektua plurala denean, atzizkiak ere pluralaren -k atzizkia hartuko du.

 - Eta gu liburua kalera atera orduko irakurtzekoak gara.
Lehenaldiko asmoak adierazteko ere erabil dezakegu.

 - Lana atzo egitekoa nintzen, baina ez nuen asti rik izan.
Forma hau asko erabiltzen dugu, esaterako, aitzakiak jartzeko.

 - Joango gara zinemara? - Poteora irtetekoa nintzen.

ETORKIZUNA ADIERAZTEKO ESAMOLDEAK: 
-T(Z)EKOA IZAN

Herrian, hainbat ekimen egiten dira, baina bertan behera geratu dira hurrengo urtaroan 
egitekotan ziren batzuk. 

Idatzi bertan behera geratutako hiruzpala u egitasmo, eta azaldu lantzen ari diren 
ordezkoak. 
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Idazkaria zara, eta hainbat ohar hartu dituzu udaletxeko bilera batean.
Entzun solasaldia, eta aukeratu ondo jasotako oharrak. Erredaktatu, -t(z)ekoa izan forma 
erabilita, aukera duzunean.

1. Ipuin-kontalaria ekarri: Esti.

2. Irakurketa-taldea, beti bezala, hilean behin bildu. 

3. Dinamizatzaile, ipuin-kontalaria.

4. Liburuak maileguan hartzeko kanpaina sustatu.

5. Idazle ospetsuren baten hitzaldia antolatu.

6. Dura n goko Azokara joan, agian.

7. KZGunekoek kode-poesia lehiaketa egin otsailean .

8. KZGunekoek informatika-ikastaroa antolatu.

EGIN BEHAR GENUEN ORDEZTEKO AUKERAK

- Rock-musikaren legenden jaialdia
- Euskal rock-talde klasikoen jaialdia

- Jaialdia egin barik, kontzertu bakarra

- Zuzeneko kontzertuak pantaila erraldoietan

82PRIMERAN!
B2.2

83 PRIMERAN!
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KONTUAN HARTU

13

14

15

16

2020an koronabirusak eragindako isolamendu -garaian, Iker Lauroba abeslariak eta Jon Martin 
bert solariak Nork ostu dit apirila? proiektua abiatu zuten. Egoerak eragiten zizkien gogoetak 
partekatu nahi izan zituzten.

Irakurri egin zituztenak, eta idatzi nola au rkeztu zuten egitasmoa prentsaurrekoan.

1. Proiektu esperimentala egin zuten. Proiektu esperimentala egitekoak gar a.

2. Hiru sormen-espresio bateratu zituzten: hitzak, musika eta marrazkiak.

3. Isolamenduan bizi izandako egoera bitxien berri eman zuten.

4. Tratu txarrak, berri faltsuak… abestien gai bihurtu zituzten. 

5. Hainbat musika-estilo nahasi zituzten.

6. Joaquín Sabinaren izen bereko abestia oinarri, egoerari egokitutako hitzak jarri zizkioten.

7. Garai hartan Luis Eduardo Aute musikaria hil zenez, haren Al alba abestia ere txertatu zuten.

8. Ilunabarrak, Al albaren itzulpena, Ane Narbartek ilustratu zuen.

9. Al alba frankismoak bost militante fusilatu aurreko gauean idatzi zuen Autek. 

Ba al duzu etorkizun hurbil-urrutian zure itxuran edo inguruan (etxean…) aldaketaren bat 
egiteko asmorik?

Elkartu beste hiru kiderekin, eta hitz egizue zuen asmoei buruz. Egin galderak elkarri, 
informazio zehatzagoa jasotzeko eta berriketan aritzeko.

Grabatu solasaldia. 

Etorkizunean gertatuko direnak adierazteko, -ko/-go a  s pektu-marka erabiltzen dugu; zenbait euskal-
kitan, -en marka erabiltzen dute, eta balio bera du. Baliabide honen bidez, ziurtzat-edo jotzen ditugun 
gertakizunak adierazten ditugu .

 - 2020ko Literatura Nobel Saria urriaren 8an iragarriko da. Ohi bezala, Stockholmen emanen dute.

ASMO-KUTSUA
Batzuetan, etorkizunean  gertatuko den horri asmo- edo helburu-kutsua ematen diogu. Halakoetan, 
behar eta -t(z)era joan formak erabiltzen ditugu.

 - Noiz idatzi behar duzu gutuna?
 - Neu ere palindromoak idaztera noa.

-T(Z)EKOA IZAN
Baliabide honekin ere gertatuko direnak adierazten ditugu, asmo-kutsuarekin; dena  delakoa gertatzea 
ala ez protagonisten esku dagoela adierazten dugu.

 - Kazetari famatu hori liburu bat idaztekoa da. (Baina litekeena da ez idaztea)
Jakina, subjektua plurala denean, atzizkiak ere pluralaren -k atzizkia hartuko du.

 - Eta gu liburua kalera atera orduko irakurtzekoak gara.
Lehenaldiko asmoak adierazteko ere erabil dezakegu.

 - Lana atzo egitekoa nintzen, baina ez nuen asti rik izan.
Forma hau asko erabiltzen dugu, esaterako, aitzakiak jartzeko.

 - Joango gara zinemara? - Poteora irtetekoa nintzen.

ETORKIZUNA ADIERAZTEKO ESAMOLDEAK: 
-T(Z)EKOA IZAN

Herrian, hainbat ekimen egiten dira, baina bertan behera geratu dira hurrengo urtaroan 
egitekotan ziren batzuk. 

Idatzi bertan behera geratutako hiruzpala u egitasmo, eta azaldu lantzen ari diren 
ordezkoak. 
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Idazkaria zara, eta hainbat ohar hartu dituzu udaletxeko bilera batean.
Entzun solasaldia, eta aukeratu ondo jasotako oharrak. Erredaktatu, -t(z)ekoa izan forma 
erabilita, aukera duzunean.

1. Ipuin-kontalaria ekarri: Esti.

2. Irakurketa-taldea, beti bezala, hilean behin bildu. 

3. Dinamizatzaile, ipuin-kontalaria.

4. Liburuak maileguan hartzeko kanpaina sustatu.

5. Idazle ospetsuren baten hitzaldia antolatu.

6. Dura n goko Azokara joan, agian.

7. KZGunekoek kode-poesia lehiaketa egin otsailean .

8. KZGunekoek informatika-ikastaroa antolatu.

EGIN BEHAR GENUEN ORDEZTEKO AUKERAK

- Rock-musikaren legenden jaialdia
- Euskal rock-talde klasikoen jaialdia

- Jaialdia egin barik, kontzertu bakarra

- Zuzeneko kontzertuak pantaila erraldoietan
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B2.2

83 PRIMERAN!
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KONTUAN HARTU

13

14

15

16

2020an koronabirusak eragindako isolamendu -garaian, Iker Lauroba abeslariak eta Jon Martin 
bert solariak Nork ostu dit apirila? proiektua abiatu zuten. Egoerak eragiten zizkien gogoetak 
partekatu nahi izan zituzten.

Irakurri egin zituztenak, eta idatzi nola au rkeztu zuten egitasmoa prentsaurrekoan.

1. Proiektu esperimentala egin zuten. Proiektu esperimentala egitekoak gar a.

2. Hiru sormen-espresio bateratu zituzten: hitzak, musika eta marrazkiak.

3. Isolamenduan bizi izandako egoera bitxien berri eman zuten.

4. Tratu txarrak, berri faltsuak… abestien gai bihurtu zituzten. 

5. Hainbat musika-estilo nahasi zituzten.

6. Joaquín Sabinaren izen bereko abestia oinarri, egoerari egokitutako hitzak jarri zizkioten.

7. Garai hartan Luis Eduardo Aute musikaria hil zenez, haren Al alba abestia ere txertatu zuten.

8. Ilunabarrak, Al albaren itzulpena, Ane Narbartek ilustratu zuen.

9. Al alba frankismoak bost militante fusilatu aurreko gauean idatzi zuen Autek. 

Ba al duzu etorkizun hurbil-urrutian zure itxuran edo inguruan (etxean…) aldaketaren bat 
egiteko asmorik?

Elkartu beste hiru kiderekin, eta hitz egizue zuen asmoei buruz. Egin galderak elkarri, 
informazio zehatzagoa jasotzeko eta berriketan aritzeko.

Grabatu solasaldia. 

Etorkizunean gertatuko direnak adierazteko, -ko/-go a  s pektu-marka erabiltzen dugu; zenbait euskal-
kitan, -en marka erabiltzen dute, eta balio bera du. Baliabide honen bidez, ziurtzat-edo jotzen ditugun 
gertakizunak adierazten ditugu .

 - 2020ko Literatura Nobel Saria urriaren 8an iragarriko da. Ohi bezala, Stockholmen emanen dute.

ASMO-KUTSUA
Batzuetan, etorkizunean  gertatuko den horri asmo- edo helburu-kutsua ematen diogu. Halakoetan, 
behar eta -t(z)era joan formak erabiltzen ditugu.

 - Noiz idatzi behar duzu gutuna?
 - Neu ere palindromoak idaztera noa.

-T(Z)EKOA IZAN
Baliabide honekin ere gertatuko direnak adierazten ditugu, asmo-kutsuarekin; dena  delakoa gertatzea 
ala ez protagonisten esku dagoela adierazten dugu.

 - Kazetari famatu hori liburu bat idaztekoa da. (Baina litekeena da ez idaztea)
Jakina, subjektua plurala denean, atzizkiak ere pluralaren -k atzizkia hartuko du.

 - Eta gu liburua kalera atera orduko irakurtzekoak gara.
Lehenaldiko asmoak adierazteko ere erabil dezakegu.

 - Lana atzo egitekoa nintzen, baina ez nuen asti rik izan.
Forma hau asko erabiltzen dugu, esaterako, aitzakiak jartzeko.

 - Joango gara zinemara? - Poteora irtetekoa nintzen.

ETORKIZUNA ADIERAZTEKO ESAMOLDEAK: 
-T(Z)EKOA IZAN

Herrian, hainbat ekimen egiten dira, baina bertan behera geratu dira hurrengo urtaroan 
egitekotan ziren batzuk. 

Idatzi bertan behera geratutako hiruzpala u egitasmo, eta azaldu lantzen ari diren 
ordezkoak. 
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Idazkaria zara, eta hainbat ohar hartu dituzu udaletxeko bilera batean.
Entzun solasaldia, eta aukeratu ondo jasotako oharrak. Erredaktatu, -t(z)ekoa izan forma 
erabilita, aukera duzunean.

1. Ipuin-kontalaria ekarri: Esti.

2. Irakurketa-taldea, beti bezala, hilean behin bildu. 

3. Dinamizatzaile, ipuin-kontalaria.

4. Liburuak maileguan hartzeko kanpaina sustatu.

5. Idazle ospetsuren baten hitzaldia antolatu.

6. Dura n goko Azokara joan, agian.

7. KZGunekoek kode-poesia lehiaketa egin otsailean .

8. KZGunekoek informatika-ikastaroa antolatu.

EGIN BEHAR GENUEN ORDEZTEKO AUKERAK

- Rock-musikaren legenden jaialdia
- Euskal rock-talde klasikoen jaialdia

- Jaialdia egin barik, kontzertu bakarra

- Zuzeneko kontzertuak pantaila erraldoietan
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Entzun taldeen grabazioak, eta proposatu 
asmakizun-jokoa beste taldekoei. Adibidez, 
norbaiten asmoa azal dezakezu, eta ikasleei 
galdetu ea norena dela uste duten; zure 
asmoren bat ere txerta dezakezu, ea zein 
den asmatzen duten. Erantzunen arabera, 
ikaskideak ere sartu ahal izango dira jolasean.

Eman feedbacka foroan.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
2. Hiru sormen-espresio bateratzekoak gara…; 
3. …berri ematekoak gara;  
4. …abestien gai bihurtzekoak gara; 
5. …musika-estiloak nahastekoak gara;  
6. …abestia oinarri hartzekoak gara;  
7. Luis Eduardo Auteren Al alba abestia ere 
txertatzekoak gara

ERANTZUNAK
Solasaldian esandakoak: 2, 6 eta 7

6. Durangoko Azokara joatekoak dira; 
7. KZGunekoak kode-poesia lehiaketa 
antolatzekoak dira
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

C

C

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

MARKA BAT SORTZEKO URRATSAK
Marka bat sortzea izena pentsatu eta logoa diseinatzea baino askoz 
gehiago da. Pertsonala edo komertziala izan, beti hartu beharko dugu 
kontuan alde estetikoa baino askoz gehiago, eta, noski, gure helburua 
arrakasta lortzea bada, sortze-prozesua oso zehatza izan beharko da.

0. GALDERAK

Lanean hasi aurretik ezinbestekoa da galdera batzuei erantzutea: Zein izango dira gure 
helburuak?, Zer espero dugu markaz?, Zertarako sortzen dugu?

2. GAKOAK

Markaren hitz klabeak defi nitu behar 
dira. Mezua, izango dituen balioak, ideak 
eta tonua defi nitzeko erabiliko direnak 
geroago.

4. ESTRATEGIAK
Ezagutzera emateko jarraituko dugun 
estrategia komunikatiboa defi nitzeko 
plan bat osatu beharko da. Horretarako 
ere arloko profesionalekin burutzea da 
gomendagarriena.

1. IZENA
Ondo pentsatu beharko da zein izango 
den markaren izena; izan ere, aurretik 
planteatutakoaz baldintzatuta egongo da 
eta aurrerago egingo dugunarekin lotura 
izan behar du. Koherentea izan behar da.

3. DISEINUA
Markaren alderik ikusgarriena da. Hala 
ere, aurreko lanketa egin gabe ezin da 
diseinua planteatu, markaren izaerarekin 
bat egin behar du. Profesionalen eskuetan 
uztea da onena.

EBALUAZIOA

ARTEMAN

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa EDERRAGORIK EZ DAIR

Diseinatu zuen irudi berria.

Grabatu irudi berriaren 
aurkezpena, eta gorde portfolioan.

B A

B

Entzun grabazioa, eta eman puntuazioa, 1etik 5era, 
atalez atal: 1 Eskasa izan da, 5 Primeran atera da!

Zure artelanik gustukoena deskribatuko duzu. Zuen taldearen edo elkartearen irudia diseinatuko duzue.

HAU BAI MARKA!

Irakurri Arte Eder klasikoe n  zerrenda, eta ordenatu 
zure gustuen arabera. Gehitu zure ustez zerrendan 
egon beharko lukeen beste arte bat.

 Partekatu, nahi baduzu, zerrenda eta zure 
ekarpena foroan.

Irakurri Arteman komunikazio-
-taldekoek zehaztutako aholkuak 
zuen taldearen irudia berritzeko.

Zehaz tu gustukoen dituzun artelanak.

Irakurri prentsan agertu den o harra. 

Adostu zuen inguruko zein taldek 
duen marka edo irudi baten 
premia, edota lehendik duena 
berritzeko beharra.

• arkitektura

• eskultura

• pintura

• Euskal Herri  koa: ………………
• Mundu-mailakoa: ………………

Zerrendat u horietako bakoitzak zuretzat duen 
balio es t etikoaren ezaugarria k. Bilatu informazio 
gehiago, zure saioa aberasteko.

MARQUÉS DE RISCAL UPATEGIKO HOTELA

• Forma okerrak
• Ardoaren kolorea
• Material zahar eta berrien arteko nahasketa
• …

ARTEA GUGAN KULTURASAIOAN PARTE HARTU NAHI?
Hamabi Telebista A rtea gugan saioa estreinatze-
koa da, uztailean. Bertan, herritar batek bere arte-
lanik kutunenari buruz hitz egingo du aurkezlea-
rekin. Helburua da ikusleek herritarrongan eragin 
handiena duen artelana aukeratzea, bozketa bidez.
Saio honetan parte hartu nahi baduzue, ekainaren 
12ra arte duzue aukera. Artea gugan arteaz goza-
tzeko prest dagoen adin nagusiko  jende bila ari 

da. Beraz, telebista gogoko baduzue, euskal hiztu-
nak bazarete eta artearekiko sentsibilitate berezia 
baduzue, bidali zuen bideo-aurkezpena 
arteagugan@hamabi.eus 
helbidera. 
Anima zaitezte!

Prestatu zure artelan kutunen baten aurkezpena 
castingean parte hartzeko.

Grabatu, eta gorde portfolioan.

1. Adjektiboen erabilera: 

2. Informazioa ematea, laburtzea: 

3. Zerbait egiteko nahien eta aukeren adierazpenak: 

4. Etorkizuna adierazteko esamoldeen erabilera: 

• musika

• dantza

• poesia/literatura
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PROZEDURA Aurkeztu egitekoa: 
telesaio batean parte hartzeko 
castingean izena ematea erabaki 
duzue; horretarako, nork bere 
artelanik kutunaren aurkezpena egin 
behar du.

Egin dezatela ekintzara arteko 
bidea, artearen gaineko hausnarketa 
egin ondoren. Horretarako, ordena 
ditzatela Arte Ederrak beren gustuen 
arabera, eta gehi dezatela artetzat 
duten beste adierazpide bat. Nahi 
badute, eman dezatela horren berri 
foroan. 

Pentsa dezatela zein artelan 
dituzten gustukoen, eta zerrenda 
dezatela estetikoki zer eragiten 
dieten.

Aukera dezatela aurkezpen 
horietako bat castingean parte 
hartzeko. Grabatu, eta gorde 
dezatela portfolioan. 

EDERRA, BENETAN!14. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

C

C

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

MARKA BAT SORTZEKO URRATSAK
Marka bat sortzea izena pentsatu eta logoa diseinatzea baino askoz 
gehiago da. Pertsonala edo komertziala izan, beti hartu beharko dugu 
kontuan alde estetikoa baino askoz gehiago, eta, noski, gure helburua 
arrakasta lortzea bada, sortze-prozesua oso zehatza izan beharko da.

0. GALDERAK

Lanean hasi aurretik ezinbestekoa da galdera batzuei erantzutea: Zein izango dira gure 
helburuak?, Zer espero dugu markaz?, Zertarako sortzen dugu?

2. GAKOAK

Markaren hitz klabeak defi nitu behar 
dira. Mezua, izango dituen balioak, ideak 
eta tonua defi nitzeko erabiliko direnak 
geroago.

4. ESTRATEGIAK
Ezagutzera emateko jarraituko dugun 
estrategia komunikatiboa defi nitzeko 
plan bat osatu beharko da. Horretarako 
ere arloko profesionalekin burutzea da 
gomendagarriena.

1. IZENA
Ondo pentsatu beharko da zein izango 
den markaren izena; izan ere, aurretik 
planteatutakoaz baldintzatuta egongo da 
eta aurrerago egingo dugunarekin lotura 
izan behar du. Koherentea izan behar da.

3. DISEINUA
Markaren alderik ikusgarriena da. Hala 
ere, aurreko lanketa egin gabe ezin da 
diseinua planteatu, markaren izaerarekin 
bat egin behar du. Profesionalen eskuetan 
uztea da onena.

EBALUAZIOA

ARTEMAN

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa EDERRAGORIK EZ DAIR

Diseinatu zuen irudi berria.

Grabatu irudi berriaren 
aurkezpena, eta gorde portfolioan.

B A

B

Entzun grabazioa, eta eman puntuazioa, 1etik 5era, 
atalez atal: 1 Eskasa izan da, 5 Primeran atera da!

Zure artelanik gustukoena deskribatuko duzu. Zuen taldearen edo elkartearen irudia diseinatuko duzue.

HAU BAI MARKA!

Irakurri Arte Eder klasikoe n  zerrenda, eta ordenatu 
zure gustuen arabera. Gehitu zure ustez zerrendan 
egon beharko lukeen beste arte bat.

 Partekatu, nahi baduzu, zerrenda eta zure 
ekarpena foroan.

Irakurri Arteman komunikazio-
-taldekoek zehaztutako aholkuak 
zuen taldearen irudia berritzeko.

Zehaz tu gustukoen dituzun artelanak.

Irakurri prentsan agertu den o harra. 

Adostu zuen inguruko zein taldek 
duen marka edo irudi baten 
premia, edota lehendik duena 
berritzeko beharra.

• arkitektura

• eskultura

• pintura

• Euskal Herri  koa: ………………
• Mundu-mailakoa: ………………

Zerrendat u horietako bakoitzak zuretzat duen 
balio es t etikoaren ezaugarria k. Bilatu informazio 
gehiago, zure saioa aberasteko.

MARQUÉS DE RISCAL UPATEGIKO HOTELA

• Forma okerrak
• Ardoaren kolorea
• Material zahar eta berrien arteko nahasketa
• …

ARTEA GUGAN KULTURASAIOAN PARTE HARTU NAHI?
Hamabi Telebista A rtea gugan saioa estreinatze-
koa da, uztailean. Bertan, herritar batek bere arte-
lanik kutunenari buruz hitz egingo du aurkezlea-
rekin. Helburua da ikusleek herritarrongan eragin 
handiena duen artelana aukeratzea, bozketa bidez.
Saio honetan parte hartu nahi baduzue, ekainaren 
12ra arte duzue aukera. Artea gugan arteaz goza-
tzeko prest dagoen adin nagusiko  jende bila ari 

da. Beraz, telebista gogoko baduzue, euskal hiztu-
nak bazarete eta artearekiko sentsibilitate berezia 
baduzue, bidali zuen bideo-aurkezpena 
arteagugan@hamabi.eus 
helbidera. 
Anima zaitezte!

Prestatu zure artelan kutunen baten aurkezpena 
castingean parte hartzeko.

Grabatu, eta gorde portfolioan.

1. Adjektiboen erabilera: 

2. Informazioa ematea, laburtzea: 

3. Zerbait egiteko nahien eta aukeren adierazpenak: 

4. Etorkizuna adierazteko esamoldeen erabilera: 

• musika

• dantza

• poesia/literatura
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PROZEDURA
Talde baten irudiaren garrantzia 

azpimarratu, eta erabaki dezatela zein 
taldek duen irudi baten premia edo 
lehengoa berritzeko beharra. Egoki 
irudituz gero, proposa iezazkiezu 
inguruko edo herriko 2 talde ezagun: 
bata logorik ez duena eta bestea logo 
zaharkitua duena.

Eraman premia horiek aztertzeko 
neurgailuak arbelera: baliagarria da 
irudi bat izatea jendarteak talde hori 
ikusteko eta ulertzeko? Taldearen 
nortasuna adierazteko? Zaharkitua 
geratu da lehengoa? Irudi egokiak 
nolako onurak ekar liezazkioke 
taldeari?

Behin taldea erabakita, 
aholkularitza-zerbitzuaren urratsei 
jarraitzeko eskatuko diegu, taldeka.

Antolatu talde handiari aurkezteko, 
eta erabaki zein den irudirik egokiena.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

  ZATOZ GU EZAGUTZERA

Ikusi bideo-pasartea, eta bidali irudiari lagunduko 
dion mezua sare sozialetara, tesiaren berri modu 
dibulgatiboan emanez.  

15.  ikastunitatea
Komentatu elkarri zerk eman dizuen atentzioa gehien bideo-
-pasartean.

Alderatu garai bateko sukaldaritza eta gaur egungoa.

Irakurri ikasketa-plana. Erreparatu azken 
ikasturteko hiru ibilbideei, eta zehaztu zein 
lanbidetarako trebatzen duen aukera bakoitzak.

Lexikoa:
• Gastronomiaz jarduteko.

Diskurtsoa:
• Elementu iragarleak: 

esaldi luzeetako mezua 
ulergarri egiteko.

Gramatika:
• Aditz-partizipioa adjektibo 

gisa.
• Zehar-galdera eta 

erlatiboa.

02 . saioan:
SUKALDEKOAK IKUSGAI

Sukaldaritzak 
ikus-entzuleak 
erakartzen ditu?

03 . saioan:
KONTZEPTUA DA

 Gastronomia 
berrasmatzen?

01 . saioan:
ZENTZUMENAK 
DANTZAN

Izarrei begirako 
sukaldaritza?

C

D

 –Garai bateko sukaldaritza naturalagoa-edo zen, ezta? 
Osagaiak eta sua, besterik ez.
 –Bai. Gaur egun, ostera, sukaldariek zientifikoak ematen 
dute: nitrogeno izoztua, dekonstrukzioak.

Irakurri BCCko katalogo-zatia, eta zerrendatu gradu horretan 
izango diren ikasgaiak.

 AHOSABAITIK 
MUNDURA

ETORKIZUNEKO LIDERRAK ERATZEN

130130

• GASTRONOMIAN UNIBERTSITATEKO LEHENENGO TITULU OFIZIALA
• EZAGUTZAREN BELAUNALDIAK ELIKATZEN 
• 18 HERRIALDETAKO IKASLEAK 

Nik gradu hau ikas dezaket?
Gastronomian geroari begira, gradua osta-
laritza-sektorean eta elikadura-industrian 
jardun nahi duten gazteentzat da. Horreta-
rako, unibertsitatean sartzeko ikasketak izan 
behar dituzte.

Berezia egingo zaituen aukera
Unibertsitateko ikasleen formazioak 
hainbat eta askotariko lan-aukerak es-
kainiko dizkie. Hala, ikasketak bukatu-
takoan, etorkizun handiko lan-jarduera 
hauek bete ditzakete:

# Elikagaiak produzitzeko eta lantzeko teknikak eta sistemak identifikatu eta garatu.

#  Sukaldaritza-enpresak kudeatu, prozesu guztiak zuzenduz eta gainbegiratuz 
eta lantaldea kudeatuz.

# Sukaldaritzaren arloko negozio-proposamen berritzaileak diseinatu eta garatu.

# Aholkularitza eskaini, berrikuntza eta komunikazioa oinarri.

# Elikaduraren arloan ikertu eta berritzeko jardueretan parte hartu.

# (…)
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GAIA
Gastronomiak erakusten du zer- 

-nolako harremana duen gizarte batek 
janariarekin eta ingurugiroarekin. Euskal 
Herrian, gure ondare immaterialetako bat 
da, munduan ezagun egin gaituena. Hala, 
gastronomia dastatuz, kulturaren eta 
lurraren funtsaz gozatuko duzu. Plazera 
da, giza harremanak dira, ekonomia, 
turismoa, osasuna… gauza asko; baina, 
batez ere, gaur egungo sukaldaritza 
jakintza anizkoitza da.

Horiek guztiak batzen dira goi- 
-sukaldaritzan aritzen direnengan. Une 
oro bikaintasunaren bila, askotan ez 
dakigu sari entzutetsuenek aitorpena 
edo presioa eragiten duten: nor asebete 
behar dugu, eguneroko bezeroa ala 
kritikaria?

Sukaldari horietako asko ezagunak 
ditugu; izan ere, hainbat eta hainbat dira 
sukaldaritzan oinarrituriko ikus- 
-entzunezko edukiak: errezeta-azalpen 
klasikoekin hasi ginen, baina gaur egun 
realityak, coachinga, lehiaketak, filmak, 
marrazki bizidunak, sare sozialak… 
hainbat formatutan dasta dezakegu 
sukaldaritza.

Bada, halaber, izen hain handia izan ez 
arren bere lekutxoa egiten ahalegintzen 
denik. Dena asmatuta dagoelako ideari 
aurre egin, eta proposamen iraultzaileak 
datozkigu handik eta hemendik.

AHOSABAITIK MUNDURA15. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

  ZATOZ GU EZAGUTZERA

Ikusi bideo-pasartea, eta bidali irudiari lagunduko 
dion mezua sare sozialetara, tesiaren berri modu 
dibulgatiboan emanez.  

15.  ikastunitatea
Komentatu elkarri zerk eman dizuen atentzioa gehien bideo-
-pasartean.

Alderatu garai bateko sukaldaritza eta gaur egungoa.

Irakurri ikasketa-plana. Erreparatu azken 
ikasturteko hiru ibilbideei, eta zehaztu zein 
lanbidetarako trebatzen duen aukera bakoitzak.

Lexikoa:
• Gastronomiaz jarduteko.

Diskurtsoa:
• Elementu iragarleak: 

esaldi luzeetako mezua 
ulergarri egiteko.

Gramatika:
• Aditz-partizipioa adjektibo 

gisa.
• Zehar-galdera eta 

erlatiboa.

02 . saioan:
SUKALDEKOAK IKUSGAI

Sukaldaritzak 
ikus-entzuleak 
erakartzen ditu?

03 . saioan:
KONTZEPTUA DA

 Gastronomia 
berrasmatzen?

01 . saioan:
ZENTZUMENAK 
DANTZAN

Izarrei begirako 
sukaldaritza?

C

D

 –Garai bateko sukaldaritza naturalagoa-edo zen, ezta? 
Osagaiak eta sua, besterik ez.
 –Bai. Gaur egun, ostera, sukaldariek zientifikoak ematen 
dute: nitrogeno izoztua, dekonstrukzioak.

Irakurri BCCko katalogo-zatia, eta zerrendatu gradu horretan 
izango diren ikasgaiak.

 AHOSABAITIK 
MUNDURA

ETORKIZUNEKO LIDERRAK ERATZEN

130130

• GASTRONOMIAN UNIBERTSITATEKO LEHENENGO TITULU OFIZIALA
• EZAGUTZAREN BELAUNALDIAK ELIKATZEN 
• 18 HERRIALDETAKO IKASLEAK 

Nik gradu hau ikas dezaket?
Gastronomian geroari begira, gradua osta-
laritza-sektorean eta elikadura-industrian 
jardun nahi duten gazteentzat da. Horreta-
rako, unibertsitatean sartzeko ikasketak izan 
behar dituzte.

Berezia egingo zaituen aukera
Unibertsitateko ikasleen formazioak 
hainbat eta askotariko lan-aukerak es-
kainiko dizkie. Hala, ikasketak bukatu-
takoan, etorkizun handiko lan-jarduera 
hauek bete ditzakete:

# Elikagaiak produzitzeko eta lantzeko teknikak eta sistemak identifikatu eta garatu.

#  Sukaldaritza-enpresak kudeatu, prozesu guztiak zuzenduz eta gainbegiratuz 
eta lantaldea kudeatuz.

# Sukaldaritzaren arloko negozio-proposamen berritzaileak diseinatu eta garatu.

# Aholkularitza eskaini, berrikuntza eta komunikazioa oinarri.

# Elikaduraren arloan ikertu eta berritzeko jardueretan parte hartu.

# (…)
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 B ALDERATU
Egin taldeak laburpena ezberdin-edo egin 

duten ikasleak elkartuta. Ikusitako bideo- 
-pasarteari buruz hitz egingo dute, eta zerk 
harritu dituen esango diote elkarri. Argitu 
ulermen-arazoak, izan badira, eta ikusi 
berriro, premiarik badago. 

Aldera ditzatela, taldean, kozinatzen 
ikasteko moduak garai batean eta gaur 
egun. Eraman talde handira ateratako 
ondorioak.

C  IRAKURRI ETA 
AURREIKUSI

Aurkeztu testua: unibertsitate-gradua 
iragartzeko katalogoaren zati bat da. Irakur 
dezatela, eta, gradua lortzen duenak izango 
dituen gaitasunak kontuan hartuta, zerrenda 
ditzatela ikasgaiak.

Eraman arbelera taldeen zerrendak.

D EKINTZA
Aurkeztu testua: katalogoaren beste zati bat da, ikasturte bakoitzean 

izango diren ikasgaiak azaltzen dituena.
Irakur dezatela ikasketa-plana, eta balora dezatela zein taldek 

asmatu dituen ikasgai gehien C jardueran.
Egin hiru talde. Bakoitzak graduaren azken urteko ibilbide baten 

ikasketa-plana aztertuko du. Landuko diren ikasgaiak irakurrita, 
eta gainerako ibilbideetakoekin alderatuta, zehatz dezatela zein 
lanbidetarako aukera ematen duen, eta aurkez diezaiotela talde 
handiari.

Hitz egin talde handian planeko ikasgaiei buruz: zein eduki jorratzen 
duten, zein helburu duten…

AHOSABAITIK MUNDURA15. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Aurkeztu bideo-pasartea: Mondragon 

Unibertsitateak eta Basque Culinary Centerrek 
(BCC) sukaldaritzako goi-ikasketak eskaintzen 
dituzte; bertako ikasle batek bere ikerketa 
zertan den azalduko digu.

Ikus dezatela pasartea, eta presta dezatela 
mezu bat, tesia zertan den labur-labur azalduz 
argazkiarekin batera sare sozialetara bidaltzeko 
haren zabalkunderako.

ESKOLA AURRETIK
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

Prest dago. Egin beharrekoa egina du. Aho bete-
ko oniritzia izan duen menu txukuna utziko du 
atzean, gaur gauean hemendik betiko alde egi-
tean. Seguru dago: berak inoiz sortutako platerik 
biribilenak mahairatuko dizkio gauean behatzai-
leari. Ausartagorik, deigarriagorik, biziagorik 
edo ikusgarriagorik egina da, baina sekula ez 
oraingoan baino orekatu, arin edo liluragarria-
gorik. Hausnarketa aldi luzeak eskatu dizkiote 
eta hainbat arazo eta zalantza sortu, kontu as-
kori kasu egin behar baitio haietariko bakoitza 
biribiltzeko: itxura eta koloreei, begiak plazer 
izan dezan; usainei, sudurraren atseginerako; 
eta zaporeei batik bat, jakina, ahoaren gozagarri. 
Ikusmena, usaimena eta dastamena, bere burua-
ri eskatu dion ahaleginaren hiru alderdiak, dia-
mantearen ertzak bezain zorrotzak hirurak.
Kolore lasai eta sakonak bilatu ditu, ñabardure-
kin jolas egiteko asmoz. Usainak, lurrunak, ñir-
-ñirka bezala nahi ditu, agerika eta gordeka aldi 
berean, sotil, arin, susmo bat ozta-ozta, lurraren 
edo itsasoaren oroigarri subliminala, Ferran 
Adriàri behin aditu eta inoiz ahantzi ez zaion 
hitzaz adierazita. Antzeko asmoak ditu zaporeei 
dagokienean. Ahosabaia betetzen duen zapore 
ore atsegin bat ez da, inolaz ere, bere ikerketen 
xedea. Goragoko asmoak dira bereak, harmonia-
ren irrikan aritzen da, ahots-zapore bakoitza en-
tzun dadin, denen artean beste bat, sublimeagoa 
edo (Adriàri ikasitakoa hori ere) osatzeko. Lortu 
duelakoan dago. Hori sinetsi nahi du, behintzat.
 (...)

Xabier Montoia, Euskal Hiria sutan (Elkar)

ZENTZUMENAK DANTZAN

Osatu testuaren izenburua gastronomia-kritikariaren 
lekuan jarrita, lehenik, eta, ondoren, zure iritziaren 
arabera.

A

B

C D

E

 –Sukaldarien lanaren lagungarri iruditzen 
zaizkit gastronomia-kritikak. 
 –Hala behar lukete, baldin eta kritikariak 
helburu horrekin idatziko balitu.

Irakurri literatura-pasartea, eta aukeratu 
esaldiak osatzeko hitz egokiak, testuan 
esandakoen arabera.

“ONGI JATE KO A SKO 
ORDAIN DU BEHAR DELA 
USTE IZATEA ……………  DA”
Jatetxerik jatetx e ibili ohi da Rafael García San-
tos, mokadu han eta mokadu hemen. Gastro-
nomia-kritikaria da, eta bere iritziek oihartzun 
handia izaten dute. Batzuei ahogozo ona uzten 
die, beste batzuei kontrako eztarrira joaten zaie 
hark esandakoa, eta beste zenbait sutan jartzen 
ditu. Sukaldarien egoak tontor betetzen ditu 
platerak, eta horretatik probatzea ere tokatu 
zaio.

https://revista.consumer.es/eu (moldatua)

  Partekatu iritziak, galderei erantzunez, eta 
zerrendatu gastronomia-kritikak zertarako 
diren lagungarri eta zertarako eragozpen.
• Nolakoak dira sukaldariak kritikariaren arabera? 

Deskribapen objektiboa iruditzen zaizue? Ados 
zaudete?

• Irakurritako kritikek badute eraginik zuengan? Eta 
jendearengan, oro har?

1. Testuan, sukaldariak/kritikariak egindako lana 
deskribatzen da.

2. Inoizko platerik ausartenak/deigarrienak/bizienak/
ikusgarrienak/orekatuenak/arinenak/liluragarrienak 
eta biribilenak egin ditu.

3. Prestatu duen menuarekin ikusmena/entzumena/
ukimena/usaimena eta dastamena gozarazteko 
asmoa du.

4. Lurraren edo itsasoaren usain sarkorrak / usain arinak 
bilatu ditu bere plateretan.

5. Zaporeetako bat nabarmentzea / Zapore guztien izpiak 
eskaintzea da bere helburua.

errealitatea 
ergelkeria
uste hedatua
gezurra
…

NARRITARI
(...)

Ikusi bideo-pasartea, eta osatu esaldiak. 

Erantzun galderei: 
• Zer iradokitzen dute jaki hauek: galleta berdeak, zainzuri-

-kotoia, perretxiko-hostoak? 
• Deskribapena erakargarria iruditu zaizue? Arrazoitu.

Eman esamolde bakoitzari bere hitzez hitzeko 
esanahia eta testuan hartu duen irudizkoa.

HITZEZ HITZEKO ESANAHIA TESTUKO IRUDIZKOA

• ahogozo ona utzi
• kontrako eztarrira joan…

• sutan jarri
•  tontor    bete platera

• janari  edo edari batek 
oroitzapen ona utzi

• …

• …

• …

•  zerbait (kritika, kasu honetan) 
gustatu, atsegin izan

• …

• …

• …

131

1.  Jatetxearen 
deskri bapenak… 

2.  Hasierako mokaduen 
kontrastea… 

3.  Urrezko hurrak 
irudikatzeko… 

4.  Jakien gaineko 
lurrunak… 

5.  Saldak… 

   ... testura desberdinak 
erakusteko egina da.  

   ... bailaretako behe-lainoa 
gogorarazten du. 

   ... ingurunean murgiltzen dela 
adierazten du, naturarekin 
bat egiten duela. 

   ... tradizioetara garamatza, 
oroitzapenak eta 
sentimenduak astintzera. 

   ... formak eta koloreak maisuki 
erabili dira. 

  GASTRONOMIAZ 
JARDUTEKO LEXIKOA

JAKIAK 
amonaren eltzekaria, onddo-nahaskia…

PLATER BEREZIAK
arrautza boilurrez betea, zigalen isatsak tenpuran 
limoizko kremarekin, anana-sorbetea ondutako 
koko-esnearekin estalia… 

ZENTZUMENETAN DUTEN ERAGINA 
zentzumen guztiak ase, ahosabaian zaporeek eztan-
da egin, usainen eta zaporeen harmonia bilatu…

 – Plazer hutsa da ondo egositako lapikokoa  beheko 
suaren abaroan jatea.

KH 1-4 

Irakurri gastronomia-kritikariaren elkarrizketako 
pasarteak, eta idatzi hautatutako jatetxearen 
balorazioa. 

“Kritikariaren iritzia ezin da oinarritu esperientzia 
pertsonaletan soilik. Beste esperientzia batzuk ere kontuan 
hartu behar ditu: beste kritikari batzuen iritzia eta herritar 
arruntena, besteak beste. Kritikaren xede den jatetxeko 
platerak eta ingurukoenak aztertu behar ditu. Psikologia 
handia behar da, eta begi zorrotza”.
“Kritika gogoetarako elementu bat da; informatzen lagundu 
behar du, baina jendea trebatzeko ere balio behar du”.
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Gehitu plater bat; deskribatu 
bezeroak erakartzeko moduan.
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A GAIRA HURBILDU
Aurkeztu egoera: Rafael García 

Santos gastronomia-kritikariari 
aldizkari batean egin dioten 
elkarrizketaren izenburua eta sarrera 
irakurriko dituzue. Izenburuan, 
kritikariaren hitzak jaso dira.

Aukera dezatela izenburuan falta 
den hitza; batetik, kritikariak zer esan 
duen asmatzeko hipotesia egingo 
dute, eta, bestetik, ikaslearen beraren 
iritzia jasoko dute. Animatu ikasleak 
zerrendan ez dagoen hitzen bat 
erabiltzera.

Ondoren, testuko hainbat 
esamolderi erreparatuko diote: 
bakoitza bere hitzez hitzeko 
esanahiarekin eta testuan hartu duen 
irudizko esanahiarekin lotuko dute. 
Ikasgelan zuzenduko duzue.

OSTEKOAK

B IRITZIA PARTEKATU
Esamoldeen esanahiak argitu ondoren, 

egin lauko taldeak iritzi-trukerako.
Galderei erantzunez, parteka 

ditzatela iritziak, eta zerrenda ditzatela 
gastronomia-kritiken alde onak eta txarrak: 
zertarako izan litezkeen baliagarri eta 
zertarako oztopo. Bateratu zerrendak talde 
handian.

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

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNAK
kontrako eztarrira joan / janaria irenstean, 
okerreko tokitik joan / batere ez gustatu; 
sutan jarri / suaren gainean jarri / biziki 
haserretu; tontor bete platera / janari asko 
hartu / zerbait ugari edo handia izan
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa
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Kolore lasai eta sakonak bilatu ditu, ñabardure-
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-ñirka bezala nahi ditu, agerika eta gordeka aldi 
berean, sotil, arin, susmo bat ozta-ozta, lurraren 
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ore atsegin bat ez da, inolaz ere, bere ikerketen 
xedea. Goragoko asmoak dira bereak, harmonia-
ren irrikan aritzen da, ahots-zapore bakoitza en-
tzun dadin, denen artean beste bat, sublimeagoa 
edo (Adriàri ikasitakoa hori ere) osatzeko. Lortu 
duelakoan dago. Hori sinetsi nahi du, behintzat.
 (...)

Xabier Montoia, Euskal Hiria sutan (Elkar)

ZENTZUMENAK DANTZAN
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lekuan jarrita, lehenik, eta, ondoren, zure iritziaren 
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 –Sukaldarien lanaren lagungarri iruditzen 
zaizkit gastronomia-kritikak. 
 –Hala behar lukete, baldin eta kritikariak 
helburu horrekin idatziko balitu.

Irakurri literatura-pasartea, eta aukeratu 
esaldiak osatzeko hitz egokiak, testuan 
esandakoen arabera.

“ONGI JATE KO A SKO 
ORDAIN DU BEHAR DELA 
USTE IZATEA ……………  DA”
Jatetxerik jatetx e ibili ohi da Rafael García San-
tos, mokadu han eta mokadu hemen. Gastro-
nomia-kritikaria da, eta bere iritziek oihartzun 
handia izaten dute. Batzuei ahogozo ona uzten 
die, beste batzuei kontrako eztarrira joaten zaie 
hark esandakoa, eta beste zenbait sutan jartzen 
ditu. Sukaldarien egoak tontor betetzen ditu 
platerak, eta horretatik probatzea ere tokatu 
zaio.
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  Partekatu iritziak, galderei erantzunez, eta 
zerrendatu gastronomia-kritikak zertarako 
diren lagungarri eta zertarako eragozpen.
• Nolakoak dira sukaldariak kritikariaren arabera? 

Deskribapen objektiboa iruditzen zaizue? Ados 
zaudete?

• Irakurritako kritikek badute eraginik zuengan? Eta 
jendearengan, oro har?

1. Testuan, sukaldariak/kritikariak egindako lana 
deskribatzen da.

2. Inoizko platerik ausartenak/deigarrienak/bizienak/
ikusgarrienak/orekatuenak/arinenak/liluragarrienak 
eta biribilenak egin ditu.

3. Prestatu duen menuarekin ikusmena/entzumena/
ukimena/usaimena eta dastamena gozarazteko 
asmoa du.

4. Lurraren edo itsasoaren usain sarkorrak / usain arinak 
bilatu ditu bere plateretan.

5. Zaporeetako bat nabarmentzea / Zapore guztien izpiak 
eskaintzea da bere helburua.

errealitatea 
ergelkeria
uste hedatua
gezurra
…

NARRITARI
(...)

Ikusi bideo-pasartea, eta osatu esaldiak. 

Erantzun galderei: 
• Zer iradokitzen dute jaki hauek: galleta berdeak, zainzuri-

-kotoia, perretxiko-hostoak? 
• Deskribapena erakargarria iruditu zaizue? Arrazoitu.

Eman esamolde bakoitzari bere hitzez hitzeko 
esanahia eta testuan hartu duen irudizkoa.

HITZEZ HITZEKO ESANAHIA TESTUKO IRUDIZKOA

• ahogozo ona utzi
• kontrako eztarrira joan…

• sutan jarri
•  tontor    bete platera

• janari  edo edari batek 
oroitzapen ona utzi

• …

• …

• …

•  zerbait (kritika, kasu honetan) 
gustatu, atsegin izan

• …

• …

• …

131

1.  Jatetxearen 
deskri bapenak… 

2.  Hasierako mokaduen 
kontrastea… 

3.  Urrezko hurrak 
irudikatzeko… 

4.  Jakien gaineko 
lurrunak… 

5.  Saldak… 

   ... testura desberdinak 
erakusteko egina da.  

   ... bailaretako behe-lainoa 
gogorarazten du. 

   ... ingurunean murgiltzen dela 
adierazten du, naturarekin 
bat egiten duela. 

   ... tradizioetara garamatza, 
oroitzapenak eta 
sentimenduak astintzera. 

   ... formak eta koloreak maisuki 
erabili dira. 

  GASTRONOMIAZ 
JARDUTEKO LEXIKOA

JAKIAK 
amonaren eltzekaria, onddo-nahaskia…

PLATER BEREZIAK
arrautza boilurrez betea, zigalen isatsak tenpuran 
limoizko kremarekin, anana-sorbetea ondutako 
koko-esnearekin estalia… 

ZENTZUMENETAN DUTEN ERAGINA 
zentzumen guztiak ase, ahosabaian zaporeek eztan-
da egin, usainen eta zaporeen harmonia bilatu…

 – Plazer hutsa da ondo egositako lapikokoa  beheko 
suaren abaroan jatea.

KH 1-4 

Irakurri gastronomia-kritikariaren elkarrizketako 
pasarteak, eta idatzi hautatutako jatetxearen 
balorazioa. 

“Kritikariaren iritzia ezin da oinarritu esperientzia 
pertsonaletan soilik. Beste esperientzia batzuk ere kontuan 
hartu behar ditu: beste kritikari batzuen iritzia eta herritar 
arruntena, besteak beste. Kritikaren xede den jatetxeko 
platerak eta ingurukoenak aztertu behar ditu. Psikologia 
handia behar da, eta begi zorrotza”.
“Kritika gogoetarako elementu bat da; informatzen lagundu 
behar du, baina jendea trebatzeko ere balio behar du”.
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Gehitu plater bat; deskribatu 
bezeroak erakartzeko moduan.
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D EDUKIA LANDU
Aurkeztu bideoa: jatetxe famatu baten aurkezpen- 

-bideoaren hasiera ikusiko duzue.
Osa ditzatela esaldiak, hasierak eta bukaerak lotuta, 

bideoan ikusitakoaren arabera. Ondoren, binaka, 
galderei erantzungo diete.

Zuzendu talde handian, eta argitu zalantzak. 
Aukeratu gehitutako plateren aurkezpen 
erakargarrienak.

E EKINTZA 
Aurkeztu egitekoa: gastronomiazale-rola hartuta, 

jatetxe baten balorazioa idatziko duzue herriko 
aldizkarian gastronomiari eskainitako txokoan. 
Egoeran sartzeko, irakur ditzatela Rafael García 
Santosi egindako elkarrizketatik ateratako pasarteak. 
Azpimarratu A jardueran irakurri duten elkarrizketa 
beraren pasarteak direla.

Egin bizpahiru ikasleko taldeak, balorazioa egiteko 
ondo ezagutzen dituzten jatetxeak kontuan hartuta.

Adostu, talde handian, azter daitezkeen arloak: 
janaria, jatetxearen kokapena, dekorazioa, jasotako 
tratua… Talde bakoitzaren esku egongo da zenbat 
arlo sartu; ezinbestekoa, noski, janaria izango da.

Truka ditzatela balorazioak ikaskideekin. Elkarri 
iruzkinak egingo dizkiete, balorazioak eragin dien ala 
ez adieraziz.

C IRAKURRITAKOA ULERTU
Aurkeztu testua: Xabier Montoia idazle eta musikariaren Euskal 

Hiria sutan liburuko pasarte bat da; liburua 27 ipuinez osatua da, 
eta pasartea Narritari izenekoari dagokio.

Irakur ditzatela testua eta esaldiak, eta aukera ditzatela hitz 
egokiak, testuan irakurritakoaren arabera. Ohartarazi batzuetan 
aukera bat baino gehiago direla egokiak.

Zuzendu talde handian, eta argitu zalantzak.

ERANTZUNAK 
Jatetxearen deskribapenak ingurunean murgiltzen dela 
adierazten du, naturarekin bat egiten duela; Hasierako 
mokaduen kontrastea testura desberdinak erakusteko egina 
da; Urrezko hurrak irudikatzeko formak eta koloreak maisuki 
erabili dira; Jakien gaineko lurrunak bailaretako behe-lainoa 
gogorarazten du; Saldak tradizioetara garamatza, oroitzapenak 
eta sentimenduak astintzera

ERANTZUNAK 
(Adibidez) galletek, goroldioa; kotoiak, elur-malutak; 
perretxiko-hostoek, orbela

ERANTZUNAK
1. sukaldariak; 2. orekatuenak, arinenak, 
liluragarrienak; 3. ikusmena, usaimena; 4. usain 
arinak; 5. Zapore guztien izpiak eskaintzea

AHOSABAITIK MUNDURA15. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa S UKALDEKOAK IKUSGAI

Irakurri artikuluaren sarrera, eta erantzun 
bertako galderei, ikaskideekin horien 
inguruan hitz egiteko.

A

B

E

T ELEBISTAREN HISTORIAKO 
SUKALDARITZASAIO 
EZAGUNENAK
GASTRONOMIA MODAN DAGO, ETA 
SUKALDARIEK PLATAFORMA APARTA DUTE 
TEKNIKAK PARTEKATZEKO ETA ENTZULEAK 
ERAKARTZEKO. 
Telebistako urrezko arrautzen oilo bihurtu dira, 
eta, edozein enpresaren marketin-ekintzetan, 
gastronomia ezinbestekoa bihurtu dute. Due-
la urte batzuetatik, telebista-kate guzti-guztiek 
dute beren programazio-parrillan gastronomia-
-saioren bat, ikus-entzuleak erakartzeko. Zer-
gatik gustatzen zaizkizu hainbeste? Zein dira 
jendearen gogokoak? Ondoren, pantaila txikian 
arrakastarik handiena izan duten sukaldaritza-
-saioak aipatuko ditugu. 
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C
D

Irakurri sukaldariari e gindako elkarrizketa, eta 
aukeratu zerrendan bertan aipatu diren ideiak.

ETB1eko sukaldaritza-saioa: Txoriene

BESTE SUKALDARIEN LANA 
HAI ZE FRESKOA DA NIRETZAT

Alderatu esaldi-pareak, eta esan zei  n den argiagoa, 
ulertzen errazagoa. Arrazoitu zuen iritzia.

Hitz egin artikuluko galderei buruz, eta ordenatu 
ikus-entzunezko arrakastatsuenen rankinga, 
zuen ustez.

Aztertu elementu iragarlerik baden, eta  
azpimarratu testuan.

SUKALDARITZAREN PEDANTEKERIAK
Ez naiz horrelako saioen oso zalea, baina ez dakit nola, asteon, 
MasterChef-en � nala ikusi dut. Ez dakit non, ezta nori ere ira-
kurri nion horrelako saioen booma dagoela telebistan. Egia 
esatera, telebistan beti ezagutu dugu sukaldaritza saioren bat, 
baina halakoetan platerak egiten erakusten ziguten, kozinatzen, 
alegia. 
Orain, ordea, halakorik badago ere, beste estilo batzuk zabaldu 
dira: lehiaketak, jatetxeei laguntzekoak, AEBetako platerik han-
dienak jateko erronka… Tira, hau guztia inoiz baino denbora 
gutxiago sukaldean janaria prestatzen pasatzen dugunean.
(…)

Leire Narbaiza, Eibar.org (moldatua)

 Mitikoa: Karlos ArguiñanoSareko errezetategia: sukaldean.eus

Habia utzi berri duten sare sozialetako lagunentzat: Pagotxa RZk

Lehiaketa: MasterChef

 Zinema, gastronomia eta elikadura: Donostiako Zinemaldiako Culinary Zinema saila

Sukaldaritza-jokoa: Aita sukaldaria aplikazioa

  BBCren kanala: Jamie Oliver sukaldariaren saioa

HAINBAT ZERRENDATAN ESPAIN IAR ESTATUKO HAMABI 
SUKALDARI ONENEN ARTEAN AGERI DA AIZPEA OIHANEDER, 
ETA, DONOSTIAKO GASTRONOMIKA JARDUNALDIETAN 
HARTU ZUEN PARTE XABIER DIEZ LANKIDEAREKIN, 'EUSKAL 
SUKALDARITZA BERRIA' ATALEAN. KAMEREN AURREAN, 
IKASLEEN AITZINEAN ETA, SU ARTEAN DU TXOKOA. EUSKAL 
HERRIKO ABANGOARDIA SUKALDARITZAREN ANDRAZKO 
AURPEGIA DA. OIHANEDER BERE SALTSAN ETB1EKO 
SUKALDARITZASAIOAREN GIDARIA ERE IZAN DA. IRAILEAN 
AMAITU ZUTEN LEHEN DENBORALDIA.

Bigarrena egiteko asmorik? 
Momentuz ez dakit ezer, ba ina saioak etengabe erre-
pikatu dituzte azken hilabetean! Gustura geratu diren 
seinale, pentsatzen dut.

IRAGARLEAK
Ondoren datorren mezua lehe  nago
 interpretatzen laguntzen dute:
• NON (ETA) ...-(e)n 
• ZEREN (ETA)... bait-/-(e)n
• NOIZ (ETA) ...-(e)nean 

 – Barazkien izenak euskaraz ikasi nituen, noiz 
eta telebistako programan hasi nintzenean.

KH 5-8

Nola sentitu zara kameren  aurrean?
Lehen grabazioak zailak iz an ziren, zeren eta sukal-
dean naturalki ateratzen zitzaizkidan komentarioak 
egiteko blokeaturik sentitzen bainintzen kamerak piz-
tutakoan. Robot bat nirudien! Tresnek eta platoak gar-
bi egon behar zuten, kamerek dena ikusi behar zuten. 
Zaila egin zitzaidan harik eta martxa hartu nion arte. 
Baina, pixkanaka, askatzen joan naiz, edo hori esan di-
date behintzat ikusleek.
Garbitasun hori, detaile guztiak zaintze hori, arti� -
ziala al da telebistako sukaldaritza?
Egia da zaindu egin behar direla, baina baita etxean 
ere, baldin eta errezetaren osagaien arteko nahaspi-
laketek eta garbitu gabe utzitako arrastoek kaosa sor-
tzerik nahi ez bada. Sukaldean, bereziki errezeta kon-
plexu eta luzeekin, hasi aurretik antolatu behar dugu 
dena, ordena jarraitu eta, zikindu ahala, garbitzen 
joan. Bestela, urduritu eta gaizki aterako zaigu.
Eta errezeten mailari dagokionez?
Gu bereziki saiatu gara errezeta erraz eta ezberdi-
nak egiten, produktu bat hartu, esaterako azalorea, 

eta arrautzak, gazta et  a irinarekin sou�  e bat egiten. 
Etxean eta merkatuan aurki ditzakegun gauzak dira, 
baina bururatzen ez zaizkigun teknikekin prestatuak.
Azalduidazu modan jarri de n esaldi honek zer adie-
razten duen: "Jatetxe honetan, jaten emateaz gain, 
bezeroek jatearen esperientzia osoarekin goza deza-
ten lortzen dugu".
Guretzat sukaldean aritzea adierazpen modu bat da, 
eta platerek bizia hartzen dute. Beharbada zaila da 
ulertzen, baina sentimenduak igortzeko modu bat da, 
eta bezeroek horiek jaso eta bereiztea ikaragarrizko sa-
ria da. Ez dugu nahita egiten, gustatu egiten zaigu, eta, 
urtaro bakoitzeko produktuekin inspiratuta, plater 
berriak asmatzen ditugu. Urrian, esaterako, udazkena 
hasi zenean, menu berria osatzea kosta egin zitzaigun, 
denbora faltagatik, eta tarte horretan gabezia moduko 
bat sentitu genuen. Sortzea beharrezkoa da!
Sukaldea, azken batean, laborategia da.
Gurea ez horrenbeste. Ikusi duzun moduan, oso txikia 
da eta batetik bestera ibiltzen gara, telefonoari eran-
tzun, hornitzaileei jaramon egin… Sukaldean senti-
menduen arabera mugitu eta era pertsonalago batean 
sortzen dugu.

Maialen Goñi, Gaztezulo (moldatua)

 1. Askotan errepikatzen dute Oihanederren telebista-
-programa, harik eta ikusleek bere saltsak egitea lortu arte.

 2. Hain egin zitzaion zaila telebista-programa gidatzea, 
azkenerako laga egin behar izan baitzuen, martxa hartu 
ezinda.

 3. Telebistan ez ezik, etxean ere beharrezkoak dira 
garbitasuna eta ordena, baldin eta kaosik sortuko ez bada.

 4. Programan aurkeztutako proposamenak ikusleak 
entretenitzeko ziren, etxean eta merkatuan aurki ezin 
daitezkeenak.

 5. Aizpea eta bere kideentzat sukaldean aritzea 
sentimenduak elkarbanatzeko modu bat da.

 6. Platerak sortzea beti ez da lan kontzientea, akatsetatik 
ere ikas daiteke.

Aztertu erantzunak ikaskideekin, eta zuzen itzazue 
baieztapen okerrak irakurritakoaren arabera.

A. Egia da zaindu egin behar direla, ba ina baita etxean 
ere, errezetaren osagaien arteko nahaspilaketek eta 
horiek garbitu gabe utzitako arrastoek eragindako 
kaosa sortzerik nahi ez bada.

B. Egia da zaindu egin behar direla, ba ina baita 
etxean ere, baldin eta errezetaren osagaien arteko 
nahaspilaketek eta horiek garbitu gabe utzitako 
arrastoek eragindako kaosa sortzerik nahi ez bada.

Irakurri artikulu-zatia, eta, hari horri tiraka, 
hitz egin beheko ideiak aipatuz.

• Paradoxa: arrakasta noiz eta etxetik kanpo bazkaltzeko ohitura gero 
eta zabalduago dagoenean.

• Puzte eta cool-tasun horrek lekuz kanpoko garrantzia eman dio 
sukaldaritzari.

• Euskaraz ere badira sukaldaritza-saioak: Txoriene (ETB1), 
astelehenetik ostiralera.

Aizpea Oihaneder

IRAGARLEAK
Ondoren datorren mezua lehe  nago
 interpretatzen laguntzen dute:
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A GAIAN SARTU
Irakur dezatela artikuluaren hasiera, 

eta hausnar dezatela testuko galderei 
erantzunez.

Gorde ditzatela erantzunak ikasgelako 
solasaldirako.

B SOLASALDIA EGIN 
Taldeka, hitz egin dezatela sukaldaritzak 

telebistan duen presentziaz. Horretarako, 
animatu prestatu dituzten erantzunak 
ematera.

Solasaldian ateratako irizpideak aintzat 
hartuta, proposa dezatela ikus-entzunezko 
edukien programen rankingaren ordena. 
Talde handian, aurkez dezatela rankinga 
eta ezarritako ordenaren arrazoiak. Aztertu 
benetako emaitzak aurkitzeko aukerarik 
duzuen.

ESKOLA AURRETIK

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.

AHOSABAITIK MUNDURA15. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

02.saioa S UKALDEKOAK IKUSGAI

Irakurri artikuluaren sarrera, eta erantzun 
bertako galderei, ikaskideekin horien 
inguruan hitz egiteko.

A

B

E

T ELEBISTAREN HISTORIAKO 
SUKALDARITZASAIO 
EZAGUNENAK
GASTRONOMIA MODAN DAGO, ETA 
SUKALDARIEK PLATAFORMA APARTA DUTE 
TEKNIKAK PARTEKATZEKO ETA ENTZULEAK 
ERAKARTZEKO. 
Telebistako urrezko arrautzen oilo bihurtu dira, 
eta, edozein enpresaren marketin-ekintzetan, 
gastronomia ezinbestekoa bihurtu dute. Due-
la urte batzuetatik, telebista-kate guzti-guztiek 
dute beren programazio-parrillan gastronomia-
-saioren bat, ikus-entzuleak erakartzeko. Zer-
gatik gustatzen zaizkizu hainbeste? Zein dira 
jendearen gogokoak? Ondoren, pantaila txikian 
arrakastarik handiena izan duten sukaldaritza-
-saioak aipatuko ditugu. 
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C
D

Irakurri sukaldariari e gindako elkarrizketa, eta 
aukeratu zerrendan bertan aipatu diren ideiak.

ETB1eko sukaldaritza-saioa: Txoriene

BESTE SUKALDARIEN LANA 
HAI ZE FRESKOA DA NIRETZAT

Alderatu esaldi-pareak, eta esan zei  n den argiagoa, 
ulertzen errazagoa. Arrazoitu zuen iritzia.

Hitz egin artikuluko galderei buruz, eta ordenatu 
ikus-entzunezko arrakastatsuenen rankinga, 
zuen ustez.

Aztertu elementu iragarlerik baden, eta  
azpimarratu testuan.

SUKALDARITZAREN PEDANTEKERIAK
Ez naiz horrelako saioen oso zalea, baina ez dakit nola, asteon, 
MasterChef-en � nala ikusi dut. Ez dakit non, ezta nori ere ira-
kurri nion horrelako saioen booma dagoela telebistan. Egia 
esatera, telebistan beti ezagutu dugu sukaldaritza saioren bat, 
baina halakoetan platerak egiten erakusten ziguten, kozinatzen, 
alegia. 
Orain, ordea, halakorik badago ere, beste estilo batzuk zabaldu 
dira: lehiaketak, jatetxeei laguntzekoak, AEBetako platerik han-
dienak jateko erronka… Tira, hau guztia inoiz baino denbora 
gutxiago sukaldean janaria prestatzen pasatzen dugunean.
(…)

Leire Narbaiza, Eibar.org (moldatua)

 Mitikoa: Karlos ArguiñanoSareko errezetategia: sukaldean.eus

Habia utzi berri duten sare sozialetako lagunentzat: Pagotxa RZk

Lehiaketa: MasterChef

 Zinema, gastronomia eta elikadura: Donostiako Zinemaldiako Culinary Zinema saila

Sukaldaritza-jokoa: Aita sukaldaria aplikazioa

  BBCren kanala: Jamie Oliver sukaldariaren saioa

HAINBAT ZERRENDATAN ESPAIN IAR ESTATUKO HAMABI 
SUKALDARI ONENEN ARTEAN AGERI DA AIZPEA OIHANEDER, 
ETA, DONOSTIAKO GASTRONOMIKA JARDUNALDIETAN 
HARTU ZUEN PARTE XABIER DIEZ LANKIDEAREKIN, 'EUSKAL 
SUKALDARITZA BERRIA' ATALEAN. KAMEREN AURREAN, 
IKASLEEN AITZINEAN ETA, SU ARTEAN DU TXOKOA. EUSKAL 
HERRIKO ABANGOARDIA SUKALDARITZAREN ANDRAZKO 
AURPEGIA DA. OIHANEDER BERE SALTSAN ETB1EKO 
SUKALDARITZASAIOAREN GIDARIA ERE IZAN DA. IRAILEAN 
AMAITU ZUTEN LEHEN DENBORALDIA.

Bigarrena egiteko asmorik? 
Momentuz ez dakit ezer, ba ina saioak etengabe erre-
pikatu dituzte azken hilabetean! Gustura geratu diren 
seinale, pentsatzen dut.

IRAGARLEAK
Ondoren datorren mezua lehe  nago
 interpretatzen laguntzen dute:
• NON (ETA) ...-(e)n 
• ZEREN (ETA)... bait-/-(e)n
• NOIZ (ETA) ...-(e)nean 

 – Barazkien izenak euskaraz ikasi nituen, noiz 
eta telebistako programan hasi nintzenean.

KH 5-8

Nola sentitu zara kameren  aurrean?
Lehen grabazioak zailak iz an ziren, zeren eta sukal-
dean naturalki ateratzen zitzaizkidan komentarioak 
egiteko blokeaturik sentitzen bainintzen kamerak piz-
tutakoan. Robot bat nirudien! Tresnek eta platoak gar-
bi egon behar zuten, kamerek dena ikusi behar zuten. 
Zaila egin zitzaidan harik eta martxa hartu nion arte. 
Baina, pixkanaka, askatzen joan naiz, edo hori esan di-
date behintzat ikusleek.
Garbitasun hori, detaile guztiak zaintze hori, arti� -
ziala al da telebistako sukaldaritza?
Egia da zaindu egin behar direla, baina baita etxean 
ere, baldin eta errezetaren osagaien arteko nahaspi-
laketek eta garbitu gabe utzitako arrastoek kaosa sor-
tzerik nahi ez bada. Sukaldean, bereziki errezeta kon-
plexu eta luzeekin, hasi aurretik antolatu behar dugu 
dena, ordena jarraitu eta, zikindu ahala, garbitzen 
joan. Bestela, urduritu eta gaizki aterako zaigu.
Eta errezeten mailari dagokionez?
Gu bereziki saiatu gara errezeta erraz eta ezberdi-
nak egiten, produktu bat hartu, esaterako azalorea, 

eta arrautzak, gazta et  a irinarekin sou�  e bat egiten. 
Etxean eta merkatuan aurki ditzakegun gauzak dira, 
baina bururatzen ez zaizkigun teknikekin prestatuak.
Azalduidazu modan jarri de n esaldi honek zer adie-
razten duen: "Jatetxe honetan, jaten emateaz gain, 
bezeroek jatearen esperientzia osoarekin goza deza-
ten lortzen dugu".
Guretzat sukaldean aritzea adierazpen modu bat da, 
eta platerek bizia hartzen dute. Beharbada zaila da 
ulertzen, baina sentimenduak igortzeko modu bat da, 
eta bezeroek horiek jaso eta bereiztea ikaragarrizko sa-
ria da. Ez dugu nahita egiten, gustatu egiten zaigu, eta, 
urtaro bakoitzeko produktuekin inspiratuta, plater 
berriak asmatzen ditugu. Urrian, esaterako, udazkena 
hasi zenean, menu berria osatzea kosta egin zitzaigun, 
denbora faltagatik, eta tarte horretan gabezia moduko 
bat sentitu genuen. Sortzea beharrezkoa da!
Sukaldea, azken batean, laborategia da.
Gurea ez horrenbeste. Ikusi duzun moduan, oso txikia 
da eta batetik bestera ibiltzen gara, telefonoari eran-
tzun, hornitzaileei jaramon egin… Sukaldean senti-
menduen arabera mugitu eta era pertsonalago batean 
sortzen dugu.

Maialen Goñi, Gaztezulo (moldatua)

 1. Askotan errepikatzen dute Oihanederren telebista-
-programa, harik eta ikusleek bere saltsak egitea lortu arte.

 2. Hain egin zitzaion zaila telebista-programa gidatzea, 
azkenerako laga egin behar izan baitzuen, martxa hartu 
ezinda.

 3. Telebistan ez ezik, etxean ere beharrezkoak dira 
garbitasuna eta ordena, baldin eta kaosik sortuko ez bada.

 4. Programan aurkeztutako proposamenak ikusleak 
entretenitzeko ziren, etxean eta merkatuan aurki ezin 
daitezkeenak.

 5. Aizpea eta bere kideentzat sukaldean aritzea 
sentimenduak elkarbanatzeko modu bat da.

 6. Platerak sortzea beti ez da lan kontzientea, akatsetatik 
ere ikas daiteke.

Aztertu erantzunak ikaskideekin, eta zuzen itzazue 
baieztapen okerrak irakurritakoaren arabera.

A. Egia da zaindu egin behar direla, ba ina baita etxean 
ere, errezetaren osagaien arteko nahaspilaketek eta 
horiek garbitu gabe utzitako arrastoek eragindako 
kaosa sortzerik nahi ez bada.

B. Egia da zaindu egin behar direla, ba ina baita 
etxean ere, baldin eta errezetaren osagaien arteko 
nahaspilaketek eta horiek garbitu gabe utzitako 
arrastoek eragindako kaosa sortzerik nahi ez bada.

Irakurri artikulu-zatia, eta, hari horri tiraka, 
hitz egin beheko ideiak aipatuz.

• Paradoxa: arrakasta noiz eta etxetik kanpo bazkaltzeko ohitura gero 
eta zabalduago dagoenean.

• Puzte eta cool-tasun horrek lekuz kanpoko garrantzia eman dio 
sukaldaritzari.

• Euskaraz ere badira sukaldaritza-saioak: Txoriene (ETB1), 
astelehenetik ostiralera.

Aizpea Oihaneder

IRAGARLEAK
Ondoren datorren mezua lehe  nago
 interpretatzen laguntzen dute:
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D EDUKIA AZTERTU
Taldeka, aldera dezatela esaldi-parea galderei 

erantzunez. Ondoren, talde handian, aurkez 
ditzatela ateratako ondorioak. Ondorioen 
arabera, balora ezazu zure parte-hartzea 
norainokoa izango den, batez ere okerreko 
bidetik jo ez dezaten.

Errepara diezaietela hizkuntza-koadroko 
adibideei. Horietan oinarrituta, bila ditzatela 
gehiago testuan, baldin eta aurreko solasaldian 
agertu ez badira.

E EKINTZA
Behin artikulu-zatia irakurrita, aurkeztu talde 

handian solasaldia egiteko gidoia. Animatu 
ikasleak gidoia osatzeko ekarpenak egitera, eta 
idatzi arbelean denek ikusteko moduan.

Bi taldetan, hitz egin dezatela gaiari buruz, 
gidoiari jarraituz.

Mugitu talde batetik bestera eta, 
entzundakoaren arabera, argitu zalantzak.

C IRAKURMENA LANDU
Aurkeztu testua: Aizpea Oihaneder sukaldariari egindako elkarrizketa da. 

Aizpeak, Xabier Diezekin batera, Donostian du jatetxe abangoardista. Biek hartu 
izan dute parte telebistako sukaldaritza-saioetan.

Elkarrizketa irakurrita, aukera ditzatela zerrendan bertan aipatu diren ideiak. 
Ondoren, eskatu aukeraketa bikoteka alderatzeko. Bikoteka, halaber, zuzen 
ditzatela oker dauden ideiak elkarrizketan irakurritakoaren arabera.

ERANTZUNAK
Zuzenak: 3, 5, 6; Okerrak: 1, 2, 4

ERANTZUNAK
1. B; 2. Esaldi luzeetan elementu iragarleak ondoren 
datorren mezua antzematen laguntzen duelako

ERANTZUNAK

Elementu iragarleak testuan: zeren eta… bait-/-en, harik 
eta… arte eta baldin eta… ba-
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68PRIMERAN! 
B2.2

69 PRIMERAN! 
B2.2



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ESKOLA AURRETIK 03.saioa KONTZEPTUA DA

Irakurri aipu a, eta pe ntsatu zer ira dokitzen 
dizun, ikask ideekin hitz egiteko.

A

B

C

D

E

Entzun sukaldariari egindako 
elkarrizketa, eta esan  baie   ztapen hauek 
egia ala gezurra diren. 

1. Biziki poztu du Michelin izarra lortu izanak.

2. Jasangarritasuna da bere jatetxeetako 
printzipioetako bat.

3. Ostatua Lapurdin dago.

4. Sukaldaritza tradizionala eskaintzen du.

Entzun Historiaurreko sukaldaritzan
adituari,   eta laburtu entzundakoa
ikaskideari.

Hitz egin elkarrizketari buruz, eta erantzun galderei.

1.   Zein informa zio ematen digu arkeobotanikak?

2. Zein osagai zituen orain dela 14.000 urteko ogiak?

3. Zertarako nahi dute garai hartako ogia egin?

Irakurri zerbitzu honen aurkezpena, eta 
alderatu zuen ing   u ruko batekin.

XERA GASTROTEKA
Xera Gastroteka Errenterian dago, eta jatetxe edo 
tabern a bat baino gehiago da. Xerak gastronomia 
gurtzen du arlo guztietan; horregatik, alderdi asko-
ko eremu bat sortu dute: jatetxea, taberna, lounge 
eta ardotegia. Kontzeptu berritzailea denez, es-
kaintzak ere berritzaileak dira. Hasteko, pintxoak 
paregabeak dira: bieira zartaginean krema trufatu, 
azafrai eta lemon-grass xehatuarekin; wagyu mi-
nihanburgesa Porto, patata krematsu, tipula gorri 
eta letxuga frantsesarekin; edo txibi-tira erreak oli-
ba beltzen alioliarekin. Horiek dira, besteak beste, 
lokalaren proposamen erakargarrietako batzuk. 
Horiekin batera, munduko txoko guztietako ardo 
eta garagardo berezienak dasta daitezke.
Bezeroari sukaldaritzako sekretu guztiak ezaguta-
raziko zaizkio, sukaldea bezeroen bistan baitago.
Leku moldaerraza da, gastronomia omentzen due-
na, eta eremu ezin hobea eskaintzen du gastrono-
miaz gozatu nahi duten zale guztientzat. 

opendata.euskadi.eus (moldatua)

IZENONDOAK
Izena nolakoa den adierazten dute: 
adjektiboak. Izenaren ondo  ren joaten dira.

 – Oliba beltzak, madari urtsuak.
KH 9-12

“Garbantzu-ahiari humus eta edateari 
hidratatu deitzen hasi ginenetik 
munduak okerrera egin du”

Andoni Egaña, Urtu. berria.eus

133 134

135

Aztertu testua, eta erantzun testuko 
informazi o a eta zuen irudimena erabilita.

• Nolakoa(k) d(ir)a errezetetako…

 – 1. … krema? 
 – 2. … lemon-grass delakoa? Xehatua, berde 

eta zuria, gazi-geza, berakatza bezalakoa…
 – 3. … txibi-tirak?

Markatu zer diren trufatu, xehatu eta erre.

 Aditzak  Adjektiboak  Ad berbioak 

Lotu esaldiak baliabide egokiarekin.
• Ez zaio axola → berari buruz esate  n  dute

Ez zaio axola berari buruz zer esaten duten.

• Ez dut entzun → esan duzu
• Bistronomia hitzarekin defi nitzen dute → zuek egiten 

duzue
• Edozeinek eros dezake → nahi du

ZEHAR-GALDERA/
ERLATIBOZKOA

Zer eta zenbat galdetzaileekin egindako 
zehar-galderek gaztelaniaz erlatibozko 
itxura dute.

 – Ez dakit zer esan 
duzun

 – Esan duzuna 
ez da egia.

KH 13-16

Adostu zein garaitan girotuko duzuen zuen 
jatetxea, eta zehaztu zein izang    o diren haren 
ezaugarriak.
• Zein plater izango duzue kartan?
• Nola dekoratuko duzue jatetxea?
• Nolako bezeroak izango dituzue?
• Zein preziotan eskainiko duzue menua?
• …?

Xera Gastroteka Errenterian dago, eta jatetxe edo 
tabern a bat baino gehiago da. Xerak gastronomia 
gurtzen du arlo guztietan; horregatik, alderdi asko-
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A  IRAKURMENA 
LANDU

Presta dezatela aipuari buruzko iritzia 
ikasgelan alderatzeko.

Antolatu bi talde jarduera egiteko, 
entzungai banarekin ariko dira-eta. Era 
berean, egin bikoteak talde bakoitzeko 
kide batekin, entzundakoaren berri 
elkarri emateko. Izan ere, binaka, elkarri 
kontatuko diote entzundakoa.

Aurkeztu entzungaia: irratian 
elkarrizketa egin diote Amaia Arranz 
Otaegi arkeobotanikoari; Historiaurreko 
“sukaldaritzaz” hitz egingo du. Entzun 
dezatela dagokien atala, eta labur 
diezaiotela bikotekideari.

B HITZ EGIN
Egin bi talde ikasgelatik kanpoko lanean 

aritu diren ikasleak nahasita. Aipuari 
buruz labur hitz egin ondoren, erantzun 
diezaietela elkarrizketaren gaineko galderei. 
Galdetu gaizkiulerturik-edo izan den, eta 
argitu zalantzak talde handian. Premiarik 
izanez gero, entzun berriz edo aztertu 
transkripzioa.

OSTEKOAK

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

ERANTZUNAK
1. Gizakiak zer jaten zuen, animaliez eta landareez gain; 
2. Garia, garagarra, tuberkulu mazpilduak eta ura;  
3. Osagaiak ezagututa, kozinatzeko zein teknika 
erabiltzen zituzten jakiteko

AHOSABAITIK MUNDURA15. ikastunitatea
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03.saioa KONTZEPTUA DA

Irakurri aipu a, eta pe ntsatu zer ira dokitzen 
dizun, ikask ideekin hitz egiteko.

A

B

C

D

E

Entzun sukaldariari egindako 
elkarrizketa, eta esan  baie   ztapen hauek 
egia ala gezurra diren. 

1. Biziki poztu du Michelin izarra lortu izanak.

2. Jasangarritasuna da bere jatetxeetako 
printzipioetako bat.

3. Ostatua Lapurdin dago.

4. Sukaldaritza tradizionala eskaintzen du.

Entzun Historiaurreko sukaldaritzan
adituari,   eta laburtu entzundakoa
ikaskideari.

Hitz egin elkarrizketari buruz, eta erantzun galderei.

1.   Zein informa zio ematen digu arkeobotanikak?

2. Zein osagai zituen orain dela 14.000 urteko ogiak?

3. Zertarako nahi dute garai hartako ogia egin?

Irakurri zerbitzu honen aurkezpena, eta 
alderatu zuen ing   u ruko batekin.

XERA GASTROTEKA
Xera Gastroteka Errenterian dago, eta jatetxe edo 
tabern a bat baino gehiago da. Xerak gastronomia 
gurtzen du arlo guztietan; horregatik, alderdi asko-
ko eremu bat sortu dute: jatetxea, taberna, lounge 
eta ardotegia. Kontzeptu berritzailea denez, es-
kaintzak ere berritzaileak dira. Hasteko, pintxoak 
paregabeak dira: bieira zartaginean krema trufatu, 
azafrai eta lemon-grass xehatuarekin; wagyu mi-
nihanburgesa Porto, patata krematsu, tipula gorri 
eta letxuga frantsesarekin; edo txibi-tira erreak oli-
ba beltzen alioliarekin. Horiek dira, besteak beste, 
lokalaren proposamen erakargarrietako batzuk. 
Horiekin batera, munduko txoko guztietako ardo 
eta garagardo berezienak dasta daitezke.
Bezeroari sukaldaritzako sekretu guztiak ezaguta-
raziko zaizkio, sukaldea bezeroen bistan baitago.
Leku moldaerraza da, gastronomia omentzen due-
na, eta eremu ezin hobea eskaintzen du gastrono-
miaz gozatu nahi duten zale guztientzat. 

opendata.euskadi.eus (moldatua)

IZENONDOAK
Izena nolakoa den adierazten dute: 
adjektiboak. Izenaren ondo  ren joaten dira.

 – Oliba beltzak, madari urtsuak.
KH 9-12

“Garbantzu-ahiari humus eta edateari 
hidratatu deitzen hasi ginenetik 
munduak okerrera egin du”

Andoni Egaña, Urtu. berria.eus

133 134

135

Aztertu testua, eta erantzun testuko 
informazi o a eta zuen irudimena erabilita.

• Nolakoa(k) d(ir)a errezetetako…

 – 1. … krema? 
 – 2. … lemon-grass delakoa? Xehatua, berde 

eta zuria, gazi-geza, berakatza bezalakoa…
 – 3. … txibi-tirak?

Markatu zer diren trufatu, xehatu eta erre.

 Aditzak  Adjektiboak  Ad berbioak 

Lotu esaldiak baliabide egokiarekin.
• Ez zaio axola → berari buruz esate  n  dute

Ez zaio axola berari buruz zer esaten duten.

• Ez dut entzun → esan duzu
• Bistronomia hitzarekin defi nitzen dute → zuek egiten 

duzue
• Edozeinek eros dezake → nahi du

ZEHAR-GALDERA/
ERLATIBOZKOA

Zer eta zenbat galdetzaileekin egindako 
zehar-galderek gaztelaniaz erlatibozko 
itxura dute.

 – Ez dakit zer esan 
duzun

 – Esan duzuna 
ez da egia.

KH 13-16

Adostu zein garaitan girotuko duzuen zuen 
jatetxea, eta zehaztu zein izang    o diren haren 
ezaugarriak.
• Zein plater izango duzue kartan?
• Nola dekoratuko duzue jatetxea?
• Nolako bezeroak izango dituzue?
• Zein preziotan eskainiko duzue menua?
• …?

Xera Gastroteka Errenterian dago, eta jatetxe edo 
tabern a bat baino gehiago da. Xerak gastronomia 
gurtzen du arlo guztietan; horregatik, alderdi asko-
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C EDUKIARI ERREPARATU
Egin 3-4ko taldeak. Irakur dezatela gastrotekaren deskripzioa, eta aldera dezatela 

guztientzat ezaguna izan daitekeen jatetxe, edaritegi edo halakoren batekin. Azal 
diezaiotela talde handiari zein ondoriotara heldu diren, eta eman zure iritzia.

Errepara diezaiotela edukiari, taldean ariketa eginda. Ondorio gisa, pareka ditzatela 
adjektiboen eta aditz-partizipioaren erabilera. Zuzendu talde handian, eta azpimarratu 
errezeten izenak adierazteko oso baliabide erabilia dela aditz-partizipioa.

Une honetan, gogorarazi euskaraz aditzak partizipioan ematen direla, hurbileko 
erdaretan ez bezala; alegia, hiztegian aurkituko dugun forma hori, euskaraz, ez dela 
infinitiboa, partizipioa baizik. Informazio gehiago behar badute, jo Kontuan Hartu atalera.

D  ULERMENA LANDU 
ETA FORMARI 
ERREPARATU

Aurkeztu entzungaia: euskal sukaldari 
batekin bere sukaldaritza-filosofiaren gainean 
egindako elkarrizketa-solasaldia da.

Entzun dezatela, eta jaso ditzatela egiazko 
eta gezurrezko baieztapenak. Aurreko 
jarduerako taldeetan, aldera eta komenta 
ditzatela erantzunak; izan ere, erantzunek izan 
dezakete ñabarduretarako tartea.

Eraman talde handira balizko 
desadostasunak, eta, lagungarri, erabili 
transkripzioa.

Aurkeztu edukia, erdarako kalkoek 
eragiten dituzten erabilera okerrak aipatuta. 
Lot ditzatela esaldiak. Zuzentzeko, erabili 
transkripzioa. Nahi baduzu, transkripzioko 
baliabide gehiago eraman ditzakezu arbelera; 
esaterako:

• lurrak zer ematen duen aztertzea
• lurrak ematen duena jasotzea
• neuk dakit zer nahi dudan
• ez dakigu etorkizunak zer ekarriko duen

Hitz egizue testua ulertzeko zailtasunen 
inguruan, izan badira, protagonistak lapurteraz 
hitz egin baitu.

E EKINTZA
Aurkeztu egoera: sukaldari-enpresariak 

zarete, eta jatetxea ireki nahi duzue, 
kontzeptu berritzailearekin, besteengandik 
bereiziko zaituztena: historiako une jakin 
batean girotutako jatetxea.

Taldetan, zirriborra dezatela beren 
eskaintza, eta aurkez diezaiotela taldeari. 
Aukezpenotan, jarri eragozpenak 
proposamenari edo egin galderak 
ñabardurak eskatzeko; horrela, solasaldiari 
tarte handiagoa emango diozue.

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. krema trufatua, marroia, 
gozoa, biguna…; 3. txibi-tira erreak, 
luzangak, zaporetsuak…

ERANTZUNAK
1. GEZURRA (ez zuela espero eta ez diola bizitza aldatu 
esan du, garrantzia kenduta); 2. EGIA (produktu naturalak, 
sasoikoak, zentzuzko nekazaritza…); 3. GEZURRA (Parisen 
ditu biak); 4. EGIA (betiko produktuekin gauza klasikoak, 
baina garaiei egokituta)

ERANTZUNAK
Ez zaio axola berari buruz zer esaten duten; Ez dut entzun 
zer esan duzun; Bistronomia hitzarekin definitzen dute zuek 
egiten duzuena; Edozeinek eros dezake nahi duena

ERANTZUNA
Aditzak

AHOSABAITIK MUNDURA15. ikastunitatea

ZABALKUNDEA
Azkenaldian, boladan daude 

janarien eta edarien arteko edo 
janarien arteko uztartzeak edo 
maridajeak: txakolina arrainarekin, 
ogi biribila gaztarekin edo 
hestekiekin, garagardo ketuak 
parrillan egindako okelarekin…

Proposatu ikasleei halako 
uztartze-saio bat ikasgelarako; 
horretarako, adostu zer uztar 
daitekeen, eta banatu produktuak 
ekartzeko lana taldeka.
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3

KONTUAN HARTU

New Yorken bizi izandako gastronomia-esperientzia bat kontatu dute ...eta   kitto! 
euskara-elkartearen webgunean.

Osatu testua eskainitako aukerekin. 

Herriko literatura-kluba eta zineforuma gastronomiari buruzko kultura-zik l oa antolatzeko 
asmotan dira, elkarlanean. Filmak eta liburuak aukeratzeko, herritarren iradokizunak eskatu 
dituzte. 

Proposatu, foroan, ziklo horretarako fi lmak eta literatura-lanak, eta esan ze rgatik hautatu 
dituzun. Ikaskideon artean, antolatzaileei bidaltzeko lau egokienak aukeratuko dituzue. Hona 
hemen pare bat adibide: 
• Sukalde kontuak. Sukaldaritza-eskola batean girotutako fi lma.
• Andrea Camilleriren polizia-eleberriak. Siziliako sukaldaritzak protagonismo nabaria du.

KONTUAN HARTU

Ukaezina da gastrono   miak  euskal herritarron bizitzan duen garrantzia: mahaiar en bueltan egiten dira 
ospakizunak, sagardotegietako txotx-denboraldia hasteko irrikaz egoten gara, txoko eta elkarteetan das-
tatzen ditugu lagun-giroan prestatutako gutiziak, eta ospetsuak dira etorkizuneko sukaldariak trebatze-
ko sukaldaritza-eskolak. 

 - Elkarteko babarrun-janak aho-zapore gozoa uzten dit urtero.
Orotariko jakiak ahora ditzakegu: neurri txikiko mokadu, pintxo edo zizka-mizkak; sukaldaritza tra-
dizionaleko eltzekariak, su eztitan ezari-ezarian eginiko lapikokoak, neurriko erre-usaina duen mamia, 
gaztanbera edo gatzatua; sasoiko lehengaiekin prestatutako plater osasungarriak… baita azken hamar-
kadetako plater ausartak eta zapore-konbinazioak ere: “Bieira errea, iberiar kokospea, Nafarroako zain-
zuri-puntak eta perrexil-erroa”, esaterako.
Abangoardiako teknikak sukaldaritzaren zerbitzura jarrita, efektu irudikaezinak lortzen dituzte goi-mai-
lako sukaldariek. 

 - Sukaldaritza garaikidean, abangoardiako teknikak sormenera bideratzen dira.

JATEA BAINO GEHIAGO
Ongi jatea aski ez, eta gastronomia-esperientziez dihardugu gaur egun. Zentzu menetan eragiteko asmoz, 
ahosabaian eztanda egingo duten aho-zapore berriak sortzea du helburu sukaldariak. Usain sotil nahiz 
sarkorrak bilatuko ditu, testura leun eta kurruskarien kontrastea, plateren aurkezpenean koloreen har-
monia eta forma iradokitzaileak. Zentzumen guztien bitartez bezeroari zimiko egiteko, zirrara eragiteko.

 - Gure jatetxean, inspirazioa eragitea da helburu nagusia, bai sukaldean bai bezeroarengan.

GOLDSMITHEN IKASLEA
Jatetxe hitza albo batera utzia dute. “Hemen jaten ere ematen dugu”, esan ohi du 
berak, Mugaritzen garrantzizkoena jatea ez balitz bezala, egiten dituen plateren 
helburua ez baita gustatzea, pentsaraztea baizik. Plater bakoitza diskurtso batean 
oinarritzen da edo gutxienez istorio bat du atzetik edo askotan beste testuinguru 
baten erreferentziarekin dator mahaira. Helburua bezeroa harritzea, hunkitzea, 
pentsatzen jartzea da. 

Joxean Agirre Odriozola (Elkar)

GASTRONOMIARI BURUZ JARDUTEKO LEXIKOA

Goldsmithen ikaslea liburuan, jatetxe ospetsu baten fi losofi a aipatzen  d u te. 

Irakurri pasarte hau, eta idatzi gaiari buruzko iritzia.  

Jatetxe honetan, kartako plater guztiak nahasita daude.

Irakurri plateren  izenak, eta sailkatu. 

1. Erreboilo errea, tipulin pil-pila  eta lekak.

2. Orotariko barazki frijitu kurruskariak.

3. Mami-izozkia ezti-teilarekin.

4. Azpizuna foiearekin eta barazkiekin.

5. A bakando-entsalada bere koralaren ozpin-oliotan.

6. Itsas triku zurrukutuna.

7. Bizkotxa txokolate urtuz egina, beratutako frutak, hibisko-izozkia eta fruitu gorriak.

8. Ahate errea, foie gras ravioliak eta arabisagarrez ondutako jengibre-saltsa.

brunch
girotze 
lakatu
saltxitxa-ogitart eko
zapore
zentzumen

ESPERIENTZIA GASTRONOMIKOA NYCN 

Barazkiak: … …   Itsaskiak eta arrainak: … … 

Haragia: … …   Postre edo desertak: … … 

Zentzumen guztientzako pizgarria izan da 
NYC ko esperientzia, glamourrez betetako 
jatetxe ikusgarrietatik hasita, kaleko taberna 
merkeetara.
Etorbidean shopping egiterakoan klasikoa 
bihurtu den (1) …………-tik hasita, Hotel 
Plazako (2) ………… luxuzkoenera. Aukera 
zabala dago, munduko edozein lekutara era-
maten zaituzten (3) …………-ekin eta atmos-

ferekin… Bat aukeratzekotan, Ekialde Urru-
narekin geratuko nintzateke: Japoniarekin. 
Oso lokal originalak, ondo landutako (4) 
…………-a; sushi, sashimi eta gyoza usaintsu 
eta zaporetsuak… Chinatown-eko erakus-
tokietan eskegitako ahate (5) …………-ak, 
barazki freskoak... Gozamena (6) ………… 
guztientzat.

Josu Belaustegi. etakitto.eus (moldatua)
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KONTUAN HARTU

New Yorken bizi izandako gastronomia-esperientzia bat kontatu dute ...eta   kitto! 
euskara-elkartearen webgunean.

Osatu testua eskainitako aukerekin. 

Herriko literatura-kluba eta zineforuma gastronomiari buruzko kultura-zik l oa antolatzeko 
asmotan dira, elkarlanean. Filmak eta liburuak aukeratzeko, herritarren iradokizunak eskatu 
dituzte. 

Proposatu, foroan, ziklo horretarako fi lmak eta literatura-lanak, eta esan ze rgatik hautatu 
dituzun. Ikaskideon artean, antolatzaileei bidaltzeko lau egokienak aukeratuko dituzue. Hona 
hemen pare bat adibide: 
• Sukalde kontuak. Sukaldaritza-eskola batean girotutako fi lma.
• Andrea Camilleriren polizia-eleberriak. Siziliako sukaldaritzak protagonismo nabaria du.

KONTUAN HARTU

Ukaezina da gastrono   miak  euskal herritarron bizitzan duen garrantzia: mahaiar en bueltan egiten dira 
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dizionaleko eltzekariak, su eztitan ezari-ezarian eginiko lapikokoak, neurriko erre-usaina duen mamia, 
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Foroa dinamizatzeko, zerrendarako 
proposamenak egin ditzakezu, liburukoez 
gain: Soul, Ratatouille animazio-filma, 
Chocolat filma, Como agua para chocolate 
liburua eta filma…

Sustatu ikasleen ekarpenen gaineko 
elkarreragina zeuk ere iruzkinak eginez, 
behar izanez gero. Eman feedbacka foroan 
bertan.

GASTRONOMIARI BURUZ JARDUTEKO LEXIKOA

ERANTZUNAK
Barazkiak: 2, 5; Itsaskiak eta arrainak: 1, 6; 
Haragia: 4, 8; Postre edo desertak: 3, 7

ERANTZUNAK
1. saltxitxa-ogitarteko; 2. brunch; 3. zapore; 
4. girotze; 5. lakatu; 6. zentzumen
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KONTUAN HARTU

IRAGARLEAK ERABILTZEA
Komunikazioa errazteko, oso garrantzitsua da lehenba  ileh en jakitea mezuak zein funtzio izango duen. 
Euskarak aditza atzera eramateko joera du, eta, mendeko esaldiak erabiltzen ditugunean, atzera erama-
ten dugu esaldi horren funtzioa, dena delako atzizkia aditz laguntzaileari eransten zaiolako.
Mendeko esaldi hori laburra denean, aditza eta menderagailua atzean joateak ez dakar arazo berezirik. 
Luzeagoa denean, ordea, arazo-iturri izan daiteke, hartzaileak ezin baitu aurreikusi nolako informazioa 
emango dion amaierara heldu arte.

- Sukaldaritza-saioek arrakasta handia dute, ekoizpen errazekoak, merke egiteko  modukoak eta pu-
blizitatea bistan jartzeko modukoak izateaz gain, denok, gutxi-gehiago, etxean kozinatzen dugu-
lako. 

Iragarleak mendeko esaldiaren hasieran kokatzeak lagundu egiten dio hartzaileari datorrena (baldin-
tzazkoa, kausazkoa…) ulertzen.

 - Sukaldaritza-saioek arrakasta izango dute, harik eta… (muga ezarriko duen denb orazko esaldia 
etorriko da)

IRAGARTZEKO MODUKO MENDEKO ESALDIAK
Mendeko esaldi hainbatek badute aurrez iragarlea jartzeko aukera:

Asmakizunetan jolasteko pistak diseinatzen ari dira ikastaldean. Kasu honetan, 
telesaioaren eta aurkezlearen izena zein diren asmatzeko pistak idatzi behar dituzte.

Irakurri pistak, eta txertatu elementu iragarleak esaldi ilunetan. 

1. ETB1en ematen den saioa da. Aurkezlea, beste telesaio baten aurkezlea ere badena, sukaldari ezagun 
baten semea da. 

2. Aurkezle honek berak sukaldaritza-saioa estreinatu zuen, ETB1en, 2019an. Orduan izan zituen ikusle-
-datu oparoak ikusita, Euskal Telebistak saioaren 2. denboraldia estreinatu zuen, joan den martxoaren 
7an, ostegun gauetako hutsunea bete zezan.

3. Ez da baztertu 3. denboraldia ere ematea, ikusle-datuak lehenengo denboraldikoak adinakoak izaten 
badira, jakina.

4. Sukaldari eta gozogilea, Euskal Herrian barrena ibiltzen da hainbat txokotako gastronomia ezagutzeko 
eta ikusleei erakusteko. Astero-astero, herri batera joaten da, eta bertan atzera eta aurrera ibiltzen da 
bertako lekuak, jendea eta pertsona horien errezetak biltzen dituen arte.  

Telesaio baterako castingean epaile-lanak egiteko eskatu dizuete.

Ikusi albistea, eta erabaki lehiakideak aukeratzeko irizpideak. 

Idatzi irizpideak wikian sukaldaritza-saioaren zuzendariari bidaltzeko. Bidali aurretik, 
errepasatu idatzitakoa eta, beharrezkoa den kasuan, egin egokitzapenak.
Irizpide hauek hartuko ditugu kontuan: 

Ezagutza: sukaldaritzari buruzko ezagutz a duten ez ezik, ideia eraldatzaileak dituzten ere hartuko da 
kontuan . Areago, sukaldaritzaren esparrua gainditu eta gure elikadura-kulturaren edo ta gastronomiaren 
ezagutzatik harago, noraino eta mundu osoa zeharkatzeraino eramango gaituzten zaporeak ezagutzea.

Profi la: sukaldari profesionala ez izatea, baina…

Egunkariko artikulu batean, MasterChef telesaioaren inguruko artikulua idat zi dute.  

Kokatu galdetzaile iragarleak mendeko perpausen aurretik. 

Aldizkarian argitaratu aurretik, hizkuntza-zuzentzaileak telesaioen inguruko artikuluko 3 
esaldi birformulatzeko eskatu dizu, ulergarriagoak izan daitezen.

 Identifi katu zein zati ilun zehaztu dituen zuzentzaileak, eta tartekatu iragarle bat 
moldaketan. 

 • Baldintzazkoek: baldin (eta)… ba-…
 • Kausazkoek: zeren (eta)… bait-/-en
 • Denborazkoek: harik (eta)… arte

 • Zehar-galderek: ea …-(e)n
 • Kontzesiozkoek: nahiz (eta)…

Iragarle guztiak aukerakoak dira, menderagailuaren osagarri baitira. Salbuespena nahiz (eta) kontze-
siozko egitura da. Kasu honetan, iragarlea derrigorrezkoa da, eta menderagailuarekin (-(e)n) edo aditz 
jokatu gabearekin erabil daiteke.

GALDETZAILEAK
Galdetzaileak ere erabil ditzakegu, eta gehituta, funtzio berarekin. Galdetzailearen nolakoak adieraziko 
digu zein motatako mendeko esaldia datorren. 

 - Sukaldaritza-saioen kalitateak behera egin du, noiz eta jendartean ondo, osasu ngarri eta estiloz
kozinatzeko joera hedatzen ari denean.

Zeren (eta)
Noiz et  a
Nahiz (eta)
Non eta

‘MASTERCHEF’
MasterChef C elebrity (La1) saioak % 29,5eko xerra 
jan zuen atzo, …………… (1) euskarazko telebistak 
ere astelehenetik ostegunera egunero Txoriene 
sukaldaritza-saioa emititzen duen lurraldeetan. 
Antza, sukaldaritzak eta reality show formatuko 
programek kontuan hartzeko interes telebisiboa 
dute, …………… (2) gero eta janari prestatu gehiago 
kontsumitzen den garaian eta etxetik kanpora jate-
ko gero eta joera handiagoa zabaldu denean. Egia 
esan, BBCren MasterChef: � e Professionals saioa-
ren jarraitzailea nintzen Eskozian. Telebista publi-
koaren sukaldaritza-programa jarraitzeko modua 

ITZIAR AGUIRRE, SUKALDARI EUSKALARGENTINARRA: 
"ARZAKEK MAGIA EGITEN DU SUKALDEAN"
Rosarioko Zazpirak Bat jatetxeko sukaldetik, Euskal 
Herrira etorri da Itziar Aguirre argentinarra aspaldiko 
amets bat betetzera: euskal gastronomia-master bat ari 
da egiten Arzak eta Azurmendi jatetxeetan. 
Itziar Aguirre oso ezaguna da Argentinan, Rosarioko 
Zazpirak Bat jatetxea zuzentzeaz gain, hango telebistan 
sukaldaritza-saio asko aurkeztu dituelako. Horrez gain, 
euskal kultura eta euskal etxeen arloan ere lan eskerga 
egindakoa da. Aguirrek, eltze askotako burruntzalia iza-
ki, ez du atsedenik hartu Pilpileando Argentina egitas-
moaren bidez, sukaldaritza eta elkartasuna batzea lortu 
arte. 2011n jarri zuen abian proiektu hau eta bi urtez 
Argentinako makina bat euskal etxetan euskal sukalda-
ritza-lantegiak eman zituen. 

"Argentinan, sukaldaritza modan jarri da, desestruktu-
razio asko egiten da eta, batzuetan, irizpidea galdu egiten 
da", esan du Argentinako euskaldunak. Bere jatetxean 
euskal sukaldaritza tradizionala eskaintzen du Agui-
rrek, baina, tarteka, teknika berriak baliatuz, dastaketa 
bereziak antolatzen ditu. "Euskal Herrian azkenekoz 
orain dela 15 urte egon eta harrezkero berriz itzultzeko 
aukerarik izan ez arren, nik handik hemen egiten dena 
jarraitzen dut. Asko irakurtzen dut, materiala erosten… 
eta lagunak edo senitartekoak bisitan etortzen zaizkida-
nean badakite zer ekarri: jatetxeetako kartak!".

euskalkultura.eus (moldatua)

YouTuben aurkitu dut, …………… (3) BBC ikusteko 
urteko lizentzia ordaindu (hori da haien telebista � -
nantzatzeko iturri nagusietako bat) eta herrialdean 
bizi behar baita. …………… (4) Euskal Herrian gas-
tronomia oparoa izan, MasterChef: � e Professio-
nals ikusita ohartu naiz zein ikuspegi tradizionala 
eta itxia dugun. Izan ere, Erresuma Batuko saioan 
jatorri ezberdinetako parte-hartzaileak izaten dira, 
oro har. Herrialdeko kultura aniztasunaren isla da, 
hain zuzen; baina baita nazio-sukaldaritza tradizio 
ezarena ere. 

Miren Manias, berria.eus (moldatua)
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IRAGARLEAK ERABILTZEA

Irakurri wikian zerrendatu diren ezaugarriak, 
eta emaiezu feedbacka foroan: iradoki 
hobetzekoak eta eskatu, premiarik badago, 
berregokitzapenak adosteko.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. non eta; 2. noiz eta; 3. zeren eta; 
4. nahiz eta
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IRAGARLEAK ERABILTZEA
Komunikazioa errazteko, oso garrantzitsua da lehenba  ileh en jakitea mezuak zein funtzio izango duen. 
Euskarak aditza atzera eramateko joera du, eta, mendeko esaldiak erabiltzen ditugunean, atzera erama-
ten dugu esaldi horren funtzioa, dena delako atzizkia aditz laguntzaileari eransten zaiolako.
Mendeko esaldi hori laburra denean, aditza eta menderagailua atzean joateak ez dakar arazo berezirik. 
Luzeagoa denean, ordea, arazo-iturri izan daiteke, hartzaileak ezin baitu aurreikusi nolako informazioa 
emango dion amaierara heldu arte.

- Sukaldaritza-saioek arrakasta handia dute, ekoizpen errazekoak, merke egiteko  modukoak eta pu-
blizitatea bistan jartzeko modukoak izateaz gain, denok, gutxi-gehiago, etxean kozinatzen dugu-
lako. 

Iragarleak mendeko esaldiaren hasieran kokatzeak lagundu egiten dio hartzaileari datorrena (baldin-
tzazkoa, kausazkoa…) ulertzen.

- Sukaldaritza-saioek arrakasta izango dute, harik eta… (muga ezarriko duen denborazko esaldia 
etorriko da)
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Idatzi irizpideak wikian sukaldaritza-saioaren zuzendariari bidaltzeko. Bidali aurretik, 
errepasatu idatzitakoa eta, beharrezkoa den kasuan, egin egokitzapenak.
Irizpide hauek hartuko ditugu kontuan: 

Ezagutza: sukaldaritzari buruzko ezagutz a duten ez ezik, ideia eraldatzaileak dituzten ere hartuko da 
kontuan . Areago, sukaldaritzaren esparrua gainditu eta gure elikadura-kulturaren edo ta gastronomiaren 
ezagutzatik harago, noraino eta mundu osoa zeharkatzeraino eramango gaituzten zaporeak ezagutzea.

Profi la: sukaldari profesionala ez izatea, baina…

Egunkariko artikulu batean, MasterChef telesaioaren inguruko artikulua idat zi dute.  

Kokatu galdetzaile iragarleak mendeko perpausen aurretik. 
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• Kausazkoek: zeren (eta)… bait-/-en
• Denborazkoek: harik (eta)… arte

• Zehar-galderek: ea …-(e)n
• Kontzesiozkoek: nahiz (eta)…

Iragarle guztiak aukerakoak dira, menderagailuaren osagarri baitira. Salbuespena nahiz (eta) kontze-
siozko egitura da. Kasu honetan, iragarlea derrigorrezkoa da, eta menderagailuarekin (-(e)n) edo aditz 
jokatu gabearekin erabil daiteke.
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Galdetzaileak ere erabil ditzakegu, eta gehituta, funtzio berarekin. Galdetzailearen nolakoak adieraziko 
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Nahiz (eta)
Non eta
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koaren sukaldaritza-programa jarraitzeko modua 
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"Argentinan, sukaldaritza modan jarri da, desestruktu-
razio asko egiten da eta, batzuetan, irizpidea galdu egiten 
da", esan du Argentinako euskaldunak. Bere jatetxean 
euskal sukaldaritza tradizionala eskaintzen du Agui-
rrek, baina, tarteka, teknika berriak baliatuz, dastaketa 
bereziak antolatzen ditu. "Euskal Herrian azkenekoz 
orain dela 15 urte egon eta harrezkero berriz itzultzeko 
aukerarik izan ez arren, nik handik hemen egiten dena 
jarraitzen dut. Asko irakurtzen dut, materiala erosten… 
eta lagunak edo senitartekoak bisitan etortzen zaizkida-
nean badakite zer ekarri: jatetxeetako kartak!".
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nantzatzeko iturri nagusietako bat) eta herrialdean 
bizi behar baita. …………… (4) Euskal Herrian gas-
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eta itxia dugun. Izan ere, Erresuma Batuko saioan 
jatorri ezberdinetako parte-hartzaileak izaten dira, 
oro har. Herrialdeko kultura aniztasunaren isla da, 
hain zuzen; baina baita nazio-sukaldaritza tradizio 
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Euskarak aditza atzera eramateko joera du, eta, mendeko esaldiak erabiltzen ditugunean, atzera erama-
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Luzeagoa denean, ordea, arazo-iturri izan daiteke, hartzaileak ezin baitu aurreikusi nolako informazioa 
emango dion amaierara heldu arte.
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Iragarleak mendeko esaldiaren hasieran kokatzeak lagundu egiten dio hartzaileari datorrena (baldin-
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Mendeko esaldi hainbatek badute aurrez iragarlea jartzeko aukera:

Asmakizunetan jolasteko pistak diseinatzen ari dira ikastaldean. Kasu honetan, 
telesaioaren eta aurkezlearen izena zein diren asmatzeko pistak idatzi behar dituzte.

Irakurri pistak, eta txertatu elementu iragarleak esaldi ilunetan. 

1. ETB1en ematen den saioa da. Aurkezlea, beste telesaio baten aurkezlea ere badena, sukaldari ezagun 
baten semea da. 
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da", esan du Argentinako euskaldunak. Bere jatetxean 
euskal sukaldaritza tradizionala eskaintzen du Agui-
rrek, baina, tarteka, teknika berriak baliatuz, dastaketa 
bereziak antolatzen ditu. "Euskal Herrian azkenekoz 
orain dela 15 urte egon eta harrezkero berriz itzultzeko 
aukerarik izan ez arren, nik handik hemen egiten dena 
jarraitzen dut. Asko irakurtzen dut, materiala erosten… 
eta lagunak edo senitartekoak bisitan etortzen zaizkida-
nean badakite zer ekarri: jatetxeetako kartak!".

euskalkultura.eus (moldatua)

YouTuben aurkitu dut, …………… (3) BBC ikusteko 
urteko lizentzia ordaindu (hori da haien telebista � -
nantzatzeko iturri nagusietako bat) eta herrialdean 
bizi behar baita. …………… (4) Euskal Herrian gas-
tronomia oparoa izan, MasterChef: �e Professio-
nals ikusita ohartu naiz zein ikuspegi tradizionala 
eta itxia dugun. Izan ere, Erresuma Batuko saioan 
jatorri ezberdinetako parte-hartzaileak izaten dira, 
oro har. Herrialdeko kultura aniztasunaren isla da, 
hain zuzen; baina baita nazio-sukaldaritza tradizio 
ezarena ere. 

Miren Manias, berria.eus (moldatua)
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IRAGARLEAK ERABILTZEA
Komunikazioa errazteko, oso garrantzitsua da lehenba  ileh en jakitea mezuak zein funtzio izango duen. 
Euskarak aditza atzera eramateko joera du, eta, mendeko esaldiak erabiltzen ditugunean, atzera erama-
ten dugu esaldi horren funtzioa, dena delako atzizkia aditz laguntzaileari eransten zaiolako.
Mendeko esaldi hori laburra denean, aditza eta menderagailua atzean joateak ez dakar arazo berezirik. 
Luzeagoa denean, ordea, arazo-iturri izan daiteke, hartzaileak ezin baitu aurreikusi nolako informazioa 
emango dion amaierara heldu arte.

 - Sukaldaritza-saioek arrakasta handia dute, ekoizpen errazekoak, merke egiteko  modukoak eta pu-
blizitatea bistan jartzeko modukoak izateaz gain, denok, gutxi-gehiago, etxean kozinatzen dugu-
lako. 

Iragarleak mendeko esaldiaren hasieran kokatzeak lagundu egiten dio hartzaileari datorrena (baldin-
tzazkoa, kausazkoa…) ulertzen.

- Sukaldaritza-saioek arrakasta izango dute, harik eta… (muga ezarriko duen denborazko esaldia 
etorriko da)

IRAGARTZEKO MODUKO MENDEKO ESALDIAK
Mendeko esaldi hainbatek badute aurrez iragarlea jartzeko aukera:

 Asmakizunetan jolasteko pistak diseinatzen ari dira ikastaldean. Kasu honetan, 
telesaioaren eta aurkezlearen izena zein diren asmatzeko pistak idatzi behar dituzte.

Irakurri pistak, eta txertatu elementu iragarleak esaldi ilunetan. 

1. ETB1en ematen den saioa da. Aurkezlea, beste telesaio baten aurkezlea ere badena, sukaldari ezagun 
baten semea da. 

2. Aurkezle honek berak sukaldaritza-saioa estreinatu zuen, ETB1en, 2019an. Orduan izan zituen ikusle-
-datu oparoak ikusita, Euskal Telebistak saioaren 2. denboraldia estreinatu zuen, joan den martxoaren 
7an, ostegun gauetako hutsunea bete zezan.

3. Ez da baztertu 3. denboraldia ere ematea, ikusle-datuak lehenengo denboraldikoak adinakoak izaten 
badira, jakina.

4. Sukaldari eta gozogilea, Euskal Herrian barrena ibiltzen da hainbat txokotako gastronomia ezagutzeko 
eta ikusleei erakusteko. Astero-astero, herri batera joaten da, eta bertan atzera eta aurrera ibiltzen da 
bertako lekuak, jendea eta pertsona horien errezetak biltzen dituen arte.  

Telesaio baterako castingean epaile-lanak egiteko eskatu dizuete.

Ikusi albistea, eta erabaki lehiakideak aukeratzeko irizpideak. 

Idatzi irizpideak wikian sukaldaritza-saioaren zuzendariari bidaltzeko. Bidali aurretik, 
errepasatu idatzitakoa eta, beharrezkoa den kasuan, egin egokitzapenak.
Irizpide hauek hartuko ditugu kontuan: 

Ezagutza: sukaldaritzari buruzko ezagutz a duten ez ezik, ideia eraldatzaileak dituzten ere hartuko da 
kontuan . Areago, sukaldaritzaren esparrua gainditu eta gure elikadura-kulturaren edo ta gastronomiaren 
ezagutzatik harago, noraino eta mundu osoa zeharkatzeraino eramango gaituzten zaporeak ezagutzea.

Profi la: sukaldari profesionala ez izatea, baina…

Egunkariko artikulu batean, MasterChef telesaioaren inguruko artikulua idat zi dute.  

Kokatu galdetzaile iragarleak mendeko perpausen aurretik. 

Aldizkarian argitaratu aurretik, hizkuntza-zuzentzaileak telesaioen inguruko artikuluko 3 
esaldi birformulatzeko eskatu dizu, ulergarriagoak izan daitezen.

Identifikatu zein zati ilun zehaztu dituen zuzentzaileak, eta tartekatu iragarle bat 
moldaketan. 

 • Baldintzazkoek: baldin (eta)… ba-…
• Kausazkoek: zeren (eta)… bait-/-en
• Denborazkoek: harik (eta)… arte

• Zehar-galderek: ea …-(e)n
• Kontzesiozkoek: nahiz (eta)…

Iragarle guztiak aukerakoak dira, menderagailuaren osagarri baitira. Salbuespena nahiz (eta) kontze-
siozko egitura da. Kasu honetan, iragarlea derrigorrezkoa da, eta menderagailuarekin (-(e)n) edo aditz 
jokatu gabearekin erabil daiteke.

GALDETZAILEAK
Galdetzaileak ere erabil ditzakegu, eta gehituta, funtzio berarekin. Galdetzailearen nolakoak adieraziko 
digu zein motatako mendeko esaldia datorren. 

- Sukaldaritza-saioen kalitateak behera egin du, noiz eta jendartean ondo, osasu ngarri eta estiloz
kozinatzeko joera hedatzen ari denean.

Zeren (eta)
Noiz et  a
Nahiz (eta)
Non eta

‘MASTERCHEF’
MasterChef C elebrity (La1) saioak % 29,5eko xerra 
jan zuen atzo, …………… (1) euskarazko telebistak 
ere astelehenetik ostegunera egunero Txoriene 
sukaldaritza-saioa emititzen duen lurraldeetan. 
Antza, sukaldaritzak eta reality show formatuko
programek kontuan hartzeko interes telebisiboa 
dute, …………… (2) gero eta janari prestatu gehiago 
kontsumitzen den garaian eta etxetik kanpora jate-
ko gero eta joera handiagoa zabaldu denean. Egia 
esan, BBCren MasterChef: � e Professionals saioa-
ren jarraitzailea nintzen Eskozian. Telebista publi-
koaren sukaldaritza-programa jarraitzeko modua 

ITZIAR AGUIRRE, SUKALDARI EUSKALARGENTINARRA: 
"ARZAKEK MAGIA EGITEN DU SUKALDEAN"
Rosarioko Zazpirak Bat jatetxeko sukaldetik, Euskal 
Herrira etorri da Itziar Aguirre argentinarra aspaldiko 
amets bat betetzera: euskal gastronomia-master bat ari 
da egiten Arzak eta Azurmendi jatetxeetan. 
Itziar Aguirre oso ezaguna da Argentinan, Rosarioko 
Zazpirak Bat jatetxea zuzentzeaz gain, hango telebistan 
sukaldaritza-saio asko aurkeztu dituelako. Horrez gain, 
euskal kultura eta euskal etxeen arloan ere lan eskerga 
egindakoa da. Aguirrek, eltze askotako burruntzalia iza-
ki, ez du atsedenik hartu Pilpileando Argentina egitas-
moaren bidez, sukaldaritza eta elkartasuna batzea lortu 
arte. 2011n jarri zuen abian proiektu hau eta bi urtez 
Argentinako makina bat euskal etxetan euskal sukalda-
ritza-lantegiak eman zituen. 

"Argentinan, sukaldaritza modan jarri da, desestruktu-
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ERANTZUNAK
(Adibidez)
1. Aurkezlea, nor izango eta beste telesaio baten 
aurkezlea ere baden sukaldari ezagun baten semea. 
2. …, zergatik eta ostegun gauetako hutsunea 
betetzeagatik.
3. …, baldin eta lehengo denboraldiko adinako 
ikusle-datuak lortzen baditu, jakina.
4. …harik eta bertako lekuak, jendea eta pertsona 
horien errezetak biltzen dituen arte. 

ERANTZUNAK
Zati ilunak moldatuta (adibidez): 1. Itziar Aguirre 
oso ezaguna da Argentinan, zeren eta Rosarioko 
Zazpirak Bat jatetxea zuzentzeaz gain hango 
telebistan sukaldaritza saio asko aurkeztu baititu; 
2. Horrez gain Aguirrek, eltze askotako burruntzalia 
izaki, ez du atsedenik hartu harik eta Pilpileando 
Argentina egitasmoaren bidez, sukaldaritza eta 
elkartasuna batzea lortu duen arte; 3. Nahiz eta 
Euskal Herrian azkenekoz orain dela 15 urte egon 
eta harrezkero berriz itzultzeko aukerarik izan ez, nik 
handik hemen egiten dena jarraitzen dut
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ADITZ-PARTIZIPIOA ADJEKTIBO GISA
Adjektiboak izen-sintagmaren zati dira. Haien funtzioa da berarekin doan izenari buruzko informazioa 
ematea, nolakoa den esanda.
Kokapenaren arabera, adjektiboak izenlagunak edo izenondoak izan daitezke. Izenlagunak izenaren 
aurrean egoten dira, deklinabide-atzizkiren baten bidez lotuak, eta izenondoak, oro har, atzean.

 - Mahaiko ordenagailu zahar eta zat ar horretan daude errezeta guztiak. Ez al da arriskutsua?

ADITZA IZENA NOLAKOA DEN ADIERAZTEKO
Aditza ere erabil dezakegu izena nolakoa den adierazteko; halakoetan, izenak jaso duen ekintza batek 
adieraziko du nolakotasuna. 
Aditz-partizipioa erabiliko dugu, eta dagokion deklinabide-atzizkia gehituko diogu. Adjektiboaren 
funtzioa egiten duenez, singular rean, pluralean edo mugagabean egon daiteke.

 - Oilaskoa labean erre dugu → Oilasko errea prestatu dugu.

ADITZ-PARTIZIPIOA EUSKARAZ
Aditz-partizipioa adjektibo gisa ohikoa da inguruko erdaretan, eta, zentzu horretan, pareko egitura da.
Nahasketa sor daiteke, ordea, aditza aipatzeko moduan. Euskaraz, hiztegi-sarreretan, aditza partizi-
pioan aurkitzen dugu; gaztelaniaz, aldiz, in� nitiboan. Horrek zalantzak eragin ditzake erabileran, bai-
na,  esan bezala, egitura bera da.

KONTUZ!
Aditz-partizipioak adberbio-funtzioa ere bete dezake. Besteak beste, -ta atzizkia jasotzen du horretara-
ko. Adberbioak egitura aldaezinak dira, eta ez dute hartzen pluralaren atzizkia.

 - Piper beteak jan ditugu.
 - Piperrak beteta daude.

Arestian aipatu denez, joera dugu aditz-partizipioa -ta atzizkiduna dela pentsatzeko. Horrek eramaten 
gaitu partizipio adberbialari pluralaren atzizkia ezartzera. Hartu kontuan, beraz, hau bezalako egiturak 
ez direla zuzenak:

* Piper betetak jan ditugu.

Lagun-kuadrilla batek afaria du gaur elkarte gastronomikoan. Haietako batek hartu du afaria 
prestatzeko ardura, eta beste bat lanetik zuzenean heldu da.

 Irakurri bi lagunek izan duten solasaldia, eta zuzendu adberbio-partizipioa oker erabili den 
kasuetan.

B —Kaixo, Ane! Gure sukaldari “preziatuta” (1). Zer? Eginda (2) dago afaria? Lagunduko dizut?
A —Bueno, dezente aurreratuta (3) daukat, egia esan. Arrautzekin nabil orain.
B —Zer egin behar duzu? Zertarako da lapiko berezi hau?
A —Arrautza tenperatura baxuan egositak (4) jango ditugu. Lapiko honek tenperatura kontrolatutan 

(5) kozinatzeko aukera ematen dit.
B —Hara, bitxia! Baina oilasko erreta (6) ez genuen jan behar, ala? 
A —Bai, arrautza hauek barazkiei laguntzeko izango dira. 
B —Azkenburukoa, zer?
A —Pastel txokolateztatuta (7). Zu zer? Lanetik?
B —Bai. Oraintxe amaitu dut.
A —Ai, gure neska lanpetuta (8).
B —Bai. Azkenaldian nahiko lanpetuta (9) nabil, bai.
A —Hara, hona hemen gure lagun galdutak (10)! Tira, prestatu mahaia, laster afalduko dugu-eta.

Jateko eta kozinatzeko ohiturak ezagutzeko inkesta bat egiten ari dira. Besteak beste, taulako 
datuak eskatzen dit uzte.

Eman zutabe bakoitzean hiru jateko; horretarako, adierazi elikagaia bera eta nola prestatua 
dagoen. 

Hainbat herri oso ezagun egin dira bertako pintxoak direla-eta. Horietako batean, badute 
berariazko izaera adierazten duen azalpena.

 Osatu ezaugarriak aukerak erabilita. Kasuren batean, aukera bat baino gehiago izan daiteke 
baliagarria. 

BIZIKI GUSTATZEN ZAIT EZ ZAIT BATERE GUSTATZEN OSO ONDO PRESTATZEN DUT

… … …
 

Sagardotegiek garapena izan dute azken urteetan; sagardo naturalaz gain, sagarretik 
eratorritako beste hainbat edari ekoizten dituzte: sagardo aparduna, sagar-zukuak, 
muztioak, sagardo ekologikoak, kriantzak…

 Zuek ere bat egingo duzue joera horrekin. Sagardotegiko menuari ere ukitu 
modernoa emango diozue, tradizioa ahaztu barik.

 Elkartu beste hiru kiderekin, eta diseinatu zuen sagardotegiko menua. Bidali forora.

1. Gure pintxoak etxean …………… dira.

2. Gure herriaren erakustoki dira, eta nortasun …………… dute.

3. Erabiltzen ditugun produktuak ingurunean …………… dira.

4. Sukaldari …………… prestatzen dituzte.

5. Unean bertan ……………
6. Pintxoek apainketa …………… izango dute.

7. Leku …………… dastatzen dira.

egin
gaitu
egokitu
markatu
prestatu
sortu
zaindu
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KONTUAN HARTU

ADITZ-PARTIZIPIOA ADJEKTIBO GISA
Adjektiboak izen-sintagmaren zati dira. Haien funtzioa da berarekin doan izenari buruzko informazioa 
ematea, nolakoa den esanda.
Kokapenaren arabera, adjektiboak izenlagunak edo izenondoak izan daitezke. Izenlagunak izenaren 
aurrean egoten dira, deklinabide-atzizkiren baten bidez lotuak, eta izenondoak, oro har, atzean.

 - Mahaiko ordenagailu zahar eta zat ar horretan daude errezeta guztiak. Ez al da arriskutsua?

ADITZA IZENA NOLAKOA DEN ADIERAZTEKO
Aditza ere erabil dezakegu izena nolakoa den adierazteko; halakoetan, izenak jaso duen ekintza batek 
adieraziko du nolakotasuna. 
Aditz-partizipioa erabiliko dugu, eta dagokion deklinabide-atzizkia gehituko diogu. Adjektiboaren 
funtzioa egiten duenez, singular rean, pluralean edo mugagabean egon daiteke.

 - Oilaskoa labean erre dugu → Oilasko errea prestatu dugu.

ADITZ-PARTIZIPIOA EUSKARAZ
Aditz-partizipioa adjektibo gisa ohikoa da inguruko erdaretan, eta, zentzu horretan, pareko egitura da.
Nahasketa sor daiteke, ordea, aditza aipatzeko moduan. Euskaraz, hiztegi-sarreretan, aditza partizi-
pioan aurkitzen dugu; gaztelaniaz, aldiz, in� nitiboan. Horrek zalantzak eragin ditzake erabileran, bai-
na,  esan bezala, egitura bera da.

KONTUZ!
Aditz-partizipioak adberbio-funtzioa ere bete dezake. Besteak beste, -ta atzizkia jasotzen du horretara-
ko. Adberbioak egitura aldaezinak dira, eta ez dute hartzen pluralaren atzizkia.

 - Piper beteak jan ditugu.
 - Piperrak beteta daude.

Arestian aipatu denez, joera dugu aditz-partizipioa -ta atzizkiduna dela pentsatzeko. Horrek eramaten 
gaitu partizipio adberbialari pluralaren atzizkia ezartzera. Hartu kontuan, beraz, hau bezalako egiturak 
ez direla zuzenak:

* Piper betetak jan ditugu.

Lagun-kuadrilla batek afaria du gaur elkarte gastronomikoan. Haietako batek hartu du afaria 
prestatzeko ardura, eta beste bat lanetik zuzenean heldu da.

 Irakurri bi lagunek izan duten solasaldia, eta zuzendu adberbio-partizipioa oker erabili den 
kasuetan.

B —Kaixo, Ane! Gure sukaldari “preziatuta” (1). Zer? Eginda (2) dago afaria? Lagunduko dizut?
A —Bueno, dezente aurreratuta (3) daukat, egia esan. Arrautzekin nabil orain.
B —Zer egin behar duzu? Zertarako da lapiko berezi hau?
A —Arrautza tenperatura baxuan egositak (4) jango ditugu. Lapiko honek tenperatura kontrolatutan 
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Irakurri menuak, eta egin iruzkin zirikatzaileak, 
edukiaren arabera; animatu beste ikasleak 
ere beste hainbeste egitera, eta sustatu 
elkarreragina. Era berean, gogorarazi ohiko 
osagairen bat, ahaztu bazaie.

Eman feedbacka foroan. 

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. eginak; 2. markatua; 3. sortuak; 
4. gaituek; 5. prestatuak; 
6. zaindua; 7. egokituetan

ERANTZUNAK
1. sukaldari “preziatua”; 2. Ondo; 
3. Ondo; 4. Arrautzak tenperatura 
baxuan egosiak; 5. tenperatura 
kontrolatuan; 6. oilasko errea; 7. pastel 
txokolateztatua; 8. neska lanpetua;  
9. Ondo; 10. lagun galduak
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Reyes Ilintxeta kazetariak elkarrizketa egin dio Iñaki Andradas Iruñeko sukaldariari. Zu aldizkariko 
zuzentzailea zara.

Zuzendu oker jarri diren erlatibozkoak.

Lagun-kuadrilla jatetxe batean elkartu zarete bazkaltzeko. 

Osatu eskatzeko orduan esan direnak esaldi-zatiak lotuta. 

Inguruko erdarek eragindako okerretako bat izaten da zehar-galdera eta erlatiboa nahastea. Izan ere, 
erdaraz biek antzeko baliabidea erabiltzeak interferentziak eragiten ditu; hori dela-eta, hainbat zehar-
-galdera erlatibozko esaldi moduan ematen ditugu.

ZEHAR-GALDERAK ETA ERLATIBOZKOAK
Perpaus osagarri guztiek bezala, zehar-galderek Zer? galderari erantzuten diote, beste esaldi baten bi-
dez; kasu honetan, jakina, esaldi hori galdera bat izango da.

 - E sadazu zer bazkalduko dugun.
Erlatibozko esaldiek, ostera, izena mugatzen dute, adjektibo bat balira bezala.

 - I nguruko baserrietan erosi dugu bazkalduko duguna.

ZER? ETA ZENBAT? GALDERAK
Oro har, Zer? eta Zenbat? galdetzaileen bidez egindako esaldiak nahasten dira, gaztelaniaz hitz bera-
rekin ematen direlako.

 - Esadazu zer bazkalduko dugun / *Esadazu bazkalduko duguna.
 - E san zenbat zor dizudan / *Esan zor dizudana.

BIAK ZILEGI, BAINA ESANAHI EZBERDINAREKIN
Hainbat kasutan, litekeena da bi egiturak egokiak izatea, baina kontuan izan behar dugu esanahi ez-
berdina izango dutela.

 - Esadazu zer nahi duzun.
 - E sadazu nahi duzuna.

Lehenengo kasuan, solaskideak hainbat gauzaren artean zer aukeratuko duen jakin nahi dugu; bigarre-
nean, solaskideak nahi duena esatea duela adierazten dugu.

Z EHAR-GALDERA ETA ERLATIBOA

Euskadi Irratiko Amarauna magazinean, Dani Lasa sukaldaria ohiko kolaboratzailea da.
Entzun galde-erantzuna, eta jaso sei bat adierazpen hura laburtzeko. Adierazpen horietan 
guztietan, erabili zehar-galdera edo erlatibozko egitura bat.

Harrigarria da zenbat hedatzen ari den Asia aldeko sukaldaritza.

Nola de� nituko zenuke zeure bu rua?
Ni gastrozoro bat naiz. Gustuko dudana (1) sortu 
nahi dut, eta hortik datorkit indarra.
Zertan datza teknologia berritzailea sukaldean?
Gure sukalde-laborategian daukagun tresna be-
reziak 3Dko inprimaketak egiteko aukera ematen 
digu edo zehaztasun handiko mozketak.
Estafeta kaleko Sanferfood denda berrian pro-
posatzen duzuena (2) ere bide horretatik doa?
Bai. Mikel Urmenetaren irudimena eta nire sor-
mena elkartu ditugu, baina, egia esan, hau bezala-
ko denda bat zabaltzea, oso ongi jakin gabe saldu 
behar dena (3), frikikeria ausarta da.
Nola elkartu zarete halako bi � gura?
Duela bi urte inguru ezagutu nuen. Jenio bat da 
eta asko lagundu dit. Gainera, izugarria da bera-
rekin eta Mikel Goñi pilotariarekin gertatzen ari 
dena (4). Mitoak dira, eta jendeak hamaika istorio 
kontatzen ditu haien inguruan.

Zer eskaintzen duzue besteek ez dutena (5)?
Berrikuntza. Inork ez daki jan behar duena (6) eta 
guk nahi duguna (7) ematen diogu. 
Zuen pintxoekin batera istorioa da haien arra-
kastaren gakoa?
Bai. Errelatoa ezinbestekoa da. Andoni Luis Adu-
rizek esaten du badela seigarren zapore bat, ingu-
rutik hartzen duzuna (8): giroa, nola jartzen dizu-
ten jatekoa… Eta ados nago.
Istorio-kontsumitzaile nekaezinak gara?
Istorioak eta sentsazioak. Bezeroak zerbait senti-
tzea, hor dago koska. Jendeak ez du ongi ulertzen 
guk egiten duguna (9). Esaterako, gure “pollo-
kreta”: jendeak ez zekien pintxoan zegoena (10), 
baina batzuetzat harrigarria eta dibertigarria izan 
zen; beste batzuentzat, kontrara. Proposamen au-
sarta, betiere.

argia.eus (moldatua)

Erabakita dago jango dugu

Mikelek jango du berak nahi du

Badakizue entsalada eskatu behar

Badakizue Mikelek eskatu

Hotz dago zerbitzariak ekarri

Nik egingo nuke Jonek esan du

Etorkizunerako aurreikuspenak egiten dituen aholkularitza-taldea zarete. Eskaera bat jaso 
duzue: gastronomia, sukaldaritza… hemendik 50 urtera nolakoa izango den aztertzea. Batez 
ere,  hiru arlori buruz hausnartzeko eskatu dizuete:
• Etxeko sukaldaritza
• Aurrez prestaturiko sukaldaritza
• Goi-sukaldaritza

 Aukeratu bat, eta idatzi zure hausnarketa foroan. Eztabaidatu kideekin.
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rutik hartzen duzuna (8): giroa, nola jartzen dizu-
ten jatekoa… Eta ados nago.
Istorio-kontsumitzaile nekaezinak gara?
Istorioak eta sentsazioak. Bezeroak zerbait senti-
tzea, hor dago koska. Jendeak ez du ongi ulertzen 
guk egiten duguna (9). Esaterako, gure “pollo-
kreta”: jendeak ez zekien pintxoan zegoena (10), 
baina batzuetzat harrigarria eta dibertigarria izan 
zen; beste batzuentzat, kontrara. Proposamen au-
sarta, betiere.

argia.eus (moldatua)

Erabakita dago jango dugu

Mikelek jango du berak nahi du

Badakizue entsalada eskatu behar

Badakizue Mikelek eskatu

Hotz dago zerbitzariak ekarri

Nik egingo nuke Jonek esan du

Etorkizunerako aurreikuspenak egiten dituen aholkularitza-taldea zarete. Eskaera bat jaso 
duzue: gastronomia, sukaldaritza… hemendik 50 urtera nolakoa izango den aztertzea. Batez 
ere,  hiru arlori buruz hausnartzeko eskatu dizuete:
• Etxeko sukaldaritza
• Aurrez prestaturiko sukaldaritza
• Goi-sukaldaritza

 Aukeratu bat, eta idatzi zure hausnarketa foroan. Eztabaidatu kideekin.
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KONTUAN HARTU
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baina batzuetzat harrigarria eta dibertigarria izan 
zen; beste batzuentzat, kontrara. Proposamen au-
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duzue: gastronomia, sukaldaritza… hemendik 50 urtera nolakoa izango den aztertzea. Batez 
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Prestatu foroa ikasleek lan egin dezaten. 
Hasiera-mezu bana idatz diezaiekezu liburuko 
puntuei sarrera emateko, baita besteren bati 
ere, unitatean zerbait interesgarria agertu bada.

Irakurri ikasleen ekarpenak, eta hartu parte 
eztabaidetan, iritzia emanez eta bestelako 
gogoetak iradokiz.

Emaiezu feedbacka foroan bertan.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. Ondo; 2. Ondo; 3. zer saldu behar den; 4. zer 
gertatzen ari den; 5. Ondo; 6. zer jan behar duen; 
7. Ondo; 8. Ondo; 9. zer egiten dugun; 10. zer 
zegoen

ERANTZUNAK
(Adibidez) Erabakita dago zer jango dugun; 
Mikelek jango du berak nahi duena; Badakizue 
zenbat entsalada eskatu behar diren?; 
Badakizue Mikelek zer eskatu duen?; Hotz dago 
zerbitzariak ekarri duena; Nik egingo nuke 
Jonek esan duena
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A B

C

C

B

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa D   ASTATUTAKO ESPERIENTZIA

Prestatu ibilbide gastronomiko-turistiko 
baten azalpena.
• Kokatu mapan zuen ibilbidean  bisitatuko 

dituzuen lekuak. 
• Azaldu zergatik aukeratu dituzuen eta zer 

aurkituko duen bisitariak bertan.
• Prestatu irudiak, aurkezpena arinagoa izan dadin.

A

Ga strobide bat diseinatuko duzue.Gastronomia-esperientzia bat kontatuko duzu.

MOKOFINENTZAKO BIDEAK

Irakurri bezeroak jatetxera bidali duen iritzia 
bertan bizi izandako esperientziaren inguruan, 
eta egin zure balorazio laburra galderari 
erantzunez.

Idatzi azalpena blogean, 
eta gorde portfolioan. 

 Zehaztu mapan zein puntutan egingo 
zenituzketen geldialdiak Euskal Herriko 
gutizia gastronomikoak ezagutzen
ez dituenari erakusteko.

Gehitu markatutakotik kanpo dagoen beste 
puntu bat, ibilbidean egotea mereziko lukeena.

Ikusi edo entzun zuen grabazioa, eta erreparatu hauei:
• Zein hitz erabili dituzue e   ikagaiak, edariak, platerak… deskribatzeko? Zein hobetu beharko zenukete?
• Azalpena argiago egiteko, erabili duzue iragarlerik? Non zegoen erabiltzeko premia?
• Zein jaki deskribatu duzue, aditz-partizipioa adjektibo gisa erabilita?
• Ondo bereizi dituzue zehar-galderak eta erlatibozko esaldiak?

 N olako esperientzia izan zuela esango zenuke?
B ada, itxura guztien arabera, esango nuke…

IDATZI
Adierazi deritzozuna

Prestatu, argitara emateko, gastronomia-zerbitzu 
batekin bizi izandako esperientziaren inguruko 
azalpena, galderei erantzunez.

1 . Nolako esperientzia bizi izan zenuen/zuen? 

2 . Zer-nolako eskaintza eta zerbitzua eman zizuten/
zioten?

3. Zergatik da esperientzia gogoangarria? Zer (emozio, 
arrisku…) dastatu edo bizi izan zenuen/zuen bertan?

4. (Gertatu bazen eta kontatu nahi baduzu) Zerbait 
berezia gertatu zen edo sentitu zenuen/zuen? Zer?

5. Nola deskribatuko zenuke/luke lekua, giroa, 
zerbitzua…?

6. Nola deskribatuko zenuke/luke jatekoa, 
plateren aurkezpena…?

7. Zer gustatu zitzaizun/zitzaion gehien?
Eta gutxien?

Zure izena *

Abizenak *

Telefonoa *

emaila *

Esaguzu *

Tolosan hasiko dugu ibilaldia. Tolosa betidanik izan da inguruko 
baserrien bilgunea. Hara hurbiltzerakoan, badakigu zer aurkituko 
dugun: maila goreneko nekazaritza-gaiak.

Bertako produkturik ezagunetakoa babarruna da, Eusko Labela duen 
elikagaia. Tolosako babarrunak oso azal leuna du, eta, horregatik, 
ez dago zertan beratzen utzi kozinatu aurretik. Era berean, prestatu 
bitartean sortzen duen salda lodiak oso janari preziatua 
bihurtzen du. 

Gehienetan, “sakramentuekin” 
zerbitzatzen da: aza egosia, 
txorizo eta odolki egosiak…

Aurkeztu zuen gastrobidea ikaskideei. 
Grabatu, eta gorde portfolioan.

Era ntzun haien galderei.

Tolosako babarrunak eta piperrak
Haize berriek bultzatuta, Zurriola hondartzako itsasertzera 
iritsi nintzen, eta, inguruan nenbilela, zuekin topo egin nuen, 
batere uste gabe. A zer oparia eta auto-oparia!
Izenak liluratuta zabaldu nuen atea, eta sarrerako giroak bat-
-batean harrapatu ninduen. Sarrera horretan ez dago atzera 
egingo duenik.
Behin itsasertzetik lehorreratuta, zentzumen guztiak pizteko 
moduko esperientzia biziarazi zenidaten. Izan ere, zuenean, 
ikuspegi berritzaile batekin egin nuen topo. Entretenitzeko 
eta ongi pasatzeko  leku paregabea duzue. Sukalde irekian 
nola lan egiten duzuen ikusteko aukerak ez du preziorik. Ho-
rri gehitu behar zaio tokiko eta garaiko elikagaiekin egindako 
platerak eskaintzen dituzuela…
Plater bakoitza, errezeta bakoitza eta zerbitzu bakoitza an-
tzerki-emanaldi bat bezalakoa da. Dena entseatuta eta ongi 
pentsatuta dago: hasi zerbitzarien azalpenetatik eta musikaz 
zuzenean gozatzeko aukera bizitzeraino.
Hori bai, jakin banu, lagunen bat eramango nuen.
Itzela, kosmopolita eta askotarikoa. Jateko, edateko, barre egi-
teko eta gozatzeko lekua.
Sentimendu- eta emozio-nahasketa hutsa izan zen. Zalaparta 
hiritarra!

PORTFOLIOA

ez dago zertan beratzen utzi kozinatu aurretik. Era berean, prestatu 
bitartean sortzen duen salda lodiak oso janari preziatua 

Aurkeztu zuen gastrobidea ikaskideei. 
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PROZEDURA
Aurkeztu testua: bidaia-plataforma 

batean, erabiltzaile batek bisitatu 
duen jatetxe bati buruzko iritzia 
eman du. Azter dezatela testua, 
antzeko esperientzia bat kontatzeko 
eredua izan dezaten. Azpimarra 
ditzatela beren azalpenerako 
gustatzen zaizkienak: lexikoa, estiloa, 
ideiaren bat, esaldi-motak, amaiera 
emateko modua…

Erabil ditzatela galderak 
aurkezpenaren nondik norakoak 
zehazteko. Idatzi aurretik, erabaki 
dezatela nolako azalpena egin nahi 
duten: xedea, aipatu nahi diren 
ideiak, lexikoa…

Idatz dezatela azalpena, eta gorde 
dezatela portfolioan. 

AHOSABAITIK MUNDURA15. ikastunitatea

76PRIMERAN! 
B2.2

77 PRIMERAN! 
B2.2



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A B

C

C

B

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA
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bertan bizi izandako esperientziaren inguruan, 
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platerak eskaintzen dituzuela…
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pentsatuta dago: hasi zerbitzarien azalpenetatik eta musikaz 
zuzenean gozatzeko aukera bizitzeraino.
Hori bai, jakin banu, lagunen bat eramango nuen.
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PORTFOLIOA

ez dago zertan beratzen utzi kozinatu aurretik. Era berean, prestatu 
bitartean sortzen duen salda lodiak oso janari preziatua 

Aurkeztu zuen gastrobidea ikaskideei. 
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PROZEDURA
Egin bi talde. Azter dezatela 

mapa, eta zehatz ditzatela ibilbide 
horretan egin litezkeen geldialdiak, 
gastrobide batena dela jakinda. Era 
berean, pentsa dezatela ibilbidetik 
kanpo dagoen beste gune bat, hari 
ere erreparatzeko. Zuzendu talde 
handian, eta argitu zalantzak.

Bideratu ekintza: beste gastrobide 
bat prestatuko dute, eta ikaskideei 
aurkeztuko diozue. Lehenik eta behin, 
non kokatuko duten adostu beharko 
dute. Une honetan, sustatu Euskal 
Herritik kanpoko proposamenak, 
interesgarriagoa-edo izan dadin; 
bestela, elikagai edo edari baten 
ibilbideak (gaztarena, ardoarena…) 
presta daitezke.

Jaso dezatela informazioa, eta osa 
ditzatela azalpenak. Aurkezpenerako, 
animatu irudiak erabiltzera; dituzuen 
baliabideen arabera, paperean edo 
euskarri digitalean presta ditzakete 
ilustratzeko irudi horiek.

Bana dezatela aurkezteko lana. 
Egin aurkezpenak, eta grabatu. 
Amaitutakoan, egin galderak 
aurkezleei. Zeu has zaitezke galderak 
egiten, elkarreragina dinamizatzeko.

AHOSABAITIK MUNDURA15. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

IHESGELA

Ikusi bideo-pasartea, eta komentatu foroan zer iruditzen 
zaizkizun halako aukerak aisialdirako. Kontatu ikaskideei 
zer nolako esperientzia den, zeu edo ezagunen bat 
ihesgelaren batean izan bada. Galdetu ikaskideei, jakin- 
-mina eragin badizu.

Hausnartu pasartearen inguruan, eta pentsatu zein izan 
den erabaki okerrena ihesgelan aurrera ez egiteko.16.  ikastunitatea

Hitz egin ihesgelaren pasarteari buruz, ikasgelatik kanpo 
hausnartutakoa kontuan hartuta.

Lexikoa:
• Erabakiez jarduteko.

Diskurtsoa:
• Argudio motak: kausa- 

-ondorio argudioak, 
autoritatearen 
argudioa, falaziak 
(argudio okerrak edo 
desegokiak)...

Gramatika:
• Izenordain indartuak: 

neu, zeuk...
• Lehenaldiko alegiazko 

baldintza: Laguntza 
eskatu banu, errazago 
egingo nukeen.

02 . saioan:

EKIMEN PARTE- 
-HARTZAILEAK
Herriko proiektuak nola 
erabaki?

03 . saioan:

NEURE ESKU; 
BESTEREN ESKU
Erabakiak hartu ala 
besteren esku utzi?

01 . saioan:

ERABAKITZEKO 
GARAIA
Noiz hasten gara erabakiak 
hartzen?

C

 –Azken batean, hil ala biziko erabakia da botoi bat 
edo bestea aukeratzea.
 –Baina laguntza bilatu behar duzu zein aukeratu 
erabakitzeko, ezta?

Irakurri hausnarketa hau, eta baloratu ikusitakoari egokitzen ote zaion.

ZIRT  
EDO ZART

137

Laster konturatu ohi gara erabaki bat ondo hartu badugu, honen ba-
lioaz. Batez ere, nork bere bizitza zuzentzerako orduan. Erabaki bat 
ondo hartuta badago, dena da askatasuna, lasaitasuna eta bizipoza. 
Baina erabaki batzuk zailak dira ulertzen, zailak onartzen.

Oier Aranzabal, zuzeu.eus

Zerrendatu bizitzan hartutako erabaki benetan garrantzitsuak eta ez 
hain garrantzitsuak. Aztertu, horretarako, horietako bakoitzak dituen 
ondorioak.

HEZIKETA ETXEBIZITZA LANA HARREMANAK

Norbere kontura lanean hasi

Aurkeztu zerrenda taldekideei, eta eztabaidatu bakoitzari emandako 
balioaren gainean.
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GAIA
Bizitza erabakiak hartzen ematen 

dugu: zein arropa jantzi, bazkaltzeko zer 
prestatu… halako hautu txikiak egiten 
ditugu une oro. Baina erabaki guztiek 
ez dute garrantzi bera; batzuek gure 
bizimodu osoa baldintza dezakete, eta 
are, baita besteena ere.

Gizakiaren hezkuntza-prozesua bera 
da erabakiak hartzen ikastea. Baina 
ez dago esaterik noiz hasten garen 
horretan. Seguruena, pisu handiagoa du 
erabaki horiek izango duten eraginak 
kopuruak berak baino: zenbat eta erabaki 
garrantzitsuagoak hartu, orduan eta 
helduagoak garela esan dezakegu.

Gizartea antolatzeko ere erabakiak 
hartu behar ditugu. Hainbat mailatan 
hartu beharrekoak, denon artean, 
eta batzuen eta besteen arteko 
desadostasunak eragiten dituztenak. 
Maiz, ordea, ardura hori hartzea baino 
nahiago izaten dugu besteren esku utzi, 
nahiz eta gero hori kexa-iturri oparoa 
izan.

ZIRT EDO ZART16. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

IHESGELA

Ikusi bideo-pasartea, eta komentatu foroan zer iruditzen 
zaizkizun halako aukerak aisialdirako. Kontatu ikaskideei 
zer nolako esperientzia den, zeu edo ezagunen bat 
ihesgelaren batean izan bada. Galdetu ikaskideei, jakin- 
-mina eragin badizu.

Hausnartu pasartearen inguruan, eta pentsatu zein izan 
den erabaki okerrena ihesgelan aurrera ez egiteko.16.  ikastunitatea

Hitz egin ihesgelaren pasarteari buruz, ikasgelatik kanpo 
hausnartutakoa kontuan hartuta.

Lexikoa:
• Erabakiez jarduteko.

Diskurtsoa:
• Argudio motak: kausa- 

-ondorio argudioak, 
autoritatearen 
argudioa, falaziak 
(argudio okerrak edo 
desegokiak)...

Gramatika:
• Izenordain indartuak: 

neu, zeuk...
• Lehenaldiko alegiazko 

baldintza: Laguntza 
eskatu banu, errazago 
egingo nukeen.

02 . saioan:

EKIMEN PARTE- 
-HARTZAILEAK
Herriko proiektuak nola 
erabaki?

03 . saioan:

NEURE ESKU; 
BESTEREN ESKU
Erabakiak hartu ala 
besteren esku utzi?

01 . saioan:

ERABAKITZEKO 
GARAIA
Noiz hasten gara erabakiak 
hartzen?

C

 –Azken batean, hil ala biziko erabakia da botoi bat 
edo bestea aukeratzea.
 –Baina laguntza bilatu behar duzu zein aukeratu 
erabakitzeko, ezta?

Irakurri hausnarketa hau, eta baloratu ikusitakoari egokitzen ote zaion.

ZIRT  
EDO ZART
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Laster konturatu ohi gara erabaki bat ondo hartu badugu, honen ba-
lioaz. Batez ere, nork bere bizitza zuzentzerako orduan. Erabaki bat 
ondo hartuta badago, dena da askatasuna, lasaitasuna eta bizipoza. 
Baina erabaki batzuk zailak dira ulertzen, zailak onartzen.

Oier Aranzabal, zuzeu.eus

Zerrendatu bizitzan hartutako erabaki benetan garrantzitsuak eta ez 
hain garrantzitsuak. Aztertu, horretarako, horietako bakoitzak dituen 
ondorioak.

HEZIKETA ETXEBIZITZA LANA HARREMANAK

Norbere kontura lanean hasi

Aurkeztu zerrenda taldekideei, eta eztabaidatu bakoitzari emandako 
balioaren gainean.
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B GAIAZ HITZ EGIN
Bi taldetan, hitz egin dezatela ikusitakoari 

buruz: zertan asmatu duen jokalariak, zein 
erabaki izan diren desegokiak…

Aurkeztu, ezaguna ez badute, zuzeu.eus  
orainkari digitala, eta esaiezu bertan 
argitaratu zuela egileak liburuko 
hausnarketa. Nahi baduzu, orainkari 
hitzak duen jokoaz ohartaraz ditzakezu 
ikasleak, egunkari, astekari, aldizkari eta 
halakoekin erkatuta, zer adierazi nahi duen 
komentatuta.

Hitz egin dezatela taldeetan hausnarketa 
horrek loturarik izan dezakeen ikusitako 
bideoarekin. Eraman talde handira 
esandakoa.

Era berean, egileak ohi partikula erabili 
izana aprobetxatu ahal duzu, horren esanahi 
eta erabilera azaltzeko.

C EKINTZA
Aurreko taldeetan, bizitzako erabakiei 

buruzko hausnarketa egingo dute, 
proposatutako arloei erreparatuta. 

Zerrenda ditzatela taldekide bakoitzak 
arlo bati dagozkion erabakiak eta ondorioak; 
egin ditzatela bi zerrenda: benetan 
garrantzitsuak eta ez hain garrantzitsuak.

Aurkeztu talde handian hitz egindakoa, 
eta komentatu denon artean.

ZIRT EDO ZART16. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Ikus dezatela bideo-pasartea, bestelako 

aurkezpen barik. Hitz egin dezatela foroan 
ihesgelei buruz. Har ezazu parte zeuk ere 
solasaldi horretan, zeure esperientziaren berri 
emanda; alegia, ibilia bazara halakoetan, 
informazioa eman dezakezu, eta, ibili ez bazara, 
intereseko galderak egin ditzakezu. 

Pentsa dezatela ikusitako pasartean izan 
diren gorabeheretan, ikasgelan komentatzeko.

ESKOLA AURRETIK

ZABALKUNDEA
Aisialdi-aukera bikaina dira ihesgelak edo escape roomak, 

horietako hainbat aurki ditzakezue. Euskaraz ere badira 
halakoak, Euskal Herriko hainbat txokotan. 

Eskatu ikasleei, 2-3 taldetan, halakoei buruzko informazioa 
lortzeko. Ekar dezatela ikasgelara, adostutako egunean 
taldekideoi aurkezteko. Txango bat egin dezakezue gustukoen 
duzuen eskaintza adostuta.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

Parte hartzen ez duzun erabaki baten ondorioz 
munduratzen bazara ere, zure lehen existentzia 
urteetan zurekin zerikusia duten erabakietan 
parte hartzen ez baduzu ere, iristen da garai bat 
non erabakiak hartzen hasten zaren, hasi behar 
duzun; eta momentu horretatik aurrera etenga-
be erabakiak hartzera behartuko zaitu bizitzak, 
erabaki etengabe batean bihurtuko zaizu bizitza.
Erabaki txikiak eta erabaki handiak hartu behar-
ko dituzu; askotan txikienek bizitzan egingo du-
zun bidean handiek baino askoz garrantzi han-
diagoa izango dutela jakin gabe.
Erabaki beharko duzu zein kirol egin nahi duzun 
astearte eta ostegunetan, zein instrumentu jo 
nahi duzun astelehen eta asteazkenetan eta zein 
kamiseta jantzi ostiral arratsaldeetan. Edo ez, 
akaso hori ere etxekoek erabakiko dute zure par-
tez. Marrubizko ala mentazko txikleak, zientziak 
ala letrak, Coca-Cola ala Fanta.
Urteetan aurrera egin ahala erabakiak zaildu egi-
ten dira, eta beste askotan zaildu egiten ditugu. 
Badago jende ausartagoa ez dakit, baina erabaki 
beharreko uneetan barru bultzada azkarrago bat 
duena, eta badago jende zalantzatiagoa. Gehie-
netan senak agintzen dizu aurrera ala atzera egin, 
baina batzuetan iristen ez den bihozkada baten 
zain egoten zara egunak eta egunak, txanpona 
airera bota eta berak zure partez erabakitzen bu-
katzeko. Nortasunaren, bizitza momentuaren, 
erabakiaren ustezko pisuaren eta hitzik ez duten 
sentsazioen baitan hartzen diren erabakiak.
Erabaki guztiek uzten dizute orbain txiki bat aza-
lean, markatxo bat; horregatik zimurtzen zaizu 
azala urteekin, erabakitzearen erabakitzez.
Ez dakit erabaki onik eta erabaki txarrik dagoen, 
baina bai erabaki bat hartzen duzun aldiro zer-
bait irabazten duzula beste zerbait galtzeko, edo 
zerbait galtzen duzula beste zerbait irabazteko.

Julio Soto, berria.eus

ERABAKITZEKO GARAIA

Jarraitu mezu-hariari foroan.A

B

C D E

 –Esango nuke haurrek zer ez duten jan 
nahi erabakitzen dutela lehenik.
 –Parkera joateko erabakia ere ibiltzen ikasi 
orduko hartzen dute.

Irakurri egunkariko iritzi-zutabea, eta 
aukeratu testuko esaldirik esanguratsuena.

Gogoan al duzue zein adinetan hartu zenuten 
zuen lehen erabaki garrantzitsua? Erabaki sakona, 
harrezkeroko bizitzan eragina izaten duten 
horietakoa? Haria     #erabakigarrantzitsuak

Nik 13 urterekin hartu nuen: bigarren hezkuntza 
egitera zein ikastetxetara joan erabaki nuen. 
Gurasoek Lehen Hezkuntza egin nuen 
ikastetxe pribatuan jarrai nezala nahi zuten, 
baina kontra egin nien gogor. A zer saltsa! 
#erabakigarrantzitsuak

Bueltan-bueltan, konturatzen gara halako 
erabakiek zein pisu hartu duten gure bizitzan. 
Ikastetxe hartan ezagutu nuen gaur nire lagunik 
handiena dena; hantxe ezagutu nuen garai luze 
batean bikotekidea izandakoa; hantxe izan nuen 
matematika-irakasle hura, ikasgaia maitatzen 
erakutsi zidana, eta lanbidea aukeratzen lagundu 
zidana. #erabakigarrantzitsuak

Komentatu labur foroan irakurri dituzuen mezuak.

Jaso zein erabaki hartzen hasten den adin-tarte 
bakoitzean.
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ERABAKIAK

Entzun irratiko mezuak, eta esan zein 
datozen bat Julio Sotoren iritziarekin.

Erantzun galderei esaldietako lexikoa 
baliatuz.

ERABAKIEZ  
JARDUTEKO LEXIKOA

Erabaki arinak zein irmoak hartu, ahobatezko 
erabakia izan ala alde batekoa, besterengan es-
kuordetu, besteren esku utzi, norbere erabaki- 
-ahalmena baliatu...

 – Batzarrak aho batez erabaki du elkartea-
ren izen berria.

KH 1-4

Irakurri albistea; dirudienez, aurten gaztetxoek 
eurek erabakiko dute oporretako aisialdi- 
-programa, aurkeztuko zaizkienen artean.

UDALEKUAK
Iazko arrakasta ikusita, udalekuen programa gazte-
txoek eurek erabakitzea nahi du udalak. Horretara-
ko, lehiaketa publikoa iragarri du begirale-taldeek 
eta -enpresek euren proposamena aurkez dezaten.

janzkera
elikadura
aisialdia
dirua
lagunak
...

Ordezkatu testuaren izenburua aukeratutako 
esaldi esanguratsuan oinarrituta.

HAURTZAROAN GAZTAROAN

Zein eskolatara joan?

Zein arropa jantzi?

Zer jan, zer ez jan?

…?

Adostu zein diren erabakirik 
zailenak hartzeko guneak 
edo sasoiak.

• Zein hitzek dute erabakiren pareko esanahia? Eta aurkakoa?
• Zein hitzek adierazten du erabakitzeko ahalmena?

 – Haurtxoek ba ote dute beren bizitzari eragiten 
dieten kontuen gaineko erabakimenik?

 – Erabaki, deliberatu… Horixe da bizitzan etengabe 
egiten duguna. Era guztietako erabakiak hartuz 
egiten dugu aurrera.

 – Ez da gauza bera eguneroko kontu hutsalen 
gainean zirt edo zart egitea, edota bizitzako 
mugarrien inguruko hautua egitea.

 – Nire bi alabak: batak, ziztuan hartzen ditu erabaki 
guztiak; bestea, berriz, itzulinguruka ibiliko zaizu 
denbora luzez.

Hausnartu eta alderatu nola hartzen diren erabakiak 
sasoi hauetan, nork bere eskarmentuan oinarrituta.

Irakurri lehiaketan parte hartzeko baldintza- 
-pleguan nabarmendutakoa, eta diseinatu 
lehiaketara aurkezteko programa, gazteek onena 
zein den erabaki dezaten.

- Enpresaren kontura joango dira honako zerbitzu 
hau garatzeko beharrezkoak diren material suntsi-
kor guztiak.

MEMORIA ARGIGARRIA
Zerbitzua emateko aukera izango duen enpresak me-
moria argigarria aurkeztuko du zerbitzu-mota hau 
eta zehazkiago lehiaketa honen helburua betetzeko 
duen ahalmena adieraziz. Memoria horretan, gutxie-
nez, alderdi hauek jasoko dira:
- Zerbitzu-mota honetan eta lehiaketa honen helbu-

ruan izandako esperientzia, bereziki azken 3 urtee-
tan.

- Emango den zerbitzuaren deskribapena: udalekue-
tako programaren edukiaren eta lan-antolaketaren 
proposamena, garatuko diren egitekoak zehaztuz, 
bai eta parte hartuko duen lantaldea ere.

- Proposamen ekonomiko zehatza.
Esleipena burutu eta gero, udalak agintzen du esleipe- 

12

(…/…)

(…/…)

• 4-8 urte artean ……

• 9-12 urte artean ……

• 13-16 urte artean ……

• 16-18 urte artean ……
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A  MEZU-HARIARI 
JARRAITU

Aurkeztu egoera: sare sozialetan 
mezu-hari bat argitaratu dute. Irakur 
dezatela, eta jarrai diezaiotela hariari; 
horretarako, antzeko esperientzia 
bat konta dezakete, hariari erantzun 
diezaiokete…

Era berean, sustatu elkarreragina 
foroan, ikasleek bidalitako mezuen 
harira iruzkinak eginda, eta 
gainontzekoen iritzia eskatuta.

OSTEKOAK

B IRITZIA PARTEKATU
Egin 3-4ko taldeak. Hitz egin dezatela 

foroko mezuen inguruan; nahi baduzue, 
talde handian ere egin dezakezue urrats 
hau, labur, betiere.

Hitz egin dezatela erabakiak hartzen 
hasten garen adinari buruz, eta jaso 
dezatela zein erabaki hartzen hasten 
den adin-tarte bakoitzean, zerrendako 
arloetakoak edo beste batzuetakoak. 
Azaldu jasotakoak talde handian.

C  IRAKURRITAKOA 
ULERTU

Aurkeztu testua: Julio Soto bertsolaria 
da idazlea; hau Berria egunkarian egindako 
kolaborazio bat da.

Irakur dezatela zutabea, eta, 
bakarka, aukera dezala bakoitzak esaldi 
esanguratsuena. Aurreko taldeetan, aldera 
ditzatela esaldiak; horietan oinarrituta, 
proposa diezaiotela izenburu berria. 
Adostu talde handian izenburua.

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

ESKOLA AURRETIK

ZIRT EDO ZART16. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

Parte hartzen ez duzun erabaki baten ondorioz 
munduratzen bazara ere, zure lehen existentzia 
urteetan zurekin zerikusia duten erabakietan 
parte hartzen ez baduzu ere, iristen da garai bat 
non erabakiak hartzen hasten zaren, hasi behar 
duzun; eta momentu horretatik aurrera etenga-
be erabakiak hartzera behartuko zaitu bizitzak, 
erabaki etengabe batean bihurtuko zaizu bizitza.
Erabaki txikiak eta erabaki handiak hartu behar-
ko dituzu; askotan txikienek bizitzan egingo du-
zun bidean handiek baino askoz garrantzi han-
diagoa izango dutela jakin gabe.
Erabaki beharko duzu zein kirol egin nahi duzun 
astearte eta ostegunetan, zein instrumentu jo 
nahi duzun astelehen eta asteazkenetan eta zein 
kamiseta jantzi ostiral arratsaldeetan. Edo ez, 
akaso hori ere etxekoek erabakiko dute zure par-
tez. Marrubizko ala mentazko txikleak, zientziak 
ala letrak, Coca-Cola ala Fanta.
Urteetan aurrera egin ahala erabakiak zaildu egi-
ten dira, eta beste askotan zaildu egiten ditugu. 
Badago jende ausartagoa ez dakit, baina erabaki 
beharreko uneetan barru bultzada azkarrago bat 
duena, eta badago jende zalantzatiagoa. Gehie-
netan senak agintzen dizu aurrera ala atzera egin, 
baina batzuetan iristen ez den bihozkada baten 
zain egoten zara egunak eta egunak, txanpona 
airera bota eta berak zure partez erabakitzen bu-
katzeko. Nortasunaren, bizitza momentuaren, 
erabakiaren ustezko pisuaren eta hitzik ez duten 
sentsazioen baitan hartzen diren erabakiak.
Erabaki guztiek uzten dizute orbain txiki bat aza-
lean, markatxo bat; horregatik zimurtzen zaizu 
azala urteekin, erabakitzearen erabakitzez.
Ez dakit erabaki onik eta erabaki txarrik dagoen, 
baina bai erabaki bat hartzen duzun aldiro zer-
bait irabazten duzula beste zerbait galtzeko, edo 
zerbait galtzen duzula beste zerbait irabazteko.

Julio Soto, berria.eus

ERABAKITZEKO GARAIA

Jarraitu mezu-hariari foroan.A

B

C D E

 –Esango nuke haurrek zer ez duten jan 
nahi erabakitzen dutela lehenik.
 –Parkera joateko erabakia ere ibiltzen ikasi 
orduko hartzen dute.

Irakurri egunkariko iritzi-zutabea, eta 
aukeratu testuko esaldirik esanguratsuena.

Gogoan al duzue zein adinetan hartu zenuten 
zuen lehen erabaki garrantzitsua? Erabaki sakona, 
harrezkeroko bizitzan eragina izaten duten 
horietakoa? Haria     #erabakigarrantzitsuak

Nik 13 urterekin hartu nuen: bigarren hezkuntza 
egitera zein ikastetxetara joan erabaki nuen. 
Gurasoek Lehen Hezkuntza egin nuen 
ikastetxe pribatuan jarrai nezala nahi zuten, 
baina kontra egin nien gogor. A zer saltsa! 
#erabakigarrantzitsuak

Bueltan-bueltan, konturatzen gara halako 
erabakiek zein pisu hartu duten gure bizitzan. 
Ikastetxe hartan ezagutu nuen gaur nire lagunik 
handiena dena; hantxe ezagutu nuen garai luze 
batean bikotekidea izandakoa; hantxe izan nuen 
matematika-irakasle hura, ikasgaia maitatzen 
erakutsi zidana, eta lanbidea aukeratzen lagundu 
zidana. #erabakigarrantzitsuak

Komentatu labur foroan irakurri dituzuen mezuak.

Jaso zein erabaki hartzen hasten den adin-tarte 
bakoitzean.
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ERABAKIAK

Entzun irratiko mezuak, eta esan zein 
datozen bat Julio Sotoren iritziarekin.

Erantzun galderei esaldietako lexikoa 
baliatuz.

ERABAKIEZ  
JARDUTEKO LEXIKOA

Erabaki arinak zein irmoak hartu, ahobatezko 
erabakia izan ala alde batekoa, besterengan es-
kuordetu, besteren esku utzi, norbere erabaki- 
-ahalmena baliatu...

 – Batzarrak aho batez erabaki du elkartea-
ren izen berria.

KH 1-4

Irakurri albistea; dirudienez, aurten gaztetxoek 
eurek erabakiko dute oporretako aisialdi- 
-programa, aurkeztuko zaizkienen artean.

UDALEKUAK
Iazko arrakasta ikusita, udalekuen programa gazte-
txoek eurek erabakitzea nahi du udalak. Horretara-
ko, lehiaketa publikoa iragarri du begirale-taldeek 
eta -enpresek euren proposamena aurkez dezaten.

janzkera
elikadura
aisialdia
dirua
lagunak
...

Ordezkatu testuaren izenburua aukeratutako 
esaldi esanguratsuan oinarrituta.

HAURTZAROAN GAZTAROAN

Zein eskolatara joan?

Zein arropa jantzi?

Zer jan, zer ez jan?

…?

Adostu zein diren erabakirik 
zailenak hartzeko guneak 
edo sasoiak.

• Zein hitzek dute erabakiren pareko esanahia? Eta aurkakoa?
• Zein hitzek adierazten du erabakitzeko ahalmena?

 – Haurtxoek ba ote dute beren bizitzari eragiten 
dieten kontuen gaineko erabakimenik?

 – Erabaki, deliberatu… Horixe da bizitzan etengabe 
egiten duguna. Era guztietako erabakiak hartuz 
egiten dugu aurrera.

 – Ez da gauza bera eguneroko kontu hutsalen 
gainean zirt edo zart egitea, edota bizitzako 
mugarrien inguruko hautua egitea.

 – Nire bi alabak: batak, ziztuan hartzen ditu erabaki 
guztiak; bestea, berriz, itzulinguruka ibiliko zaizu 
denbora luzez.

Hausnartu eta alderatu nola hartzen diren erabakiak 
sasoi hauetan, nork bere eskarmentuan oinarrituta.

Irakurri lehiaketan parte hartzeko baldintza- 
-pleguan nabarmendutakoa, eta diseinatu 
lehiaketara aurkezteko programa, gazteek onena 
zein den erabaki dezaten.

- Enpresaren kontura joango dira honako zerbitzu 
hau garatzeko beharrezkoak diren material suntsi-
kor guztiak.

MEMORIA ARGIGARRIA
Zerbitzua emateko aukera izango duen enpresak me-
moria argigarria aurkeztuko du zerbitzu-mota hau 
eta zehazkiago lehiaketa honen helburua betetzeko 
duen ahalmena adieraziz. Memoria horretan, gutxie-
nez, alderdi hauek jasoko dira:
- Zerbitzu-mota honetan eta lehiaketa honen helbu-

ruan izandako esperientzia, bereziki azken 3 urtee-
tan.

- Emango den zerbitzuaren deskribapena: udalekue-
tako programaren edukiaren eta lan-antolaketaren 
proposamena, garatuko diren egitekoak zehaztuz, 
bai eta parte hartuko duen lantaldea ere.

- Proposamen ekonomiko zehatza.
Esleipena burutu eta gero, udalak agintzen du esleipe- 

12

(…/…)

(…/…)

• 4-8 urte artean ……

• 9-12 urte artean ……

• 13-16 urte artean ……

• 16-18 urte artean ……
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E EKINTZA 
Aurkeztu egitekoa: aisialdi-talde edo -enpresa 

bateko kideak zarete, eta udalak antolatu duen 
lehiaketa publikora aisialdi-programa bat 
aurkeztuko duzue. Irakur dezatela gaiari buruzko 
berria, xehetasunak jakiteko. Irakur dezatela 
baldintza-pleguan nabarmendutakoa, ekintza ondo 
bideratzeko.

Egin hiruzpalau ikasleko taldeak, eta proposa 
dezala bakoitzak lehiaketara aurkezteko programa.

Adostu, talde handian, egokiena.

D LEXIKOA LANDU
Aurkeztu entzungaia: irratian, aurreko saio batean, 

Julio Sotorekin hitz egin dute, besteak beste, 
artikuluan jorratu duen gaiari buruz; horren ostean, 
entzuleei iritzia emateko eskatu diete, eta esatariak 
haietako hainbat irakurri ditu gaurko saioan. Entzun 
dezatela pasartea, eta esan dezatela zein mezu 
datozen bat C jardueran irakurri duten testuarekin.

Erabil ditzatela transkripzio-zatiak lexikoari 
erreparatzeko. Lexiko hori erabiltzeko, presta 
ditzatela hausnarketa laburrak emandako egoera eta 
arloetan erabakiak hartzeko modua deskribatuko 
dutenak, nork bere eskarmentuan oinarrituta.

Talde handian, bateratu esandakoak.

ERANTZUNA
Testuarekin bat datoz: 2, 4

ERANTZUNAK
Erabakiren parekoak: deliberatu, erabakiak 
hartu, zirt edo zart egin, hautua egin 
Erabakiren aurkakoa: itzulinguruka ibili
Erabakitzeko ahalmena: erabakimena

ZIRT EDO ZART16. ikastunitatea
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02.saioa
EKIMEN  
PARTE-HARTZAILEAK

Aztertu herri bateko plaza berritzeko 
prozesua, eta kokatu urratsak ekimenaren 
kartelean zure aurreikuspenekin.

A

B

E

“BIZI PLAZA” Plaza berritzeko erabaki-prozesua

C

D

Entzun albistea, eta ordenatu 
prozesuaren urratsak ikaskideekin.

Aztertu mahai-inguruko laginak, eta zehaztu zein 
motatako argudioak diren.

 1. Herritarrei plaza berritzeko prozesuaren berri eman.

 2. Diseinua egiteko beharrezko faseak zehaztu.

 3. Plazaren zati bat oinezko gune bilakatu auzolanean, 
espazioa loreekin jantzita.

 4. Lehengo eta oraingo plaza alderatu.

 5. Hirigintzaren inguruan trebatzeko formazio-saioa eta 
egungo plazaren azterketa.

 6. Plazaren diseinu berria irudikatu.

 7. Proposamenak eta ekarpenak egin etorkizuneko plaza 
eraikitzeko.

 8. Prozesuan zehar egindako diagnosiaren berri eman.

 9. Debatea, proposamen-bilketa, afari-merienda eta 
musika-emanaldia.

 10. Formazioa antzerkiaren bidez.

 –Arkitektoak dio proiektua 
gehiengoaren iritzian oinarritu behar 
dela. Hori izango da iritzi orokorraren 
argudioa?
 –Adibidearen arabera, ezetz esango 
nuke.

SYDNEY, AUSTRALIAKO HIRI 
ZORIONTSUA
Sydneyk guztia du hiri zoriontsua izateko. Giro epe-
la, ingurune oso ederra, hondartza apartak, bizi-mai-
la handia eta gizartean aniztasuna.
Horren adibide dira komunitate homosexuala eta 
Asiako etorkin ugariak. Bortizkeria eta eskale-kopu-
rua, berriz, oso txikiak dira beste hiri handi batzue-
kin alderatuz gero.
Hondartzetan, Manly-n eta Bondi-n batez ere, guz-
tiak surfa egiten erlijioa balitz bezala. Hondartza 
hauek Sydneyn barruan daude, baina, hiri-erditik 
urrun samar egon arren, badute puntu bat interes-
garriago egiten dituena: bertara iristeko itsasontzia 
hartu behar da Sydneyko badia osoa zeharkatzeko, 
munduko handienetakoa.
(...)

Jesus Torquemada, Ikasbil.eus (moldatua)

ARGUDIO MOTAK
Argudioak arrazoitzeko hainbat baliabide daude.

KAUSA-ONDORIO ARGUDIOA
 – Herritarren bizikidetzarako da plaza; eta herri-
tarrek parte hartu dute prozesuan. Beraz, berme 
handikoa da erabakiaren balioa.

AUTORITATE-ARGUDIOA
 – Alkateak hala badio, kalitatearen bermea ziurta-
tua izango du proiektuak.

IRITZI OROKORRAREN ARGUDIOA
 – Nahiz eta ez egon aurrekontu nahikorik lanak 
hasteko, herritarren gehiengoak hala nahi badu, 
egin egingo da.

KH 5-8

Entzun debatea, eta 
zehaztu noren iritzia 
den, arkitektoarena ala 
herritarrarena.

1. Kopuruak ez ezik, aniztasunak ere berme handia du 
erabakiaren balioan. Eta horren lekuko dira Usurbilgo eta 
Dimako esperientziak.

2. Diseinu bat irudikatu aurretik, komeni izaten da 
kalitatezko diagnosi bat eskuartean izatea. Bestela, zaila 
da ezerezetik zentzuzko proiektu bat eraikitzea.

3. Baina ez diot hutsetik. Egungo korronte pedagogikoek 
diote txikienei ahotsa eman behar zaiela. 

Irakurri aldizkariko artikuluaren sarrera, eta 
prestatu bilerarako argudioak; erabili galderak 
prestaketarako.

Eraman ikasgelara ikaskideenekin alderatzeko.

 –Diseinu berria irudikatu aurretik, 
bildu zituzten lan-saioen 
ondorioak, ezta?
 –Nik hala ulertu diot alkateari.

1.  Erabaki horiek hartzeko, formazioa 
behar da.

2.  Garrantzitsuena parte-hartzaileen 
aniztasuna da, kopurua gorabehera.

3. Haurrek ere badute zer esanik.

4.  Kalitatezko diagnosi batek alferreko 
erabaki asko ekidin ditzake.

5. Herritar-kopuruak faltsutu egin dira.

6.  Plazaren diseinua guztion artean 
erabaki behar da.

ARKITEKTOARENA

HERRITARRARENA

A. Iritzia indartzeko, argudioaren balioa finkatu 
beharrean, talde baten onurari egiten zaio 
erreferentzia.

B. Gertaeren arteko harreman logikoa ezartzen da.

C. Mezuaren hartzaileak onartzen duen autoritate 
baten aipua azaltzen da.

D. Tesiaren alde egiteko, adibideak erabiltzen dira. 

• Edertasuna: hiri bat zerk egiten du eder?
• Gizarte anitza: aniztasuna bermatzeko nolako urratsak 

emango zenituzkete?
• Klima: klimak eragiten al du hiri baten bizikidetzan?
• Segurtasuna: segurtasunak lasaitasuna bermatzen du? 

Nola berma daiteke segurtasuna?
• Mugikortasuna: zer nolako garraiobideak behar ditu?
• Besterik?

Aurkeztu udal-ordezkariei zuen proposamenak.

Egin hiri zoriontsuaren ezaugarrien zerrenda, 
aurkezpenetan entzundakoaren arabera.

Haurren 
astea
Urtarrilak 31 
otsailak 6
- ……

Gazteekin  
lan-saioa
Otsailak 10,  
barikua, 19:00etan  
gazte-lokalean

- …………

Hizketaldia  
nagusiekin
Otsailak 10, barikua, 
 17:30ean zaharren egoitzan
(kafesnea eta pastekin  
lagunduta)

- ……

Lan-saio irekiak: Proposamenak egin
- …………

Aurkezpena
Urtarrilak 29,  
domeka,11:30ean plazan

- Herritarrei plaza  
berritzeko prozesuaren  
berri eman

Diagnosia  
aurkeztu
Otsailak 23, eguena, 18:00etan  
kultur etxean azken lan-saioa

- ………….
- ………….
- ………….
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A  AURREIKUSPENAK 
EGIN

Azter dezatela “Bizi Herria” 
ekimenaren kartelean, dinamikaren 
urrats bakoitza nola ordenatuko luketen 
aurreikusiz. Eraman dezatela ikasgelara, 
ikaskideen artean feedbacka emateko.

B ALBISTEA ULERTU 
Aurkeztu entzungaia: herri bateko plaza 

berritzeko prozesu parte-hartzailearen 
amaieraren berri eman du tokiko 
komunikabideko kazetari batek.

Albistea entzun ondoren, ados dezatela, 
taldeka, “Bizi Herria” prozesuaren kartelean 
aurreikusitako dinamika, entzundakoaren 
arabera.

C  DEBATEKO ARGUDIOAK ULERTU
Aurkeztu entzungaia: aurreko albistearen harira, udaleko arkitektoa, "Bizi Herria" 

proiektuko talde teknikoko kidea, solasaldian ari da, irratsaio bateko eguneroko mahai- 
-inguruan, herritar batekin.

Taldeka, entzun dezatela entzungaia eta identifika dezatela mahai-inguruko 
solaskideek duten jarrera "Bizi Herria" prozesuaren inguruan. Egin dezatela liburuko 
ariketa eta ados ditzatela erantzunak elkarrekin. Zuzendu talde handian, eta, premiarik 
badago, entzun berriro edo kontsultatu transkripzioa.

Eskatu talde bakoitzari pare bat argudio eransteko mahai-inguruko parte-hartzaileen 
lekuan jarrita, horien arrazoiak zehaztuta edo horiek sostengatzeko argudioak 
emanda. Aurkez ditzatela bozeramaileek argudio berriak talde handian. Idatzi arbelean 
argudioaren ideia nagusia, ezker-eskuin, aldeko/kontrako jarreraren arabera sailkatuta.

ERANTZUNAK
Aurkezpena: 1, 3; Haurren astea: 10; 
Gazteen lan-saioa: 9; Diagnosia: 2, 6, 8; 
Hizketaldia nagusiekin: 4;  
Lan-saio irekiak: 5, 7

ERANTZUNAK
1. herritarrarena;  
2. arkitektoarena;  
3. arkitektoarena;  
4. biena; 
5. herritarrarena; 
6. arkitektoarena

ESKOLA AURRETIK

ZIRT EDO ZART16. ikastunitatea
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02.saioa
EKIMEN  
PARTE-HARTZAILEAK

Aztertu herri bateko plaza berritzeko 
prozesua, eta kokatu urratsak ekimenaren 
kartelean zure aurreikuspenekin.

A

B

E

“BIZI PLAZA” Plaza berritzeko erabaki-prozesua

C

D

Entzun albistea, eta ordenatu 
prozesuaren urratsak ikaskideekin.

Aztertu mahai-inguruko laginak, eta zehaztu zein 
motatako argudioak diren.

 1. Herritarrei plaza berritzeko prozesuaren berri eman.

 2. Diseinua egiteko beharrezko faseak zehaztu.

 3. Plazaren zati bat oinezko gune bilakatu auzolanean, 
espazioa loreekin jantzita.

 4. Lehengo eta oraingo plaza alderatu.

 5. Hirigintzaren inguruan trebatzeko formazio-saioa eta 
egungo plazaren azterketa.

 6. Plazaren diseinu berria irudikatu.

 7. Proposamenak eta ekarpenak egin etorkizuneko plaza 
eraikitzeko.

 8. Prozesuan zehar egindako diagnosiaren berri eman.

 9. Debatea, proposamen-bilketa, afari-merienda eta 
musika-emanaldia.

 10. Formazioa antzerkiaren bidez.

 –Arkitektoak dio proiektua 
gehiengoaren iritzian oinarritu behar 
dela. Hori izango da iritzi orokorraren 
argudioa?
 –Adibidearen arabera, ezetz esango 
nuke.

SYDNEY, AUSTRALIAKO HIRI 
ZORIONTSUA
Sydneyk guztia du hiri zoriontsua izateko. Giro epe-
la, ingurune oso ederra, hondartza apartak, bizi-mai-
la handia eta gizartean aniztasuna.
Horren adibide dira komunitate homosexuala eta 
Asiako etorkin ugariak. Bortizkeria eta eskale-kopu-
rua, berriz, oso txikiak dira beste hiri handi batzue-
kin alderatuz gero.
Hondartzetan, Manly-n eta Bondi-n batez ere, guz-
tiak surfa egiten erlijioa balitz bezala. Hondartza 
hauek Sydneyn barruan daude, baina, hiri-erditik 
urrun samar egon arren, badute puntu bat interes-
garriago egiten dituena: bertara iristeko itsasontzia 
hartu behar da Sydneyko badia osoa zeharkatzeko, 
munduko handienetakoa.
(...)

Jesus Torquemada, Ikasbil.eus (moldatua)

ARGUDIO MOTAK
Argudioak arrazoitzeko hainbat baliabide daude.

KAUSA-ONDORIO ARGUDIOA
 – Herritarren bizikidetzarako da plaza; eta herri-
tarrek parte hartu dute prozesuan. Beraz, berme 
handikoa da erabakiaren balioa.

AUTORITATE-ARGUDIOA
 – Alkateak hala badio, kalitatearen bermea ziurta-
tua izango du proiektuak.

IRITZI OROKORRAREN ARGUDIOA
 – Nahiz eta ez egon aurrekontu nahikorik lanak 
hasteko, herritarren gehiengoak hala nahi badu, 
egin egingo da.

KH 5-8

Entzun debatea, eta 
zehaztu noren iritzia 
den, arkitektoarena ala 
herritarrarena.

1. Kopuruak ez ezik, aniztasunak ere berme handia du 
erabakiaren balioan. Eta horren lekuko dira Usurbilgo eta 
Dimako esperientziak.

2. Diseinu bat irudikatu aurretik, komeni izaten da 
kalitatezko diagnosi bat eskuartean izatea. Bestela, zaila 
da ezerezetik zentzuzko proiektu bat eraikitzea.

3. Baina ez diot hutsetik. Egungo korronte pedagogikoek 
diote txikienei ahotsa eman behar zaiela. 

Irakurri aldizkariko artikuluaren sarrera, eta 
prestatu bilerarako argudioak; erabili galderak 
prestaketarako.

Eraman ikasgelara ikaskideenekin alderatzeko.

 –Diseinu berria irudikatu aurretik, 
bildu zituzten lan-saioen 
ondorioak, ezta?
 –Nik hala ulertu diot alkateari.

1.  Erabaki horiek hartzeko, formazioa 
behar da.

2.  Garrantzitsuena parte-hartzaileen 
aniztasuna da, kopurua gorabehera.

3. Haurrek ere badute zer esanik.

4.  Kalitatezko diagnosi batek alferreko 
erabaki asko ekidin ditzake.

5. Herritar-kopuruak faltsutu egin dira.

6.  Plazaren diseinua guztion artean 
erabaki behar da.

ARKITEKTOARENA

HERRITARRARENA

A. Iritzia indartzeko, argudioaren balioa finkatu 
beharrean, talde baten onurari egiten zaio 
erreferentzia.

B. Gertaeren arteko harreman logikoa ezartzen da.

C. Mezuaren hartzaileak onartzen duen autoritate 
baten aipua azaltzen da.

D. Tesiaren alde egiteko, adibideak erabiltzen dira. 

• Edertasuna: hiri bat zerk egiten du eder?
• Gizarte anitza: aniztasuna bermatzeko nolako urratsak 

emango zenituzkete?
• Klima: klimak eragiten al du hiri baten bizikidetzan?
• Segurtasuna: segurtasunak lasaitasuna bermatzen du? 

Nola berma daiteke segurtasuna?
• Mugikortasuna: zer nolako garraiobideak behar ditu?
• Besterik?

Aurkeztu udal-ordezkariei zuen proposamenak.

Egin hiri zoriontsuaren ezaugarrien zerrenda, 
aurkezpenetan entzundakoaren arabera.

Haurren 
astea
Urtarrilak 31 
otsailak 6
- ……

Gazteekin  
lan-saioa
Otsailak 10,  
barikua, 19:00etan  
gazte-lokalean

- …………

Hizketaldia  
nagusiekin
Otsailak 10, barikua, 
 17:30ean zaharren egoitzan
(kafesnea eta pastekin  
lagunduta)

- ……

Lan-saio irekiak: Proposamenak egin
- …………

Aurkezpena
Urtarrilak 29,  
domeka,11:30ean plazan

- Herritarrei plaza  
berritzeko prozesuaren  
berri eman

Diagnosia  
aurkeztu
Otsailak 23, eguena, 18:00etan  
kultur etxean azken lan-saioa

- ………….
- ………….
- ………….
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E EKINTZA
Aurkeztu artikulua: kazetari batek Sydneyri 

buruzko artikulu bat idatzi du hiri zoriontsu 
baten ezaugarriak zein diren deskribatzeko. 
Irakur dezatela artikuluaren sarrera, gaira 
hurbiltzeko.

Azaldu egoera: udal-agintariak auzoz auzoko 
bilerak egiten ari dira hiriko bizi-kalitatea 
eta bizimodua hobetzeko; etorriko den talde 
teknikoari aurkeztu beharko diozue zuen iritzia: 
zer den beharrezkoa zuen hirian zoriontsuago 
bizi zaitezten, eta zer ez.

Taldeka, presta ditzatela argudioak, eta azal 
ditzatela talde handiaren aurrean. Har ditzatela 
kontuan besteek esandakoak, eta saihets 
ditzatela errepikapenak; dena den, animatu 
ikasleak beste argudio batzuekin osatzen 
aipatutako ideia horiek.

D  ARGUDIO MOTAK 
AZTERTU

Aurreko taldeetan jarraituz, azter ditzatela 
mahai-inguruko laginak, eta ados ditzatela 
loturak dagozkien argudio motekin. Errepararazi 
laguntza-koadroari, eta, zalantzarik badago, jo 
Kontuan Hartu atalera.

Lagungarri bazaie, erabil dezatela 
transkripzioa.

ERANTZUNAK 
1. C edo D; 2. B; 3. A edo C

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.

ZIRT EDO ZART16. ikastunitatea
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ESKOLA AURRETIK
03.saioa

NEURE ESKU;  
BESTEREN ESKU

Irakurri zutabearen hasiera, eta eman zure 
iritzia foroan, galderak oinarri hartuta.

A

B C

D

E

Entzun etxean erditu den ama baten 
testigantza, eta erantzun galderei.

1. Damutu zaio hartutako erabakia?

2. Zein eragozpen ikusten zion bere asmoari?

3. Nork hartu behar ditu halako erabakiak?

4. Ezagutzen duzue inor antzekoa egin 
duenik? Zer kontatzen du?

• Zure ustez, egia da dena besteren esku uzten 
duen jendartean bizi garela?

• Zeuk ere horrela jokatzen duzu?
• Zein miseria ezkutatzen du “talde-lan” hitzak? Zeri 

buruz ari da idazlea?

Egin besteren esku uzten dituzuen erabakien 
zerrenda.

Irakurri zertan den Tranbiaren dilema, garraio-
-arloan teknologia adimendunek dakartzaten 
ondorioak aztertzeko psikologoek prestatutako 
esperimentua; alderatu kideekin zer egingo 
zenuketen halako kasu batean.

Tranbia bat kontrolik gabe doa abiadura bizian, 
eta, ezer egin ezean, aurrean dituen bost per-
tsona hilko ditu. Aukera bakarra dago tranbia 
gelditzeko: alboan dagoen seigarren laguna tren-
bidera bultzatzea; bere gorputzarekin tranbia gel-
diaraziko du zorigaitzeko lagun horrek. Bizitza 
bat bosten truke, beraz.

IZENORDAIN  
INDARTUAK

Izenordaina bera nabarmendu nahi dugu-
nean erabiltzen ditugu.

neu
bera
zeu
…

neuk
berak
zeuk
…

neuri
berari
zeuri
…

neure
bere
zeure
…

 – Egin zeure kasa.
KH 9-12

142

143

Osatu esaldiak, jaso berri duzun informazioaren 
arabera.

1. Ospitalera joan banintz, medikuei men egingo 
…………………….

2. Kezka guztiei kasu egin ………………, ez nukeen 
halako indarra sentituko.

BALDINTZAK

EZ ALEGIAZKOA
Oso gertagarria da.

 – Dirulaguntza lortzen badugu, ekimen 
sozialetarako erabiliko dugu.

ALEGIAZKOA
Gertagaitza da, baina litekeena.

 – Loteria tokatuko balitzaigu, ekimen so-
zialetarako erabiliko genuke.

Aurreko biak, askotan, hizlariaren pertzep-
zioaren araberakoak dira.

 GERTAEZINA
Ezinezkoa da, lehenaldiko kontuez ari da-eta.

 – Iaz dirulaguntza lortu (izan) bagenu, 
ekimen sozialetarako erabiliko genukeen.

KH 13-16

Irakurri berri laburra, eta zehaztu halako 
adimendun sistemek dituzten alde on eta txarrak.

NEUK
Delegazioaren gizartean bizi gara. Zeurea bes-
teren eskuetan uztearenean. Ez da kontu ko-
rrontearekin gertatzen. Lanarekin gertatzen da 
gehienetan. Egungo jendartea delegatuz betea 
dago. Edozein politikarik du aholkulari bat dis-
kurtso bat prestatuko diona; edozein enpresa-
rik komunikazio-buru bat jendaurreko jarduna 
errazteko; edozein ekintzailek komertzial-lana 
egingo dion norbait... «Talde-lan» hitz potoloak 
miseria asko ezkutatzen du maiz.
(...)

Andoni Egaña, berria.eus (moldatua)

 –Tira, badaude hainbat erabaki ondorio 
larriak dituztenak, ezta?
 –Ez nuke arduradunen larruan egon 
nahi kasu batzuetan.

Entzun irratiko erreportajea, eta jaso 
ibilgailu autonomoen alde onak eta 
txarrak.

Aztertu esaldiak, eta aukeratu 
erabiliko zenuketen izenordaina.

1. Saltzaileek haiek/eurek ez dute aurkezten Tesla 
Motorsen ibilgailu adimenduna auto autonomo gisa.

2. Neuk/Nik behintzat ez dut inolako zalantzarik.

3. Guk/Geuk egiten ditugun akatsak ez dizkiogu onartzen 
makina bati.

Aztertu transkripzioa, eta erantzun galdera hauei.

ERDITZE-GARAIAN... BAI EZ ZERGATIK?

1. … medikuei men egin zien? X Ospitalera joan ez zelako...

2. … kikildu egin zen?

3. … indar handia sentitu zuen?

4. … vernix-usainak horditu zuen?

ADIMENDUN SISTEMAK
Tekniker teknologia-zentroak parte hartu du algorit-
moetan oinarritutako plataforma baten garapenean. 
Haren bidez, azpiegitura handietako larrialdi-egoe-
retatik modu azkar eta seguruenean irteteko ibilbi-
dearen gainean erabaki autonomoak hartuko ditu, 
erabakia hartzeko unean benetako inguruabarrei 
begiratzen diena.

Irakurri plataforma horren ezaugarriak, 
eta proposatu bi hobekuntza; horretarako, 
erabili irudimena eta pentsatu eskatzea 
libre dela. Hartu kontuan eginda dagoela, 
eta, beraz, ezin dela aldatu.
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A ULERMENA LANDU
Irakur dezatela zutabearen hasiera, eta 

hitz egin dezatela gaiari buruz foroan. Har 
ezazu parte zeuk ere solasaldi horretan, 
eta egin galdera gehiago, irakurtzen 
dituzun mezuen arabera.

B HITZ EGIN
2-3ko taldetan, hitz egin dezatela labur 

foroan irakurritakoari buruz.
Gero, bi zerrenda egingo dituzte, 

hartu edo ez hartu nahiago dituzten 
erabakiena. Komentatu talde handian 
zerrendok, eta nolakoak zareten erabakiak 
hartzeko orduan. Har ezazu parte zeuk ere 
solasaldian.

Aprobetxatu unea besteren esku 
esamoldeari buruz hitz egiteko. Azaldu 
bestek izenordain funtzioa betetzen 
duela kasu honetan, eta, hori dela-eta, 
mugagabean deklinatu behar dugula. 
Esaiezu, halaber, inor, inoren esku ere 
erabiltzen dela.

C  ULERMENA LANDU ETA EDUKIARI 
ERREPARATU

Lehengo taldeetan, irakur dezatela egoera, eta aldera dezatela zer egingo 
luketen eurek. Egin erronda bat taldeetan zein iritzi nagusitu den jakiteko.

Aurkeztu entzugaia: irratian, kongresu bati buruzko albistea eman dute. 
Entzun ondoren, komenta ezazue talde handian ikerketaren emaitzek bat 
egiten ote duten ikasgelan irtendakoarekin.

Taldeetan, zerrenda ditzatela ibilgailu autonomoen alde on eta txarrak, eta 
alderatu talde handian.

Errepara diezaiotela edukiari. Egin dezatela ariketa; zuzentzeko, entzun 
dezatela berriz edo eman transkripzioa. Galdetu zer dela-eta erabili ote diren 
izenordain indartuak, eta azpimarratu erabilera ez dagoela erabat araututa eta 
euskalki batzuetan joera handiagoa dagoela. Zalantzarik badago, jo Kontuan 
Hartu atalera.
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03.saioa
NEURE ESKU;  
BESTEREN ESKU

Irakurri zutabearen hasiera, eta eman zure 
iritzia foroan, galderak oinarri hartuta.

A

B C

D

E

Entzun etxean erditu den ama baten 
testigantza, eta erantzun galderei.

1. Damutu zaio hartutako erabakia?

2. Zein eragozpen ikusten zion bere asmoari?

3. Nork hartu behar ditu halako erabakiak?

4. Ezagutzen duzue inor antzekoa egin 
duenik? Zer kontatzen du?

• Zure ustez, egia da dena besteren esku uzten 
duen jendartean bizi garela?

• Zeuk ere horrela jokatzen duzu?
• Zein miseria ezkutatzen du “talde-lan” hitzak? Zeri 

buruz ari da idazlea?

Egin besteren esku uzten dituzuen erabakien 
zerrenda.

Irakurri zertan den Tranbiaren dilema, garraio-
-arloan teknologia adimendunek dakartzaten 
ondorioak aztertzeko psikologoek prestatutako 
esperimentua; alderatu kideekin zer egingo 
zenuketen halako kasu batean.

Tranbia bat kontrolik gabe doa abiadura bizian, 
eta, ezer egin ezean, aurrean dituen bost per-
tsona hilko ditu. Aukera bakarra dago tranbia 
gelditzeko: alboan dagoen seigarren laguna tren-
bidera bultzatzea; bere gorputzarekin tranbia gel-
diaraziko du zorigaitzeko lagun horrek. Bizitza 
bat bosten truke, beraz.

IZENORDAIN  
INDARTUAK

Izenordaina bera nabarmendu nahi dugu-
nean erabiltzen ditugu.

neu
bera
zeu
…

neuk
berak
zeuk
…

neuri
berari
zeuri
…

neure
bere
zeure
…

 – Egin zeure kasa.
KH 9-12
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Osatu esaldiak, jaso berri duzun informazioaren 
arabera.

1. Ospitalera joan banintz, medikuei men egingo 
…………………….

2. Kezka guztiei kasu egin ………………, ez nukeen 
halako indarra sentituko.

BALDINTZAK

EZ ALEGIAZKOA
Oso gertagarria da.

 – Dirulaguntza lortzen badugu, ekimen 
sozialetarako erabiliko dugu.

ALEGIAZKOA
Gertagaitza da, baina litekeena.

 – Loteria tokatuko balitzaigu, ekimen so-
zialetarako erabiliko genuke.

Aurreko biak, askotan, hizlariaren pertzep-
zioaren araberakoak dira.

 GERTAEZINA
Ezinezkoa da, lehenaldiko kontuez ari da-eta.

 – Iaz dirulaguntza lortu (izan) bagenu, 
ekimen sozialetarako erabiliko genukeen.

KH 13-16

Irakurri berri laburra, eta zehaztu halako 
adimendun sistemek dituzten alde on eta txarrak.

NEUK
Delegazioaren gizartean bizi gara. Zeurea bes-
teren eskuetan uztearenean. Ez da kontu ko-
rrontearekin gertatzen. Lanarekin gertatzen da 
gehienetan. Egungo jendartea delegatuz betea 
dago. Edozein politikarik du aholkulari bat dis-
kurtso bat prestatuko diona; edozein enpresa-
rik komunikazio-buru bat jendaurreko jarduna 
errazteko; edozein ekintzailek komertzial-lana 
egingo dion norbait... «Talde-lan» hitz potoloak 
miseria asko ezkutatzen du maiz.
(...)

Andoni Egaña, berria.eus (moldatua)

 –Tira, badaude hainbat erabaki ondorio 
larriak dituztenak, ezta?
 –Ez nuke arduradunen larruan egon 
nahi kasu batzuetan.

Entzun irratiko erreportajea, eta jaso 
ibilgailu autonomoen alde onak eta 
txarrak.

Aztertu esaldiak, eta aukeratu 
erabiliko zenuketen izenordaina.

1. Saltzaileek haiek/eurek ez dute aurkezten Tesla 
Motorsen ibilgailu adimenduna auto autonomo gisa.

2. Neuk/Nik behintzat ez dut inolako zalantzarik.

3. Guk/Geuk egiten ditugun akatsak ez dizkiogu onartzen 
makina bati.

Aztertu transkripzioa, eta erantzun galdera hauei.

ERDITZE-GARAIAN... BAI EZ ZERGATIK?

1. … medikuei men egin zien? X Ospitalera joan ez zelako...

2. … kikildu egin zen?

3. … indar handia sentitu zuen?

4. … vernix-usainak horditu zuen?

ADIMENDUN SISTEMAK
Tekniker teknologia-zentroak parte hartu du algorit-
moetan oinarritutako plataforma baten garapenean. 
Haren bidez, azpiegitura handietako larrialdi-egoe-
retatik modu azkar eta seguruenean irteteko ibilbi-
dearen gainean erabaki autonomoak hartuko ditu, 
erabakia hartzeko unean benetako inguruabarrei 
begiratzen diena.

Irakurri plataforma horren ezaugarriak, 
eta proposatu bi hobekuntza; horretarako, 
erabili irudimena eta pentsatu eskatzea 
libre dela. Hartu kontuan eginda dagoela, 
eta, beraz, ezin dela aldatu.
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D  ULERMENA ETA 
GRAMATIKA LANDU

Aurkeztu entzungaia: ama izandako batek bere 
esperientziaren testigantza utzi du webgune 
batean. Entzun dezatela, eta, taldetan, erantzun 
diezaietela galderei. Zuzendu talde handian, eta 
argitu zalantzak transkripzioa erabilita.

Bila ditzatela liburuko esaldiak transkripzioan, 
testuinguru horretan erantzuteko. Kausazko 
esaldien bidez, ikaslea baldintza betetzeko 
ezintasunaz konturatzea da asmoa. Zuzendu 
ariketa, eta erabili transkripzioko beste esaldi 
batzuk edukia ulertu dela ziurtatzeko.

Osa ditzatela hutsuneak. Une horretan, 
alegiazko baldintzaren eta irrealaren formen 
artean dauden desberdintasunak azal 
diezazkiekezu; animatu, hala ere, ikasleek eurek 
atzematera aldeok. Zalantzarik badute, Kontuan 
Hartu atala kontsulta dezakete.

E EKINTZA
Albiste laburra irakurrita, komenta itzazue 

halako aurrerapenen alde on eta txarrak, talde 
handian. 

Aurkeztu irakurgaia: albisteak interesa piztuta, 
plataforma garatu duen enpresaren webgunera jo 
duzue, informazio gehiagoren bila. Irakur dezatela 
azalpena, eta proposa ditzatela bina hobekuntza.

Baldintza irreala erabiltzera bultzatzeko, 
azpimarratu gailu horrek ez duela aldaketarik 
onartzen.

Entzun guztien proposamenak, eta eman 
feedbacka talde handian.

OSTEKOAK

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

ERANTZUNAK
1. eurek; 2. Neuk; 3. Geuk

ERANTZUNAK
2. Ez. Ospitalera joan ez zelako; 3. Bai. Kezka horiei 
guztiei kasu egin ez zielako; 4. Bai. Kezka horiei 
guztiei kasu egin ez zielako

ERANTZUNAK
1. niekeen; 2. banie

ERANTZUNAK
1. Ez, pozik dagoela ematen du; 2. Ospitalean 
konbentzituko zutelako arriskua ikusten zuen, amaren 
zalantzak ikustea, medikuak eta teknologia gertu 
izatearen abantaila; 3. Erantzun irekia; 4. Erantzun irekia

ZIRT EDO ZART16. ikastunitatea

84PRIMERAN! 
B2.2

85 PRIMERAN! 
B2.2



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

4

1

2

3

LANBIDEA ERABAKIAK

Europako Parlamentuko kidea 1. Hiritarrengan eragin handia duten erabakiak.

2. Ingurugiroari buruzko legeak erabaki.

3. Kontsumitzaileen eskubideen defentsarako legeak egin.

4. Herrialdeetako aurrekontuak aztertu.

5. Nazioarteko akordioak zehaztu.

…

KONTUAN HARTU

Elkarteko zuzendaritza-taldeko bi kide, inauterietan konpartsa ateratzeaz ari dira.

Irakurri solasaldia, eta jarri dagokien tokian falta diren pasarteak.

Lagun-taldea osatu berria duzue, eta erabaki asko hartu beharko dituzue aurrerantzean.

Proposatu, foroan, zer erabaki eta nola. Guztion artean lau erabaki adostuko dituzue. 
Adibidez:
• Asteburuetan zer egin: erabakitzeko, proposamenak egin eta bozketa egin dezakegu.
• Lokala hartu ala ez.
• Baiezkotan, nola antolatu garbiketa.
• …

KONTUAN HARTU

Etengabeko erabaki-segida bat da bizitza: goizean jaiki eta zer jantziko dugun erabakitzen dugu, zein 
lan-eskaintza hautatu deliberatzen edota epaimahai bateko kide bagara, saria nori eman ebazten.
Etxean, lanean, gizartean eta beste hainbat erabaki-esparru edo erabakigunetan era guztietako eraba-
kiak hartzea egokituko zaigu: xumeak zein hil ala bizikoak, sendo eta irmoak, arinak edo azalekoak, 
sakonak, atzeraezinak, premiazkoak badira… Erabaki zailak dira norbere bizitza edo besterena bal-
dintzatzen dutenak… Erabaki zuzen eta egokiak hartu nahi izango ditugu, eta erabaki okerrek kezka 
eragingo digute. Ohi baino gehiago kostako zaigu gai erabakigaitzak ebaztea, erabaki zail eta gogorrak 
hartzea. Batzuetan ez digute bereziki eragingo, baina erabaki lotesleak badira, esaterako, erabakitakoa 
betetzera behartuko gaituzte.

 - Erabakiguneak zenbat eta urrunago egon, zailagoa da erabakien ondorioak ikustea.

ERABAKITZEKO MODUAREN ARABERA
Ahobatezko erabakiak talde osoaren adostasunarekin hartzen dira, aho batez; alde bateko edo aldebaka-
rrekoak, berriz, gainerakoak kontuan hartu gabe.
Proiektu eta dinamika parte-hartzaileen bultzatzaileek erabakiak herritarron esku jarri nahi dituzte, era-
bakitze-prozesuak bideratuz. Herritarron erabaki-gaitasuna eta erabakimena, hau da, erabakitzeko ahal-
menean sinesten dute. Norberaren inplikazioaren arabera, parte-hartze aktiboa edo pasiboa izango du.
Ziurtasun osoz har daitezke erabakiak, edota hautuaz duda/zalantza egin, zalantzan egon, baita era-
bakiaz damutu, erabaki okerra hartu dugula sentitu ere. Batzuetan, erabakitzeari uko egin eta nahiago 
izaten dugu erabakia eskuordetu, delegatu, inoren/besteren esku utzi/laga, edota txanpona airera bota, 
zoriak erabaki dezan. Izan ere, erabaki orok eskatzen du erantzukizuna, arreta eta ardura.

 - Aho batez erabaki dugu euskararen egunean jai egitea.

ESAMOLDEAK
Zirt edo zart egin: erabaki, erabakia hartu. Huts edo bete hartu erabakiak: nolanahi, pentsatu gabe, ardu-
rarik hartu gabe. Besteren azalean/larruan egon: beste baten tokian egon. Kale edo bale: erabakia hartu, 
eta datorrena datorrela.

 - Gai horri dagokionez, zirt edo zart egin behar dugu behingoz.

ERABAKIEI BURUZ JARDUTEKO LEXIKOA

Zenbait lanbidetako kideek hartzen dituzten erabakiak bereziki dira pisuzkoak, besterengan 
edo guztiongan eragiten dutelako.

Aukeratu lanbide bat, eta hausnartu hartu beharreko erabakiez, eta horiek egoki hartzeko 
behar diren ezaugarriez.

Lagun hau ez dago gustura enpresako erabakiak hartzeko moduarekin.

Irakurri gaiari buruz egin duen hausnarketa, eta proposatu nabarmendutako hitzen baliokideak.

erabakitzeko ahalmena
erabaki-esparrua
erabaki loteslea
bozka eskuordetu
zirt edo zart egin

A —Azken hiru urteetako gaia ere sartu beharko da hurrengo bilerarako: 
inauterietako konpartsa.

B —Egia! Ezin dugu erabakia gehiago atzeratu: ……………. (1) behar dugu 
behingoz!

A —Bozketa antolatzea izango da onena: epea erabaki, eta bazkide guztiei 
bozka eskatu.

B —Batzarra egingo genuke bozkak jasotzeko, ezta? Nik uste batzarra dela 
horrelako erabaki baterako ……………. (2).

A —Bai. Etorri ezin denak ……………. (3) dezala, beste bati ……………. (4) 
emanda.

B —Edonola ere, argi utzi behar dugu ……………. (5) izango dela. Ezin dugu 
ametitu orain denok alde bozkatzea, ideia polita iruditzen zaigulako, 
baina lana egiteko garaian inor ez azaltzea. Baiezkoa ematen duenak 
lanerako eta parte hartzeko konpromisoarekin batera egin dezala.

Uste dut erabaki behar dugula erabakiak nola hartu.
Irudipena daukat erabaki arinak hartzeko garaian guztiok prest agertzen garela baina pisuzko eraba-
kiak hartzerakoan lausotu egiten da prestasun hori, eta besteongan eskuordetzeko joera nagusitzen 
ari da. Hori ez zait iruditzen bidezkoa, ez egokia; izan ere, enpresa honetan guztiok dugu erabakimena. 
Aurreko guztia kontuan hartuta, aurrerantzean eskuordetzarik ez onartzeko erabaki sendoa hartu 
dut.
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LANBIDEA ERABAKIAK

Europako Parlamentuko kidea 1. Hiritarrengan eragin handia duten erabakiak.

2. Ingurugiroari buruzko legeak erabaki.

3. Kontsumitzaileen eskubideen defentsarako legeak egin.

4. Herrialdeetako aurrekontuak aztertu.

5. Nazioarteko akordioak zehaztu.

…

KONTUAN HARTU

Elkarteko zuzendaritza-taldeko bi kide, inauterietan konpartsa ateratzeaz ari dira.

Irakurri solasaldia, eta jarri dagokien tokian falta diren pasarteak.

Lagun-taldea osatu berria duzue, eta erabaki asko hartu beharko dituzue aurrerantzean.

Proposatu, foroan, zer erabaki eta nola. Guztion artean lau erabaki adostuko dituzue. 
Adibidez:
• Asteburuetan zer egin: erabakitzeko, proposamenak egin eta bozketa egin dezakegu.
• Lokala hartu ala ez.
• Baiezkotan, nola antolatu garbiketa.
• …

KONTUAN HARTU

Etengabeko erabaki-segida bat da bizitza: goizean jaiki eta zer jantziko dugun erabakitzen dugu, zein 
lan-eskaintza hautatu deliberatzen edota epaimahai bateko kide bagara, saria nori eman ebazten.
Etxean, lanean, gizartean eta beste hainbat erabaki-esparru edo erabakigunetan era guztietako eraba-
kiak hartzea egokituko zaigu: xumeak zein hil ala bizikoak, sendo eta irmoak, arinak edo azalekoak, 
sakonak, atzeraezinak, premiazkoak badira… Erabaki zailak dira norbere bizitza edo besterena bal-
dintzatzen dutenak… Erabaki zuzen eta egokiak hartu nahi izango ditugu, eta erabaki okerrek kezka 
eragingo digute. Ohi baino gehiago kostako zaigu gai erabakigaitzak ebaztea, erabaki zail eta gogorrak 
hartzea. Batzuetan ez digute bereziki eragingo, baina erabaki lotesleak badira, esaterako, erabakitakoa 
betetzera behartuko gaituzte.

 - Erabakiguneak zenbat eta urrunago egon, zailagoa da erabakien ondorioak ikustea.

ERABAKITZEKO MODUAREN ARABERA
Ahobatezko erabakiak talde osoaren adostasunarekin hartzen dira, aho batez; alde bateko edo aldebaka-
rrekoak, berriz, gainerakoak kontuan hartu gabe.
Proiektu eta dinamika parte-hartzaileen bultzatzaileek erabakiak herritarron esku jarri nahi dituzte, era-
bakitze-prozesuak bideratuz. Herritarron erabaki-gaitasuna eta erabakimena, hau da, erabakitzeko ahal-
menean sinesten dute. Norberaren inplikazioaren arabera, parte-hartze aktiboa edo pasiboa izango du.
Ziurtasun osoz har daitezke erabakiak, edota hautuaz duda/zalantza egin, zalantzan egon, baita era-
bakiaz damutu, erabaki okerra hartu dugula sentitu ere. Batzuetan, erabakitzeari uko egin eta nahiago 
izaten dugu erabakia eskuordetu, delegatu, inoren/besteren esku utzi/laga, edota txanpona airera bota, 
zoriak erabaki dezan. Izan ere, erabaki orok eskatzen du erantzukizuna, arreta eta ardura.

 - Aho batez erabaki dugu euskararen egunean jai egitea.

ESAMOLDEAK
Zirt edo zart egin: erabaki, erabakia hartu. Huts edo bete hartu erabakiak: nolanahi, pentsatu gabe, ardu-
rarik hartu gabe. Besteren azalean/larruan egon: beste baten tokian egon. Kale edo bale: erabakia hartu, 
eta datorrena datorrela.

 - Gai horri dagokionez, zirt edo zart egin behar dugu behingoz.

ERABAKIEI BURUZ JARDUTEKO LEXIKOA

Zenbait lanbidetako kideek hartzen dituzten erabakiak bereziki dira pisuzkoak, besterengan 
edo guztiongan eragiten dutelako.

Aukeratu lanbide bat, eta hausnartu hartu beharreko erabakiez, eta horiek egoki hartzeko 
behar diren ezaugarriez.

Lagun hau ez dago gustura enpresako erabakiak hartzeko moduarekin.

Irakurri gaiari buruz egin duen hausnarketa, eta proposatu nabarmendutako hitzen baliokideak.

erabakitzeko ahalmena
erabaki-esparrua
erabaki loteslea
bozka eskuordetu
zirt edo zart egin

A —Azken hiru urteetako gaia ere sartu beharko da hurrengo bilerarako: 
inauterietako konpartsa.

B —Egia! Ezin dugu erabakia gehiago atzeratu: ……………. (1) behar dugu 
behingoz!

A —Bozketa antolatzea izango da onena: epea erabaki, eta bazkide guztiei 
bozka eskatu.

B —Batzarra egingo genuke bozkak jasotzeko, ezta? Nik uste batzarra dela 
horrelako erabaki baterako ……………. (2).

A —Bai. Etorri ezin denak ……………. (3) dezala, beste bati ……………. (4) 
emanda.

B —Edonola ere, argi utzi behar dugu ……………. (5) izango dela. Ezin dugu 
ametitu orain denok alde bozkatzea, ideia polita iruditzen zaigulako, 
baina lana egiteko garaian inor ez azaltzea. Baiezkoa ematen duenak 
lanerako eta parte hartzeko konpromisoarekin batera egin dezala.

Uste dut erabaki behar dugula erabakiak nola hartu.
Irudipena daukat erabaki arinak hartzeko garaian guztiok prest agertzen garela baina pisuzko eraba-
kiak hartzerakoan lausotu egiten da prestasun hori, eta besteongan eskuordetzeko joera nagusitzen 
ari da. Hori ez zait iruditzen bidezkoa, ez egokia; izan ere, enpresa honetan guztiok dugu erabakimena. 
Aurreko guztia kontuan hartuta, aurrerantzean eskuordetzarik ez onartzeko erabaki sendoa hartu 
dut.
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ARGUDIO MOTAK
Eztabaida, debate eta halakoetan, solaskide batek hartzailea (entzulea edo irakurlea) bere argudioetara 
ekarri nahi izaten du, eta haren atxikimendua lortu. Hori errazago lortuko du iritziak arrazoiekin sos-
tengatuz gero, eta horretarako hainbat estrategia baliatzen ditu argudiatzaileak. Hona hemen hainbat 
aukera:

IRITZI OROKORRAREN ARGUDIOA
Gorabehera bat gehiengoaren iritzi modura aurkeztuz, hartzailea ere iritzi horretara gerturarazten 
duen arrazoibidea da.

 - Erabaki publikoak hartzeko prozesuan, mundu mailako parte-hartze metodologia gehienek ezin-
bestekotzat jotzen dute laguntza aditua izatea.

AUTORITATE-ARGUDIOA
Pertsona zein instituzio ospetsuren bat ere iritzi berekoa dela erakutsiz, haren aipua egiten da, hala, 
norberaren argudioak pisu handiagoz agertzeko.

 - Silvia Federicik ere ideia berbera lantzen du.

KAUSA-ONDORIOA ARGUDIOA
Argudio mota honetan giza adimenaren logika naturala edota pentsabidea baliatzen dugu, gertaeren 
arteko harreman logikoan oinarritzen dena. Horretarako, komeni izaten da beti azalpen sinesgarriena 
erabiltzea.

 - Aldaketak guztion premia eta nahietara egokitzea garrantzitsua da; hori dela-eta, udalak parte-
-hartze prozesuaren bidez hartu nahi ditu erabakiak.

BESTE BATZUK
 • Adibide bidezkoa: tesia ilustratzeko, aberasteko edota indartzeko erabiltzen diren adibideak dira.
 • Analogiazkoa: defendatzen den ideiaren eta beste baten artean dagoen antza erabiltzen da.
 • Hartzailearen sentimenduetara jotzea: argudio logikoak baino gehiago, igorleak erabiltzen dituen 

amarruak dira. Askotan, mehatxu-joko limurtzailea baino ez da.
 • Nor bere autoritatean edo prestigioan oinarritzea: tesiaren beraren indarragatik baino gehiago, tesi 

hori defendatzen duen pertsonaren itzalarengatik lortzeko bidea egiten denean.
 • Argudio okerrak edo desegokiak: pentsamenduaren logikarekin edo jendartearen begirunearekin 

ezin direlako uztartu deitzen zaie horrela. Falaziak:
 – Pertsonen aurkako argudioa
 – Kausa-ondorio erako erlazio okerrak egitea
 – Gezurra argudiotzat erabiltzea
 – Banakotasunetik orokortasunera igarotzea

Gasteizko horma-irudien ibilbideko gidariari elkarrizketa egin diote hiriko kultura-aldizkarian. 
Bertan, ekimenaren inguruko azalpenak eta iritzia eman ditu.

ESTALPE BATEN BEHARRA AL DUGU? 

Iruñeko Udalak sare sozialen bidez jakinarazi du azken Hirigintza Batzordeak hartutako erabakia.

Irakurri txioa, eta erantzun zure iritzia emanez. Arrazoi ezazu iritzia argudio bat erabiliz. 

Herrian estalpe baten beharra ote den hausnarketa-prozesu herrikoia jarriko du martxan udalak.

Irakurri etxean jaso duzun eskuorria, eta egin proposamenak arrazoiak argudiatuta.

Hirigintza Batzordeak onetsi du #AutobusGeltokiaren etorkizunari eta haren orubeari buruz-
ko erabaki guztiak aurrez eztabaidatzea, eta gizartea ere eztabaida horren parte izatea.
+INFO: [CAS]  http://bit.ly/2VyURS4

https://twitter.com/Pamplona_ayto (moldatua)

A. Iritzi orokorraren argudioa
B. Banakotasunetik orokortasunera igarotzea
C. Adibide bidezko argudioa
D. Igorlearen prestigioan oinarritzea

Aztertu ideiak eta haien alde erabilitako argudioak, eta 
aukeratu bakoitza zein motatakoa den.

Hiru hitzorduko hausnarketa-prozesua egingo dugu, guztion 
artean erabakitzeko estalpe baten beharra ote dugun.
Prozesuan hainbat galderari erantzun nahi diogu:
- Zein dira gaur egun estalita dauden guneak?
- Zein dira gune horien ezaugarriak?
- Zein erabilera eman nahi diogu?
- Estalpe bat egiteak zer ekarriko dio herriari?
Horretaz hausnartzeko hiru bilera egingo ditugu:

- Urriaren 27an, 11:00etan udaletxeko udalbatza-aretoan: 
gune estalien erabilerari buruz mintzatuko gara.

-  Azaroaren 6an: balizko estalpe berriak izan beharko li-
tuzkeen ezaugarri eta kokapenaren inguruko eztabaida.

- Azaroaren 20an: aukeran dauden proiektu/ideien artean 
erabakitzeko lan-saioa.

Zatoz bileretara edo egin Interneten zure proposamena!
www.anoeta.eus (moldatua)

IDEIA ARGUDIOA MOTA

1.  Hazkunde demografikoak eragindakoak ez dira 
hirietan ikus ditzakegun giza aztarna bakarrak.

Horren erakusle da, esate baterako, Gasteizko Hiri 
Margotua. 

2.  Hiri Margotua mural-galeria bat da, arte 
monumentalaren adierazpen garaikidea.

Are, gure lanak ikusi dituen edonork esaten duen 
moduan, balio edertzailea eransten diote.

3.  Parte-hartze handiko egitura batekin sortzen 
dugu.

Eta halako adierazpen artistiko garaikide ia 
guztietan bezala, jendearen ekarpenek bermatzen 
dute proiektuaren aberastasuna.

4.  Ezin uka dezakegu erabakiak kontsentsuz hartzeak 
asko aberasten duela sorkuntza-prozesua.

Esaterako, Ariznabarran lehen horma-irudia egin 
dugu, baina auzoak zeresan handia izan du.

5.  Muralismo parte-hartzailearen oinarri nagusiak 
bi dira: balioa ematea hiritarrek esateko dutenari, 
eta bere hiriari eta bizilagunei buruz ikasi nahia.

Bistakoa da auzokideen intereseko ikasgaiak 
gainerako gasteiztarren eta bisitari guztien 
interesekoak ere izan badirela.

6.  Nolanahi ere, esku-hartze parte-hartzaile mota 
honetan ez gara aitzindariak.

Modu autokudeatuan egin izan baita munduko leku 
askotan.

Lekeition, 125 urtez itxita egon den Abaroa Guneari zer-nolako erabilera eman aztertzen 
ari dira herritarrak, eta udalak zuek kontratatu zaituzte hori kudeatzeko.

Elkartu pare bat ikaskiderekin, ikusi erreportaje-zatia, eta erabaki nola kudeatu Abaroa 
Gunearen erabilerarako herritarren lehen bilera.
• Aurkeztu nor zareten: parte-hartze prozesua bideratzeko udalak kontratatu zaituzte
• Azaldu lehen bileran hartu beharreko erabakiak eta aurrera begirako erabaki motak zein diren
• Kudeatu denbora: aurkezpenak, iritzi-bilketak, eztabaidak sortzen diren tarteak, nola bideratu eta 

zenbat denbora eskaini, erabakiak bateratzeko unea…

• ...

Idatzi wikian lehen bileraren planteamendua argudiatuta, eta bidali alkateari.
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zenbat denbora eskaini, erabakiak bateratzeko unea…

• ...

Idatzi wikian lehen bileraren planteamendua argudiatuta, eta bidali alkateari.
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KONTUAN HARTU

ARGUDIO MOTAK
Eztabaida, debate eta halakoetan, solaskide batek hartzailea (entzulea edo irakurlea) bere argudioetara 
ekarri nahi izaten du, eta haren atxikimendua lortu. Hori errazago lortuko du iritziak arrazoiekin sos-
tengatuz gero, eta horretarako hainbat estrategia baliatzen ditu argudiatzaileak. Hona hemen hainbat 
aukera:

IRITZI OROKORRAREN ARGUDIOA
Gorabehera bat gehiengoaren iritzi modura aurkeztuz, hartzailea ere iritzi horretara gerturarazten 
duen arrazoibidea da.

 - Erabaki publikoak hartzeko prozesuan, mundu mailako parte-hartze metodologia gehienek ezin-
bestekotzat jotzen dute laguntza aditua izatea.

AUTORITATE-ARGUDIOA
Pertsona zein instituzio ospetsuren bat ere iritzi berekoa dela erakutsiz, haren aipua egiten da, hala, 
norberaren argudioak pisu handiagoz agertzeko.

 - Silvia Federicik ere ideia berbera lantzen du.

KAUSA-ONDORIOA ARGUDIOA
Argudio mota honetan giza adimenaren logika naturala edota pentsabidea baliatzen dugu, gertaeren 
arteko harreman logikoan oinarritzen dena. Horretarako, komeni izaten da beti azalpen sinesgarriena 
erabiltzea.

 - Aldaketak guztion premia eta nahietara egokitzea garrantzitsua da; hori dela-eta, udalak parte-
-hartze prozesuaren bidez hartu nahi ditu erabakiak.

BESTE BATZUK
 • Adibide bidezkoa: tesia ilustratzeko, aberasteko edota indartzeko erabiltzen diren adibideak dira.
 • Analogiazkoa: defendatzen den ideiaren eta beste baten artean dagoen antza erabiltzen da.
 • Hartzailearen sentimenduetara jotzea: argudio logikoak baino gehiago, igorleak erabiltzen dituen 

amarruak dira. Askotan, mehatxu-joko limurtzailea baino ez da.
 • Nor bere autoritatean edo prestigioan oinarritzea: tesiaren beraren indarragatik baino gehiago, tesi 

hori defendatzen duen pertsonaren itzalarengatik lortzeko bidea egiten denean.
 • Argudio okerrak edo desegokiak: pentsamenduaren logikarekin edo jendartearen begirunearekin 

ezin direlako uztartu deitzen zaie horrela. Falaziak:
 – Pertsonen aurkako argudioa
 – Kausa-ondorio erako erlazio okerrak egitea
 – Gezurra argudiotzat erabiltzea
 – Banakotasunetik orokortasunera igarotzea

Gasteizko horma-irudien ibilbideko gidariari elkarrizketa egin diote hiriko kultura-aldizkarian. 
Bertan, ekimenaren inguruko azalpenak eta iritzia eman ditu.

ESTALPE BATEN BEHARRA AL DUGU? 

Iruñeko Udalak sare sozialen bidez jakinarazi du azken Hirigintza Batzordeak hartutako erabakia.

Irakurri txioa, eta erantzun zure iritzia emanez. Arrazoi ezazu iritzia argudio bat erabiliz. 

Herrian estalpe baten beharra ote den hausnarketa-prozesu herrikoia jarriko du martxan udalak.

Irakurri etxean jaso duzun eskuorria, eta egin proposamenak arrazoiak argudiatuta.

Hirigintza Batzordeak onetsi du #AutobusGeltokiaren etorkizunari eta haren orubeari buruz-
ko erabaki guztiak aurrez eztabaidatzea, eta gizartea ere eztabaida horren parte izatea.
+INFO: [CAS]  http://bit.ly/2VyURS4

https://twitter.com/Pamplona_ayto (moldatua)

A. Iritzi orokorraren argudioa
B. Banakotasunetik orokortasunera igarotzea
C. Adibide bidezko argudioa
D. Igorlearen prestigioan oinarritzea

Aztertu ideiak eta haien alde erabilitako argudioak, eta 
aukeratu bakoitza zein motatakoa den.

Hiru hitzorduko hausnarketa-prozesua egingo dugu, guztion 
artean erabakitzeko estalpe baten beharra ote dugun.
Prozesuan hainbat galderari erantzun nahi diogu:
- Zein dira gaur egun estalita dauden guneak?
- Zein dira gune horien ezaugarriak?
- Zein erabilera eman nahi diogu?
- Estalpe bat egiteak zer ekarriko dio herriari?
Horretaz hausnartzeko hiru bilera egingo ditugu:

- Urriaren 27an, 11:00etan udaletxeko udalbatza-aretoan: 
gune estalien erabilerari buruz mintzatuko gara.

-  Azaroaren 6an: balizko estalpe berriak izan beharko li-
tuzkeen ezaugarri eta kokapenaren inguruko eztabaida.

- Azaroaren 20an: aukeran dauden proiektu/ideien artean 
erabakitzeko lan-saioa.

Zatoz bileretara edo egin Interneten zure proposamena!
www.anoeta.eus (moldatua)

IDEIA ARGUDIOA MOTA

1.  Hazkunde demografikoak eragindakoak ez dira 
hirietan ikus ditzakegun giza aztarna bakarrak.

Horren erakusle da, esate baterako, Gasteizko Hiri 
Margotua. 

2.  Hiri Margotua mural-galeria bat da, arte 
monumentalaren adierazpen garaikidea.

Are, gure lanak ikusi dituen edonork esaten duen 
moduan, balio edertzailea eransten diote.

3.  Parte-hartze handiko egitura batekin sortzen 
dugu.

Eta halako adierazpen artistiko garaikide ia 
guztietan bezala, jendearen ekarpenek bermatzen 
dute proiektuaren aberastasuna.

4.  Ezin uka dezakegu erabakiak kontsentsuz hartzeak 
asko aberasten duela sorkuntza-prozesua.

Esaterako, Ariznabarran lehen horma-irudia egin 
dugu, baina auzoak zeresan handia izan du.

5.  Muralismo parte-hartzailearen oinarri nagusiak 
bi dira: balioa ematea hiritarrek esateko dutenari, 
eta bere hiriari eta bizilagunei buruz ikasi nahia.

Bistakoa da auzokideen intereseko ikasgaiak 
gainerako gasteiztarren eta bisitari guztien 
interesekoak ere izan badirela.

6.  Nolanahi ere, esku-hartze parte-hartzaile mota 
honetan ez gara aitzindariak.

Modu autokudeatuan egin izan baita munduko leku 
askotan.

Lekeition, 125 urtez itxita egon den Abaroa Guneari zer-nolako erabilera eman aztertzen 
ari dira herritarrak, eta udalak zuek kontratatu zaituzte hori kudeatzeko.

Elkartu pare bat ikaskiderekin, ikusi erreportaje-zatia, eta erabaki nola kudeatu Abaroa 
Gunearen erabilerarako herritarren lehen bilera.
• Aurkeztu nor zareten: parte-hartze prozesua bideratzeko udalak kontratatu zaituzte
• Azaldu lehen bileran hartu beharreko erabakiak eta aurrera begirako erabaki motak zein diren
• Kudeatu denbora: aurkezpenak, iritzi-bilketak, eztabaidak sortzen diren tarteak, nola bideratu eta 

zenbat denbora eskaini, erabakiak bateratzeko unea…

• ...

Idatzi wikian lehen bileraren planteamendua argudiatuta, eta bidali alkateari.
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Irakurri kudeaketa-dinamikak, eta aztertu 
erabakiak hartzeko bidea: parte-hartzaile 
guztien iritziak aintzat hartuko diren bermerik 
ikusten duzun ala ez, aurrera begirako 
planak…

Eman feedbacka wikian.
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KONTUAN HARTU

ARGUDIO MOTAK
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ekarri nahi izaten du, eta haren atxikimendua lortu. Hori errazago lortuko du iritziak arrazoiekin sos-
tengatuz gero, eta horretarako hainbat estrategia baliatzen ditu argudiatzaileak. Hona hemen hainbat 
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IRITZI OROKORRAREN ARGUDIOA
Gorabehera bat gehiengoaren iritzi modura aurkeztuz, hartzailea ere iritzi horretara gerturarazten 
duen arrazoibidea da.

 - Erabaki publikoak hartzeko prozesuan, mundu mailako parte-hartze metodologia gehienek ezin-
bestekotzat jotzen dute laguntza aditua izatea.

AUTORITATE-ARGUDIOA
Pertsona zein instituzio ospetsuren bat ere iritzi berekoa dela erakutsiz, haren aipua egiten da, hala, 
norberaren argudioak pisu handiagoz agertzeko.

 - Silvia Federicik ere ideia berbera lantzen du.

KAUSA-ONDORIOA ARGUDIOA
Argudio mota honetan giza adimenaren logika naturala edota pentsabidea baliatzen dugu, gertaeren 
arteko harreman logikoan oinarritzen dena. Horretarako, komeni izaten da beti azalpen sinesgarriena 
erabiltzea.

 - Aldaketak guztion premia eta nahietara egokitzea garrantzitsua da; hori dela-eta, udalak parte-
-hartze prozesuaren bidez hartu nahi ditu erabakiak.

BESTE BATZUK
 • Adibide bidezkoa: tesia ilustratzeko, aberasteko edota indartzeko erabiltzen diren adibideak dira.
 • Analogiazkoa: defendatzen den ideiaren eta beste baten artean dagoen antza erabiltzen da.
 • Hartzailearen sentimenduetara jotzea: argudio logikoak baino gehiago, igorleak erabiltzen dituen 

amarruak dira. Askotan, mehatxu-joko limurtzailea baino ez da.
 • Nor bere autoritatean edo prestigioan oinarritzea: tesiaren beraren indarragatik baino gehiago, tesi 

hori defendatzen duen pertsonaren itzalarengatik lortzeko bidea egiten denean.
 • Argudio okerrak edo desegokiak: pentsamenduaren logikarekin edo jendartearen begirunearekin 

ezin direlako uztartu deitzen zaie horrela. Falaziak:
 – Pertsonen aurkako argudioa
 – Kausa-ondorio erako erlazio okerrak egitea
 – Gezurra argudiotzat erabiltzea
 – Banakotasunetik orokortasunera igarotzea

Gasteizko horma-irudien ibilbideko gidariari elkarrizketa egin diote hiriko kultura-aldizkarian. 
Bertan, ekimenaren inguruko azalpenak eta iritzia eman ditu.

ESTALPE BATEN BEHARRA AL DUGU? 

Iruñeko Udalak sare sozialen bidez jakinarazi du azken Hirigintza Batzordeak hartutako erabakia.

Irakurri txioa, eta erantzun zure iritzia emanez. Arrazoi ezazu iritzia argudio bat erabiliz. 

Herrian estalpe baten beharra ote den hausnarketa-prozesu herrikoia jarriko du martxan udalak.

Irakurri etxean jaso duzun eskuorria, eta egin proposamenak arrazoiak argudiatuta.

Hirigintza Batzordeak onetsi du #AutobusGeltokiaren etorkizunari eta haren orubeari buruz-
ko erabaki guztiak aurrez eztabaidatzea, eta gizartea ere eztabaida horren parte izatea.
+INFO: [CAS]  http://bit.ly/2VyURS4

https://twitter.com/Pamplona_ayto (moldatua)

A. Iritzi orokorraren argudioa
B. Banakotasunetik orokortasunera igarotzea
C. Adibide bidezko argudioa
D. Igorlearen prestigioan oinarritzea

Aztertu ideiak eta haien alde erabilitako argudioak, eta 
aukeratu bakoitza zein motatakoa den.

Hiru hitzorduko hausnarketa-prozesua egingo dugu, guztion 
artean erabakitzeko estalpe baten beharra ote dugun.
Prozesuan hainbat galderari erantzun nahi diogu:
- Zein dira gaur egun estalita dauden guneak?
- Zein dira gune horien ezaugarriak?
- Zein erabilera eman nahi diogu?
- Estalpe bat egiteak zer ekarriko dio herriari?
Horretaz hausnartzeko hiru bilera egingo ditugu:

- Urriaren 27an, 11:00etan udaletxeko udalbatza-aretoan: 
gune estalien erabilerari buruz mintzatuko gara.

-  Azaroaren 6an: balizko estalpe berriak izan beharko li-
tuzkeen ezaugarri eta kokapenaren inguruko eztabaida.

- Azaroaren 20an: aukeran dauden proiektu/ideien artean 
erabakitzeko lan-saioa.

Zatoz bileretara edo egin Interneten zure proposamena!
www.anoeta.eus (moldatua)
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1.  Hazkunde demografikoak eragindakoak ez dira 
hirietan ikus ditzakegun giza aztarna bakarrak.

Horren erakusle da, esate baterako, Gasteizko Hiri 
Margotua. 

2.  Hiri Margotua mural-galeria bat da, arte 
monumentalaren adierazpen garaikidea.

Are, gure lanak ikusi dituen edonork esaten duen 
moduan, balio edertzailea eransten diote.

3.  Parte-hartze handiko egitura batekin sortzen 
dugu.

Eta halako adierazpen artistiko garaikide ia 
guztietan bezala, jendearen ekarpenek bermatzen 
dute proiektuaren aberastasuna.

4.  Ezin uka dezakegu erabakiak kontsentsuz hartzeak 
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Esaterako, Ariznabarran lehen horma-irudia egin 
dugu, baina auzoak zeresan handia izan du.

5.  Muralismo parte-hartzailearen oinarri nagusiak 
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gainerako gasteiztarren eta bisitari guztien 
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honetan ez gara aitzindariak.

Modu autokudeatuan egin izan baita munduko leku 
askotan.
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ari dira herritarrak, eta udalak zuek kontratatu zaituzte hori kudeatzeko.

Elkartu pare bat ikaskiderekin, ikusi erreportaje-zatia, eta erabaki nola kudeatu Abaroa 
Gunearen erabilerarako herritarren lehen bilera.
• Aurkeztu nor zareten: parte-hartze prozesua bideratzeko udalak kontratatu zaituzte
• Azaldu lehen bileran hartu beharreko erabakiak eta aurrera begirako erabaki motak zein diren
• Kudeatu denbora: aurkezpenak, iritzi-bilketak, eztabaidak sortzen diren tarteak, nola bideratu eta 

zenbat denbora eskaini, erabakiak bateratzeko unea…
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KONTUAN HARTU

IZENORDAIN INDARTUAK
Izenordain indartuen bidez, nabarmendu egiten dugu izenordaina bera.

EUSKALKIAREN ARABERA
Hainbat forma hartzen dituzte euskalkien arabera.

 • 1. pertsona singularrean: neu, nihaur, nerau.
 • 1. pertsona pluralean: geu, guhaur, gerok.
 • 2. pertsona singularrean: heu, hihaur, herau; zeu, zuhaur, zerori.
 • 2. pertsona plularlean: zeuek, zuihauk, zerok.

Izen indartuen aukera handia da euskaraz. Edonola, neu/geu eredua ari da nagusitzen.

NOIZ ERABILI
Hauexek dira izenordain indartuaren ohiko erabilerak edo aholkuak.

 • Izenordaina galdegaia denean: Neuk hartu dut erabakia. (eta ez zuk)
 • Ere partikularekin eta behintzat lokailuarekin: Zeuk ere horixe egin beharko zenuke.
 • Errepikapenetan, dagokidanez-edo adierazteko: Nik neuk joateko asmoa dut. Edonola, errepikape-

nak ez dio esanahirik eransten esamoldeari.
 • Bihurkarietan: Askotan galdetzen diot neure buruari zergatik ez nintzen joan.

Posesiboaren kasua aipagarria da: forma indartua erabiliko dugu izenordain hori esaldian edo aditzean 
aipatua agertzen denean.

 - Nik neure erabakiak hartuko ditut.
* Nik ezin ditut hartu zeure erabakiak.

NOIZ EZ ERABILI
 • Bokatiboetan: *Zeu, Mikel, nora zoaz?
 • Ezezkoetan: *Ez ezazu zeuk erabaki. Salbuespen dira ere, behintzat agertzen direnean.
 • Galdetzaile bidezko galderetan: *Zergatik erabaki behar dut neuk? Erabil daitezke bai/ez erako eran-

tzuna eskatzen duten galderetan.

KONTUZ!
Izenordain indartuek hainbat kalko oker saihesteko aukera ematen digute; izan ere, molde batzuk baino 
egokiagoak dira.

 - Nik, pertsonalki, ez nuke egingo.  /  Nik neuk ez nuke egingo.

Hitzaldi bat eman du zuzendaritza-taldeetan aritzen den aholkulari batek. Hitzaldia 
gaztelaniaz izan da, eta hainbat lerroburu hartu dituzu.

Irakurri lerroburuak, eta ekarri euskarara, izenordain indartuak erabilita ahal duzunetan.

1. Lo más importante es darse cuenta que debes tomar tus propias decisiones; nadie puede tomar tus 
decisiones.

 Garrantzitsuena da konturatzea zuk zeure erabakiak hartu behar dituzula; inork ezin ditu hartu zure 
erabakiak.

2. No dejes que nadie haga lo que puedas hacer tú mismo/a.

3. Yo también opino que hay que aprender a delegar.

4. Sigue tus propios criterios para hacer equipos de trabajo.

5. Las decisiones organizativas las tomo yo.

6. A veces te preguntarás: “¿Lo tengo que hacer yo?” o “¿Por qué lo tengo que hacer yo?”.

7. Por lo que a mí respecta, me gusta escuchar a los miembros de mi equipo antes de decidir.

8. A veces, es interesante dejar trabajar a las personas a su cuenta; de esa manera, encuentras distintos 
enfoques para afrontar un problema.

Nire gorputza, neure erabakia lehiaketa antolatu dute Kultur Etxean. Lehiaketa horretan, 
izenburuarekin bat datozen hainbat formatutako testu idatziak onartzen dira: ipuin laburrak eta 
mikroipuinak, abestiak eta bertsoak, hausnarketak.

Idatzi halako testu bat lehiaketarako. Erabili izenordain indartuak pare bat aldiz, gutxienez.

Lagun batzuk berriketan ari dira egunkarian irakurri duten albiste bati buruz.

Irakurri haiek esandakoak, eta ordeztu forma indartuak erabilita, horretarako aukera duzunean.
• Aste honetan zabalduko omen dute ibilgailu autonomoentzako eremu bat Estatu Batuetan. Auto arruntak 

eta autonomoak ibiliko dira hainbat errepidetan.
• Ibilgailu autonomoak? Erabat autonomoak? Ni, pertsonalki, (1) ez nintzateke halako errepide batean ibiliko.
• Ezta ni (2) ere! Zu (3), Eba? Halako gauza modernoak hain gustuko dituzunez…

• Ez dakit zer egingo nukeen. Gauza bat da laguntza-baliabideak edukitzea autoek, baina erabaki guztiak 
autoek haiek (4) hartzea… Ez dakit.

• Zientzialariek esaten dute hainbat proba egin dituztela, eta ondo dabiltzala.
• Eta haiek (5) badakite zertaz ari diren.
• Nik (6) nahiago dut erabakiak nik (7) hartu, makina batek baino.
• Ni (8) ere bat nator zurekin.
• Bada, ni (9) bai. Ni (10) ibiliko nintzateke halako errepide batean.
• Isil zaitez! Hori zuk (11) ere ez duzu sinesten. Aparkatzeko gailua ere desaktibatuta duzu-eta.

Gaurkotasuneko gaiez aritzen den aldizkari bateko erredakzio-kontseiluko kideak zarete. 
Hurrengo alean jorratuko dituzuen gaiak eta haiei emango diezuen ikuspegia erabakitzen ari 
zarete.

Elkartu beste bi kiderekin, eta banatu arloak:
• Euskal Herria
• Mundua
• Kultura

Aztertu zein gai ekar ditzakezuen, nork bere esparruan, eta zein ikuspegi ematea proposatu 
duzuen.

Batzartu kontseilukideekin, eta hartu erabakiak. Grabatu solasaldia eta bidali forora.
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IZENORDAIN INDARTUAK
Izenordain indartuen bidez, nabarmendu egiten dugu izenordaina bera.

EUSKALKIAREN ARABERA
Hainbat forma hartzen dituzte euskalkien arabera.

 • 1. pertsona singularrean: neu, nihaur, nerau.
 • 1. pertsona pluralean: geu, guhaur, gerok.
 • 2. pertsona singularrean: heu, hihaur, herau; zeu, zuhaur, zerori.
 • 2. pertsona plularlean: zeuek, zuihauk, zerok.

Izen indartuen aukera handia da euskaraz. Edonola, neu/geu eredua ari da nagusitzen.

NOIZ ERABILI
Hauexek dira izenordain indartuaren ohiko erabilerak edo aholkuak.

 • Izenordaina galdegaia denean: Neuk hartu dut erabakia. (eta ez zuk)
 • Ere partikularekin eta behintzat lokailuarekin: Zeuk ere horixe egin beharko zenuke.
 • Errepikapenetan, dagokidanez-edo adierazteko: Nik neuk joateko asmoa dut. Edonola, errepikape-

nak ez dio esanahirik eransten esamoldeari.
 • Bihurkarietan: Askotan galdetzen diot neure buruari zergatik ez nintzen joan.

Posesiboaren kasua aipagarria da: forma indartua erabiliko dugu izenordain hori esaldian edo aditzean 
aipatua agertzen denean.

 - Nik neure erabakiak hartuko ditut.
* Nik ezin ditut hartu zeure erabakiak.

NOIZ EZ ERABILI
 • Bokatiboetan: *Zeu, Mikel, nora zoaz?
 • Ezezkoetan: *Ez ezazu zeuk erabaki. Salbuespen dira ere, behintzat agertzen direnean.
 • Galdetzaile bidezko galderetan: *Zergatik erabaki behar dut neuk? Erabil daitezke bai/ez erako eran-

tzuna eskatzen duten galderetan.

KONTUZ!
Izenordain indartuek hainbat kalko oker saihesteko aukera ematen digute; izan ere, molde batzuk baino 
egokiagoak dira.

 - Nik, pertsonalki, ez nuke egingo.  /  Nik neuk ez nuke egingo.

Hitzaldi bat eman du zuzendaritza-taldeetan aritzen den aholkulari batek. Hitzaldia 
gaztelaniaz izan da, eta hainbat lerroburu hartu dituzu.

Irakurri lerroburuak, eta ekarri euskarara, izenordain indartuak erabilita ahal duzunetan.

1. Lo más importante es darse cuenta que debes tomar tus propias decisiones; nadie puede tomar tus 
decisiones.

 Garrantzitsuena da konturatzea zuk zeure erabakiak hartu behar dituzula; inork ezin ditu hartu zure 
erabakiak.

2. No dejes que nadie haga lo que puedas hacer tú mismo/a.

3. Yo también opino que hay que aprender a delegar.

4. Sigue tus propios criterios para hacer equipos de trabajo.

5. Las decisiones organizativas las tomo yo.

6. A veces te preguntarás: “¿Lo tengo que hacer yo?” o “¿Por qué lo tengo que hacer yo?”.

7. Por lo que a mí respecta, me gusta escuchar a los miembros de mi equipo antes de decidir.

8. A veces, es interesante dejar trabajar a las personas a su cuenta; de esa manera, encuentras distintos 
enfoques para afrontar un problema.

Nire gorputza, neure erabakia lehiaketa antolatu dute Kultur Etxean. Lehiaketa horretan, 
izenburuarekin bat datozen hainbat formatutako testu idatziak onartzen dira: ipuin laburrak eta 
mikroipuinak, abestiak eta bertsoak, hausnarketak.

Idatzi halako testu bat lehiaketarako. Erabili izenordain indartuak pare bat aldiz, gutxienez.

Lagun batzuk berriketan ari dira egunkarian irakurri duten albiste bati buruz.

Irakurri haiek esandakoak, eta ordeztu forma indartuak erabilita, horretarako aukera duzunean.
• Aste honetan zabalduko omen dute ibilgailu autonomoentzako eremu bat Estatu Batuetan. Auto arruntak 

eta autonomoak ibiliko dira hainbat errepidetan.
• Ibilgailu autonomoak? Erabat autonomoak? Ni, pertsonalki, (1) ez nintzateke halako errepide batean ibiliko.
• Ezta ni (2) ere! Zu (3), Eba? Halako gauza modernoak hain gustuko dituzunez…

• Ez dakit zer egingo nukeen. Gauza bat da laguntza-baliabideak edukitzea autoek, baina erabaki guztiak 
autoek haiek (4) hartzea… Ez dakit.

• Zientzialariek esaten dute hainbat proba egin dituztela, eta ondo dabiltzala.
• Eta haiek (5) badakite zertaz ari diren.
• Nik (6) nahiago dut erabakiak nik (7) hartu, makina batek baino.
• Ni (8) ere bat nator zurekin.
• Bada, ni (9) bai. Ni (10) ibiliko nintzateke halako errepide batean.
• Isil zaitez! Hori zuk (11) ere ez duzu sinesten. Aparkatzeko gailua ere desaktibatuta duzu-eta.

Gaurkotasuneko gaiez aritzen den aldizkari bateko erredakzio-kontseiluko kideak zarete. 
Hurrengo alean jorratuko dituzuen gaiak eta haiei emango diezuen ikuspegia erabakitzen ari 
zarete.

Elkartu beste bi kiderekin, eta banatu arloak:
• Euskal Herria
• Mundua
• Kultura

Aztertu zein gai ekar ditzakezuen, nork bere esparruan, eta zein ikuspegi ematea proposatu 
duzuen.

Batzartu kontseilukideekin, eta hartu erabakiak. Grabatu solasaldia eta bidali forora.
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Entzun grabazioak, eta planteatu talde 
bakoitzari hartutako erabakien gaineko 
zalantzak: gai garrantzitsuren bat falta bada, 
koherentzia editoriala…

Eman feedbacka foroan.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. Ni neu; 2. neu; 4. eurek; 
 7. neuk; 8. Neu; 11. zeuk

ERANTZUNAK
1. Garrantzitsuena da konturatzea zuk zeure 
erabakiak hartu behar dituzula; inork ezin ditu 
hartu zure erabakiak; 2. Ez utzi inork egiten zuk 
zeuk egin dezakezuna; 3. Neuk ere uste dut 
delegatzen ikasi behar dela; 4. Jarraitu zeure 
irizpideei lantaldeak egiteko; 5. Antolaketa-
-erabakiak neuk hartzen ditut; 6. Batzuetan 
zeure buruari galdetuko diozu: “Neuk egin 
behar dut?” edo “Zergatik egin behar dut 
nik?”; 7. Niri neuri taldeko partaideei entzutea 
gustatzen zait, erabaki baino lehen;  
8. Batzuetan, interesgarria da pertsonak bere 
kasa uztea; horrela, hainbat irizpide aurkitzen 
dituzu arazo bati aurre egiteko
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KONTUAN HARTU

IZENORDAIN INDARTUAK
Izenordain indartuen bidez, nabarmendu egiten dugu izenordaina bera.

EUSKALKIAREN ARABERA
Hainbat forma hartzen dituzte euskalkien arabera.

 • 1. pertsona singularrean: neu, nihaur, nerau.
 • 1. pertsona pluralean: geu, guhaur, gerok.
 • 2. pertsona singularrean: heu, hihaur, herau; zeu, zuhaur, zerori.
 • 2. pertsona plularlean: zeuek, zuihauk, zerok.

Izen indartuen aukera handia da euskaraz. Edonola, neu/geu eredua ari da nagusitzen.

NOIZ ERABILI
Hauexek dira izenordain indartuaren ohiko erabilerak edo aholkuak.

 • Izenordaina galdegaia denean: Neuk hartu dut erabakia. (eta ez zuk)
 • Ere partikularekin eta behintzat lokailuarekin: Zeuk ere horixe egin beharko zenuke.
 • Errepikapenetan, dagokidanez-edo adierazteko: Nik neuk joateko asmoa dut. Edonola, errepikape-

nak ez dio esanahirik eransten esamoldeari.
 • Bihurkarietan: Askotan galdetzen diot neure buruari zergatik ez nintzen joan.

Posesiboaren kasua aipagarria da: forma indartua erabiliko dugu izenordain hori esaldian edo aditzean 
aipatua agertzen denean.

 - Nik neure erabakiak hartuko ditut.
* Nik ezin ditut hartu zeure erabakiak.

NOIZ EZ ERABILI
 • Bokatiboetan: *Zeu, Mikel, nora zoaz?
 • Ezezkoetan: *Ez ezazu zeuk erabaki. Salbuespen dira ere, behintzat agertzen direnean.
 • Galdetzaile bidezko galderetan: *Zergatik erabaki behar dut neuk? Erabil daitezke bai/ez erako eran-

tzuna eskatzen duten galderetan.

KONTUZ!
Izenordain indartuek hainbat kalko oker saihesteko aukera ematen digute; izan ere, molde batzuk baino 
egokiagoak dira.

 - Nik, pertsonalki, ez nuke egingo.  /  Nik neuk ez nuke egingo.

Hitzaldi bat eman du zuzendaritza-taldeetan aritzen den aholkulari batek. Hitzaldia 
gaztelaniaz izan da, eta hainbat lerroburu hartu dituzu.

Irakurri lerroburuak, eta ekarri euskarara, izenordain indartuak erabilita ahal duzunetan.

1. Lo más importante es darse cuenta que debes tomar tus propias decisiones; nadie puede tomar tus 
decisiones.

 Garrantzitsuena da konturatzea zuk zeure erabakiak hartu behar dituzula; inork ezin ditu hartu zure 
erabakiak.

2. No dejes que nadie haga lo que puedas hacer tú mismo/a.

3. Yo también opino que hay que aprender a delegar.

4. Sigue tus propios criterios para hacer equipos de trabajo.

5. Las decisiones organizativas las tomo yo.

6. A veces te preguntarás: “¿Lo tengo que hacer yo?” o “¿Por qué lo tengo que hacer yo?”.

7. Por lo que a mí respecta, me gusta escuchar a los miembros de mi equipo antes de decidir.

8. A veces, es interesante dejar trabajar a las personas a su cuenta; de esa manera, encuentras distintos 
enfoques para afrontar un problema.

Nire gorputza, neure erabakia lehiaketa antolatu dute Kultur Etxean. Lehiaketa horretan, 
izenburuarekin bat datozen hainbat formatutako testu idatziak onartzen dira: ipuin laburrak eta 
mikroipuinak, abestiak eta bertsoak, hausnarketak.

Idatzi halako testu bat lehiaketarako. Erabili izenordain indartuak pare bat aldiz, gutxienez.

Lagun batzuk berriketan ari dira egunkarian irakurri duten albiste bati buruz.

Irakurri haiek esandakoak, eta ordeztu forma indartuak erabilita, horretarako aukera duzunean.
• Aste honetan zabalduko omen dute ibilgailu autonomoentzako eremu bat Estatu Batuetan. Auto arruntak 

eta autonomoak ibiliko dira hainbat errepidetan.
• Ibilgailu autonomoak? Erabat autonomoak? Ni, pertsonalki, (1) ez nintzateke halako errepide batean ibiliko.
• Ezta ni (2) ere! Zu (3), Eba? Halako gauza modernoak hain gustuko dituzunez…

• Ez dakit zer egingo nukeen. Gauza bat da laguntza-baliabideak edukitzea autoek, baina erabaki guztiak 
autoek haiek (4) hartzea… Ez dakit.

• Zientzialariek esaten dute hainbat proba egin dituztela, eta ondo dabiltzala.
• Eta haiek (5) badakite zertaz ari diren.
• Nik (6) nahiago dut erabakiak nik (7) hartu, makina batek baino.
• Ni (8) ere bat nator zurekin.
• Bada, ni (9) bai. Ni (10) ibiliko nintzateke halako errepide batean.
• Isil zaitez! Hori zuk (11) ere ez duzu sinesten. Aparkatzeko gailua ere desaktibatuta duzu-eta.

Gaurkotasuneko gaiez aritzen den aldizkari bateko erredakzio-kontseiluko kideak zarete. 
Hurrengo alean jorratuko dituzuen gaiak eta haiei emango diezuen ikuspegia erabakitzen ari 
zarete.

Elkartu beste bi kiderekin, eta banatu arloak:
• Euskal Herria
• Mundua
• Kultura

Aztertu zein gai ekar ditzakezuen, nork bere esparruan, eta zein ikuspegi ematea proposatu 
duzuen.

Batzartu kontseilukideekin, eta hartu erabakiak. Grabatu solasaldia eta bidali forora.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

LEHENALDIKO ALEGIAZKO BALDINTZA

KONTUAN HARTU
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Maider Unda borrokalariak Londreseko Joko Olinpikoetan brontzezko domina lortu zuen. Bideo 
batean, bere erabaki batzuei buruz hitz egin du.

Osatu esaldi hauek lehenaldiko alegiazko baldintzako adizkiak erabilita. Ikusi pasartea, eta esan 
zein egokitzen zaizkien Maiderrek esandakoei.

1. Londresen brontzezko domina lortu ez …………………., bere kirol-ibilbidea amaituko ………………….

2. Londresko emaitza hain ona izan ez …………………., ez …………………. ama izateko erabakia atzeratuko.

3. Ama izan ondoren, dena ondo irten ez …………………., Rioko Jokoetara joatea gustatuko ………………….

4. Ama izatea erabaki ez …………………., ez …………………. kirolari izateari utziko.

Futbol-partida baten ondoren, entrenatzaileak ohiko adierazpenak egin ditu hedabideen 
aurrean. Galdu egin dute, eta ez dago batere pozik jokalarien lanarekin.

Irakurri prentsaurrekoan esandakoak, eta osatu esaldiak. Emandako aditz nagusia eta 
laguntzailea jarri behar dituzu.

Entrenatzailea —Ez dugu ondo jokatu, entrenamenduetan landutakoa ez dugulako egin. Jokalariek 
entrenatutakoa (EGIN) ………………….……………………………………. (1), arerioak ez (IRABAZI) 
………………….……………………………………. (2) hain erraz. Baina errua neurea da: bestelako 
erabakiak (HARTU) ………………….……………………………………. (3), jokalariei ez (AHAZTU) 
………………….……………………………………. (4) entrenamenduetan landutakoa.

Kazetaria —Gol-aukerei ez diezue etekinik atera. Agian, beste aurrelari bat (ATERA) 
………………….……………………………………. (5), horietako batek gola (SARTU) 
………………….……………………………………. (6), edo aukera gehiago (IZAN) 
………………….……………………………………. (7), behintzat?

E —Bai, ziur. Aurrelari gehiago (JARRI) ………………….……………………………………. (8), gol- 
-aukerak (APROBETXATU) ………………….……………………………………. (9); zegoen 
aurrelaria (ALDATU) ………………….……………………………………. (10), hobeto (JOKATU) 
………………….……………………………………. (11); Nahikarik izan duen aukeran 
(ASMATU) ………………….……………………………………. (12), beste partida bat (IKUSI) 
………………….……………………………………. (13)... Horiek guztiak ñabardurak dira. Garrantzizkoena 
erabakitako plana aurrera eramatea zen.

K —Gaurko porrota eta gero, txapelketa irabaztea nahiko zail duzue.
E —Oso zail. Hemendik sasoia amaitu arteko partida guztiak (IRABAZI) 

………………….……………………………………. (14), oraindik aukera txikiren bat (IZAN) 
………………….……………………………………. (15); Bartzelonak atzo berdinketa (LORTU) 
………………….……………………………………. (16), gaur ez (EDUKI) ………………….……………………………………. 
(17) itxaropen hori ere. Beraz, posible den bitartean, ahaleginduko gara.

K —Datorren sasoiari begira, zer asmo duzue klubean?
E —Itxaron egin behar da. Baina Europako txapelketa jokatzeko (SAILKATU) 

………………….……………………………………. (18), taldea (SENDOTU BEHAR) 
………………….……………………………………. (19)

Alegiazko baldintzez hitz egiten dugunean, bi multzotan bereiz ditzakegu erreferentziatzat hartzen 
dugun denbora aintzat hartuta:
1. Orainaldia/Geroaldia
2. Lehenaldia
Lehenengoen bidez, orainaldian edo geroaldian gertatuko dena ezinbestekoa da ondorioan adieraziko 
duguna gerta dadin. Baldintza hori gertatzea zaila izan ohi da, baina gertagarria, edonola ere.
Bigarren kasukoak, ordea, gertaezinak dira; izan ere, lehenaldian gertatu ez zen zerbait (eta, jakina, 
dagoeneko gerta ezin dena) da ezinbesteko baldintza.

OSAGAIAK
Dakigunez, baldintzazko esaldiek bi zati dituzte: baldintza bera eta ondorioa. Lehenaldiko alegiazko 
baldintzazko esaldiak eratzeko, honela jokatuko dugu:

LEHENALDIKO ALEGIAZKO BALDINTZA

Urteetan hartu ditugun erabakiek gaur egun zer garen eta nola bizi garen baldintzatu dute. 
Horietako askotan, asmatu egin dugu; beste kasu batzuetan, damuren bat geratu zaigu.

Zehaztu bina erabaki, zure bizitzan eragin ona eta ez hain ona utzi dizkizutenak.

Eskola pribatu hartara joan banintz, ez 
nituzkeen ezagutuko nire kuadrillako lagunak.

Jardunaldi haietan parte hartu izan banu, curriculumari 
gehitu niezaiokeen bertaratze-agiria.

Ikastaroa aurrera doa, eta egindakoen eta egin gabekoen ebaluazioa egiteko ordua da.

Pentsatu, bakarka, ikastaroan egin den gauza bat eta faltan bota duzun beste bat, eta 
hausnartu ondorioetan.

Egindako gauza bat Egin ez bagenu? Ondorioa

Egin bako gauza bat Egin bagenu? Ondorioa

Elkartu 3 ikaskiderekin, eta hitz egin zuen hausnarketei buruz. Aukeratu ebaluaziorako lau 
puntu garrantzitsuenak, eta bidal ditzala forora ordezkariak.

ONDORIOA

NOR

nintzatekeen

hintzatekeen

zatekeen

ginatekeen

zinatekeen

zinateketen

ziratekeen

 • Baldintza egiteko, aditz-partizipioa (erabaki, jokatu…) eta alegiazko baldin-
tzazko aditz laguntzailea jartzen dira. Tartean, izan partikula gehitzea auke-
rakoa da; hainbatetan, partikula hori lehenaldi-kutsua nabarmentzeko erabil-
tzen da.

 - Kexa-gutuna idatzi (izan) banu, …
 • Ondorioa adierazteko, aditz nagusiari aspektu gertakizuna (-go/ko) gehituko 

diogu. Aditz laguntzailerako, ondorio iragana erabiliko dugu. Horretarako, 
nahikoa dugu orainaldiko adizkiei -en atzizkia gehitzea. Horrez gain, 3. per-
tsonako adizkiek, l- hasiera barik, z- hasiera izango dute; NOR kasuko adiz-
kiek dute aldaera nabamenagoa, koadroan ikus daitekeen bezala.

 - … udalak neurriak hartuko zituzkeen.

LEHENALDIKO ADIZKIAK

Lehenaldiko alegiazko ondorioa eratzeko, aditz laguntzailearen indikatibozko lehenaldia ere erabiltzen da.
 - Kexa-gutuna idatzi banu, udalak neurriak hartuko zituen.

Forma horrek Euskaltzaindiaren onespena du, eta, beraz, zuzena da. Oro har, maila jasoagoan, ondorioz-
ko formak erabiltzea gomendatzen da.

KONTUZ!
Indikatibozko lehenaldiko aditzak erabiltzea lehenaldiko baldintzetan baino ez da zilegi. Ohiko akatsa 
izan ohi da, analogiaz-edo, orain-geroa adierazten duten alegiazko baldintzen ondorioan ere erabiltzea.

* Orain erabaki hori hartuko banu, bat baino gehiago poztuko zen.
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Maider Unda borrokalariak Londreseko Joko Olinpikoetan brontzezko domina lortu zuen. Bideo 
batean, bere erabaki batzuei buruz hitz egin du.

Osatu esaldi hauek lehenaldiko alegiazko baldintzako adizkiak erabilita. Ikusi pasartea, eta esan 
zein egokitzen zaizkien Maiderrek esandakoei.

1. Londresen brontzezko domina lortu ez …………………., bere kirol-ibilbidea amaituko ………………….

2. Londresko emaitza hain ona izan ez …………………., ez …………………. ama izateko erabakia atzeratuko.

3. Ama izan ondoren, dena ondo irten ez …………………., Rioko Jokoetara joatea gustatuko ………………….

4. Ama izatea erabaki ez …………………., ez …………………. kirolari izateari utziko.

Futbol-partida baten ondoren, entrenatzaileak ohiko adierazpenak egin ditu hedabideen 
aurrean. Galdu egin dute, eta ez dago batere pozik jokalarien lanarekin.

Irakurri prentsaurrekoan esandakoak, eta osatu esaldiak. Emandako aditz nagusia eta 
laguntzailea jarri behar dituzu.

Entrenatzailea —Ez dugu ondo jokatu, entrenamenduetan landutakoa ez dugulako egin. Jokalariek 
entrenatutakoa (EGIN) ………………….……………………………………. (1), arerioak ez (IRABAZI) 
………………….……………………………………. (2) hain erraz. Baina errua neurea da: bestelako 
erabakiak (HARTU) ………………….……………………………………. (3), jokalariei ez (AHAZTU) 
………………….……………………………………. (4) entrenamenduetan landutakoa.

Kazetaria —Gol-aukerei ez diezue etekinik atera. Agian, beste aurrelari bat (ATERA) 
………………….……………………………………. (5), horietako batek gola (SARTU) 
………………….……………………………………. (6), edo aukera gehiago (IZAN) 
………………….……………………………………. (7), behintzat?

E —Bai, ziur. Aurrelari gehiago (JARRI) ………………….……………………………………. (8), gol- 
-aukerak (APROBETXATU) ………………….……………………………………. (9); zegoen 
aurrelaria (ALDATU) ………………….……………………………………. (10), hobeto (JOKATU) 
………………….……………………………………. (11); Nahikarik izan duen aukeran 
(ASMATU) ………………….……………………………………. (12), beste partida bat (IKUSI) 
………………….……………………………………. (13)... Horiek guztiak ñabardurak dira. Garrantzizkoena 
erabakitako plana aurrera eramatea zen.

K —Gaurko porrota eta gero, txapelketa irabaztea nahiko zail duzue.
E —Oso zail. Hemendik sasoia amaitu arteko partida guztiak (IRABAZI) 

………………….……………………………………. (14), oraindik aukera txikiren bat (IZAN) 
………………….……………………………………. (15); Bartzelonak atzo berdinketa (LORTU) 
………………….……………………………………. (16), gaur ez (EDUKI) ………………….……………………………………. 
(17) itxaropen hori ere. Beraz, posible den bitartean, ahaleginduko gara.

K —Datorren sasoiari begira, zer asmo duzue klubean?
E —Itxaron egin behar da. Baina Europako txapelketa jokatzeko (SAILKATU) 

………………….……………………………………. (18), taldea (SENDOTU BEHAR) 
………………….……………………………………. (19)

Alegiazko baldintzez hitz egiten dugunean, bi multzotan bereiz ditzakegu erreferentziatzat hartzen 
dugun denbora aintzat hartuta:
1. Orainaldia/Geroaldia
2. Lehenaldia
Lehenengoen bidez, orainaldian edo geroaldian gertatuko dena ezinbestekoa da ondorioan adieraziko 
duguna gerta dadin. Baldintza hori gertatzea zaila izan ohi da, baina gertagarria, edonola ere.
Bigarren kasukoak, ordea, gertaezinak dira; izan ere, lehenaldian gertatu ez zen zerbait (eta, jakina, 
dagoeneko gerta ezin dena) da ezinbesteko baldintza.

OSAGAIAK
Dakigunez, baldintzazko esaldiek bi zati dituzte: baldintza bera eta ondorioa. Lehenaldiko alegiazko 
baldintzazko esaldiak eratzeko, honela jokatuko dugu:

LEHENALDIKO ALEGIAZKO BALDINTZA

Urteetan hartu ditugun erabakiek gaur egun zer garen eta nola bizi garen baldintzatu dute. 
Horietako askotan, asmatu egin dugu; beste kasu batzuetan, damuren bat geratu zaigu.

Zehaztu bina erabaki, zure bizitzan eragin ona eta ez hain ona utzi dizkizutenak.

Eskola pribatu hartara joan banintz, ez 
nituzkeen ezagutuko nire kuadrillako lagunak.

Jardunaldi haietan parte hartu izan banu, curriculumari 
gehitu niezaiokeen bertaratze-agiria.

Ikastaroa aurrera doa, eta egindakoen eta egin gabekoen ebaluazioa egiteko ordua da.

Pentsatu, bakarka, ikastaroan egin den gauza bat eta faltan bota duzun beste bat, eta 
hausnartu ondorioetan.

Egindako gauza bat Egin ez bagenu? Ondorioa

Egin bako gauza bat Egin bagenu? Ondorioa

Elkartu 3 ikaskiderekin, eta hitz egin zuen hausnarketei buruz. Aukeratu ebaluaziorako lau 
puntu garrantzitsuenak, eta bidal ditzala forora ordezkariak.

ONDORIOA

NOR

nintzatekeen

hintzatekeen

zatekeen

ginatekeen

zinatekeen

zinateketen

ziratekeen

 • Baldintza egiteko, aditz-partizipioa (erabaki, jokatu…) eta alegiazko baldin-
tzazko aditz laguntzailea jartzen dira. Tartean, izan partikula gehitzea auke-
rakoa da; hainbatetan, partikula hori lehenaldi-kutsua nabarmentzeko erabil-
tzen da.

 - Kexa-gutuna idatzi (izan) banu, …
 • Ondorioa adierazteko, aditz nagusiari aspektu gertakizuna (-go/ko) gehituko 

diogu. Aditz laguntzailerako, ondorio iragana erabiliko dugu. Horretarako, 
nahikoa dugu orainaldiko adizkiei -en atzizkia gehitzea. Horrez gain, 3. per-
tsonako adizkiek, l- hasiera barik, z- hasiera izango dute; NOR kasuko adiz-
kiek dute aldaera nabamenagoa, koadroan ikus daitekeen bezala.

 - … udalak neurriak hartuko zituzkeen.

LEHENALDIKO ADIZKIAK

Lehenaldiko alegiazko ondorioa eratzeko, aditz laguntzailearen indikatibozko lehenaldia ere erabiltzen da.
 - Kexa-gutuna idatzi banu, udalak neurriak hartuko zituen.

Forma horrek Euskaltzaindiaren onespena du, eta, beraz, zuzena da. Oro har, maila jasoagoan, ondorioz-
ko formak erabiltzea gomendatzen da.

KONTUZ!
Indikatibozko lehenaldiko aditzak erabiltzea lehenaldiko baldintzetan baino ez da zilegi. Ohiko akatsa 
izan ohi da, analogiaz-edo, orain-geroa adierazten duten alegiazko baldintzen ondorioan ere erabiltzea.

* Orain erabaki hori hartuko banu, bat baino gehiago poztuko zen.
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KONTUAN HARTU

13

14

15

16

145

Maider Unda borrokalariak Londreseko Joko Olinpikoetan brontzezko domina lortu zuen. Bideo 
batean, bere erabaki batzuei buruz hitz egin du.

Osatu esaldi hauek lehenaldiko alegiazko baldintzako adizkiak erabilita. Ikusi pasartea, eta esan 
zein egokitzen zaizkien Maiderrek esandakoei.

1. Londresen brontzezko domina lortu ez …………………., bere kirol-ibilbidea amaituko ………………….

2. Londresko emaitza hain ona izan ez …………………., ez …………………. ama izateko erabakia atzeratuko.

3. Ama izan ondoren, dena ondo irten ez …………………., Rioko Jokoetara joatea gustatuko ………………….

4. Ama izatea erabaki ez …………………., ez …………………. kirolari izateari utziko.

Futbol-partida baten ondoren, entrenatzaileak ohiko adierazpenak egin ditu hedabideen 
aurrean. Galdu egin dute, eta ez dago batere pozik jokalarien lanarekin.

Irakurri prentsaurrekoan esandakoak, eta osatu esaldiak. Emandako aditz nagusia eta 
laguntzailea jarri behar dituzu.

Entrenatzailea —Ez dugu ondo jokatu, entrenamenduetan landutakoa ez dugulako egin. Jokalariek 
entrenatutakoa (EGIN) ………………….……………………………………. (1), arerioak ez (IRABAZI) 
………………….……………………………………. (2) hain erraz. Baina errua neurea da: bestelako 
erabakiak (HARTU) ………………….……………………………………. (3), jokalariei ez (AHAZTU) 
………………….……………………………………. (4) entrenamenduetan landutakoa.

Kazetaria —Gol-aukerei ez diezue etekinik atera. Agian, beste aurrelari bat (ATERA) 
………………….……………………………………. (5), horietako batek gola (SARTU) 
………………….……………………………………. (6), edo aukera gehiago (IZAN) 
………………….……………………………………. (7), behintzat?

E —Bai, ziur. Aurrelari gehiago (JARRI) ………………….……………………………………. (8), gol- 
-aukerak (APROBETXATU) ………………….……………………………………. (9); zegoen 
aurrelaria (ALDATU) ………………….……………………………………. (10), hobeto (JOKATU) 
………………….……………………………………. (11); Nahikarik izan duen aukeran 
(ASMATU) ………………….……………………………………. (12), beste partida bat (IKUSI) 
………………….……………………………………. (13)... Horiek guztiak ñabardurak dira. Garrantzizkoena 
erabakitako plana aurrera eramatea zen.

K —Gaurko porrota eta gero, txapelketa irabaztea nahiko zail duzue.
E —Oso zail. Hemendik sasoia amaitu arteko partida guztiak (IRABAZI) 

………………….……………………………………. (14), oraindik aukera txikiren bat (IZAN) 
………………….……………………………………. (15); Bartzelonak atzo berdinketa (LORTU) 
………………….……………………………………. (16), gaur ez (EDUKI) ………………….……………………………………. 
(17) itxaropen hori ere. Beraz, posible den bitartean, ahaleginduko gara.

K —Datorren sasoiari begira, zer asmo duzue klubean?
E —Itxaron egin behar da. Baina Europako txapelketa jokatzeko (SAILKATU) 

………………….……………………………………. (18), taldea (SENDOTU BEHAR) 
………………….……………………………………. (19)

Alegiazko baldintzez hitz egiten dugunean, bi multzotan bereiz ditzakegu erreferentziatzat hartzen 
dugun denbora aintzat hartuta:
1. Orainaldia/Geroaldia
2. Lehenaldia
Lehenengoen bidez, orainaldian edo geroaldian gertatuko dena ezinbestekoa da ondorioan adieraziko 
duguna gerta dadin. Baldintza hori gertatzea zaila izan ohi da, baina gertagarria, edonola ere.
Bigarren kasukoak, ordea, gertaezinak dira; izan ere, lehenaldian gertatu ez zen zerbait (eta, jakina, 
dagoeneko gerta ezin dena) da ezinbesteko baldintza.

OSAGAIAK
Dakigunez, baldintzazko esaldiek bi zati dituzte: baldintza bera eta ondorioa. Lehenaldiko alegiazko 
baldintzazko esaldiak eratzeko, honela jokatuko dugu:

LEHENALDIKO ALEGIAZKO BALDINTZA

Urteetan hartu ditugun erabakiek gaur egun zer garen eta nola bizi garen baldintzatu dute. 
Horietako askotan, asmatu egin dugu; beste kasu batzuetan, damuren bat geratu zaigu.

Zehaztu bina erabaki, zure bizitzan eragin ona eta ez hain ona utzi dizkizutenak.

Eskola pribatu hartara joan banintz, ez 
nituzkeen ezagutuko nire kuadrillako lagunak.

Jardunaldi haietan parte hartu izan banu, curriculumari 
gehitu niezaiokeen bertaratze-agiria.

Ikastaroa aurrera doa, eta egindakoen eta egin gabekoen ebaluazioa egiteko ordua da.

Pentsatu, bakarka, ikastaroan egin den gauza bat eta faltan bota duzun beste bat, eta 
hausnartu ondorioetan.

Egindako gauza bat Egin ez bagenu? Ondorioa

Egin bako gauza bat Egin bagenu? Ondorioa

Elkartu 3 ikaskiderekin, eta hitz egin zuen hausnarketei buruz. Aukeratu ebaluaziorako lau 
puntu garrantzitsuenak, eta bidal ditzala forora ordezkariak.

ONDORIOA

NOR

nintzatekeen

hintzatekeen

zatekeen

ginatekeen

zinatekeen

zinateketen

ziratekeen

 • Baldintza egiteko, aditz-partizipioa (erabaki, jokatu…) eta alegiazko baldin-
tzazko aditz laguntzailea jartzen dira. Tartean, izan partikula gehitzea auke-
rakoa da; hainbatetan, partikula hori lehenaldi-kutsua nabarmentzeko erabil-
tzen da.

 - Kexa-gutuna idatzi (izan) banu, …
 • Ondorioa adierazteko, aditz nagusiari aspektu gertakizuna (-go/ko) gehituko 

diogu. Aditz laguntzailerako, ondorio iragana erabiliko dugu. Horretarako, 
nahikoa dugu orainaldiko adizkiei -en atzizkia gehitzea. Horrez gain, 3. per-
tsonako adizkiek, l- hasiera barik, z- hasiera izango dute; NOR kasuko adiz-
kiek dute aldaera nabamenagoa, koadroan ikus daitekeen bezala.

 - … udalak neurriak hartuko zituzkeen.

LEHENALDIKO ADIZKIAK

Lehenaldiko alegiazko ondorioa eratzeko, aditz laguntzailearen indikatibozko lehenaldia ere erabiltzen da.
 - Kexa-gutuna idatzi banu, udalak neurriak hartuko zituen.

Forma horrek Euskaltzaindiaren onespena du, eta, beraz, zuzena da. Oro har, maila jasoagoan, ondorioz-
ko formak erabiltzea gomendatzen da.

KONTUZ!
Indikatibozko lehenaldiko aditzak erabiltzea lehenaldiko baldintzetan baino ez da zilegi. Ohiko akatsa 
izan ohi da, analogiaz-edo, orain-geroa adierazten duten alegiazko baldintzen ondorioan ere erabiltzea.

* Orain erabaki hori hartuko banu, bat baino gehiago poztuko zen.
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Irakurri foroan ikasleek bidalitako hausnarketak. 
Eman zure iritzia ikasleen iradokizunei, eta 
planteatu galdera gehiago; horretarako, erabil 
ezazu zeuk ere lehenaldiko baldintza, ikasleak 
era berean erantzutera behartzeko. 

Sustatu solasaldia foroan eta eman feedbacka.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. balu, zatekeen; 2. balitz, zukeen;  
3. balitz/balitzaio, zitzaiokeen; 4. balu, ziokeen

Esandakoekin bat ez datorrena:  
3 (ez du esan ezer ondo irten ez zenik,  
ezta Riora joateko asmoa zuenik ere)

ERANTZUNAK
1. egin (izan) balute; 2. zukeen/zigukeen 
irabaziko; 3. hartu (izan) banitu;  
4. ez zitzaiekeen ahaztuko; 5. atera (izan) 
bazenu; 6. sartuko zukeen; 7. izango 
zenituzketen/zituzkeen; 8. jarri (izan) banitu; 
9. aprobetxatuko genituzkeen; 10. aldatu (izan) 
banu; 11. jokatuko genukeen; 12. asmatu (izan) 
balu; 13. ikusiko zatekeen/genukeen;  
14. irabaziko bagenitu; 15. izango genuke; 
16. lortu (izan) balu; 17. ez genukeen edukiko; 
18. sailkatuko bagina; 19. sendotu beharko 
genuke
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A B

C

C

B

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa NOLA ERABAKI NUEN?

Irakurri bilera-deia eta jar zaitezte irakasleak emandako 
rolean. Informazioa administratzaileak aurrez bidali 
dizuen gutun baten bidez jakin duzue.

A

Bizilagunen arteko ezohiko batzarra egingo duzue.Zure bizitzako erabaki txikien gaineko gogoeta egingo duzu.

EZOHIKO BATZARRA

Irakurri iritzi-zutabea, eta zerrendatu zure 
bizitzako erabaki txikiak. Hausnartu zein ondorio 
izan duten edo izan dezaketen.

Prestatu zirriborroa, eta aztertu hobetu 
beharrekoak.

Idatzi gogoeta, eta gorde portfolioan. 

Hitz egin zuen etxeko auzokideekin egiten 
diren batzarren inguruan.
• Zenbatero izaten dira?
• Zuenetik zein joaten da halakoetara?
• Zein gai jorratzen dira?
• …

Jaso bikote batek egin duen batzarraren prestaketa. 
Ikusi edo entzun bilera, eta ebaluatu haien lana, 
hauek kontuan hartuta.
• Zekartzaten asmoetatik hurbil egon da azken erabakia?
• Zer da gehien gustatu zaizuna haien parte-hartzeetan? 

Argudioak garatzeko modua, tonua, entzuleak limurtzeko 
gaitasuna...

• Zer da gutxien gustatu zaizuna haien parte-hartzeetan? 
Argudioak garatzeko modua, tonua, erabilitako argudioak…

• Bat egin dute prestatutakoarekin?
 – Zertan bai?
 – Zertan ez?

Erabili artikuluan aipatzen den liburuaren 
izenburua, Nola heldu naiz ni honaino?, zure 
erabaki txikien gaineko hausnarketa bideratzeko. 
Erabili galderak zure gogoeta zehazteko.
• Erabaki horien arrazoiak aztertu izan dituzu? Zein 

arrazoik bultzatu zaituzte erabaki horiek hartzera?
• Hartutako erabakiaren inguruan baloraziorik egin izan 

duzu?
• Zertan hobetuko zuketen zure eta zure ingurukoen 

bizimodua bestelako erabakiak hartu izanak?
• ...

BILERA-DEIA
Barrenkale 2 auzokideen ezohiko bilera.
Gai bakarra: Etxabeak ixtea burdin sare batez.
Eguna: martxoaren 13a, asteazkena.
Ordua: 19:00etan, lehen deialdia.
 19:30ean, bigarren deialdia.

Administratzailea

Zuen etxea erdialdetik pixka bat aldenduta dago. Etxabeak sal-
du gabe daude eta aterpe soilak dira.
Herriko hainbat talde bertara joaten da elkarrekin egotera. As-
teburuetan, berandu arte egoten dira, eta zarata handia egiten 
dute, bizilagun batzuen ustez. Horrez gain, biharamunetan 
zikinkeria handia dagoela irizten diote batzuek, asteburuetan 
kale-garbitzaileak beranduago ibiltzen direlako.
Hori dela-eta, kexak izan dira, eta arkupea burdin sare baten 
bidez ixtea proposatu dute.
Administratzailea galdezka ibili da, eta lanak aurrekontu hau 
izango du: 200 €, metro lineala; kontuan hartuta etxearen peri-
metroak 200 bat metro dituela, 40.000 €; bizilagun bakoitzeko, 
4.000 €.

ERABAKIAK
HOW we spend our days is, of course, how we spend our lives». 
Annie Dillard idazleak elkarrizketa batean esaten duen esal-
dia da: Nola igarotzen dugun eguna, hala igarotzen dugu bizi-
tza. Eta hala eta guztiz ere, egun bakoitzean hartzen ditugun 
erabaki txiki horiek ez zaizkigu hain garrantzitsuak iruditzen: 
lanera kotxez ala bizikletaz joan, tabernan zuritoa euskaraz 
ala gazteleraz eskatu, liburua irakurri ala telebista piztu… 
Txikikeriatzat jotzen ditugun horiek geure bizitzaren koadroa 
margotzen dute, geure egunerokoarena. Eta azkenean, bizi-
tza gaur gertatzen da, ez buruan dugun gure bizitzaren irudi 
irreal horretan.
Badaude garrantzitsutzat jotzen ditugun beste erabaki batzuk: 
zein ikasketa aukeratu, bikotea izan ala ez, etxe bat erosi ala 
ez, umeak eduki ala ez, atzerrian edo herrian bizi… Horien 
aurrean bai, sakon hartzen dugu arnasa, gure bizitza baldin-
tzatuko duten erabakiak direla kontuan izanik. Eta batzuetan 
erabakia hartzea kostatu egiten bazaigu ere, zerbait garrantzi-
tsua erabakitzen ari garela sentitzen dugu. Baina gero, pentsa-
tu gabe erabakitzen dugu alaba dantzara apuntatzea eta semea 
futbolera, adibidez, txikikeria dirudien horren bitartez mezu 
oso garrantzitsuak bidaltzen dizkiegula kontuan izan gabe; 
edo bost euroko kamisetak erosten ditugu, kamiseta horiek 
hain merke erosteko, bidean noren burua zapaldu behar izan 
duten pentsatu gabe... Kattalin Minerreren Nola heldu naiz ni 
honaino nobelaren gai nagusietako bat erabakiak hartzearen 
ingurukoa da eta honela azaldu du idazleak berak: «Nire hi-
potesia da ez direla erabaki handiak bizitza aldatzen dutenak, 
baizik eta egunero hartzen ditugun erabaki txiki horiek: zer 
jan, nola jantzi, nola joan lekuetara, eta horiei igual ez diegula 
garrantzirik ematen eta hor trabatu gaitezkeela».
Pertsona baten eguneroko ekintza txikiak haren bizitzaren 
taupadak dira. Egunero egiten duguna geure bizitzarekin egi-
ten duguna da. Nola igarotzen dugun eguna, hala igarotzen 
dugu bizitza. Egunero hartzen ditugu erabakiak. Eta erabaki 
txikiek ere markatzen dute gure bidea, arnasa sakon hartuz 
hartzen ditugun beste erabaki handi horiek bezala.

Karmele Jaio, berria.eus

- Lanera autoz joaten naiz

Irakurri administratzailea ezohiko batzarra deitzera 
behartu duen egoera.

Jar zaitezte irakasleak eman dizuen rolean; 
orrian ez dagoen beste rol bat jokatu nahi 
baduzue, deskribatu labur etxebizitza huts 
batean: irudikatu zuen bizimodua.

Adostu zuen jarrera gaiaren aurrean, zuen rola kontuan 
hartuta.

Prestatu batzarra.
• Zein argudio mota erabiliko dituzue?
• Zein tonu erabiliko duzue?
• Ezagutzen duzue auzokideen gutxi gorabeherako egoera. 

Zein argudio erabiliko dituzte? Nola egingo diezue aurre?
• Zein estrategia erabiliko duzue espero ez dituzuen argudioak 

entzuten badituzue?
• ...

- Kutsadura arintzen ez dut laguntzen.

-  Askotan, trafikoak berak estresatu 
egiten nau.

- ...

D

146

Egin batzarra, eta hartu erabakiak. 
Grabatu eta gorde portfolioan.
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PROZEDURA
Aurkeztu testua: Karmele Jaio 

idazleak Berria egunkarian idatzitako 
iritzi-zutabea da. Azter dezatela 
testua antzerako esperientzia bat 
kontatzeko eredua izan dezaten. 
Azpimarra dezatela nork bere 
azalpenerako gustatzen zaizkienak: 
lexikoa, estiloa, ideiaren bat, esaldi 
motak, amaiera emateko modua…

Artikuluaren gaiaren harira, egin 
dezatela gogoeta euren erabaki 
txikien inguruan, eta egin dezatela 
zerrenda, baita erabaki horiek (izan) 
dituzten ondorioena ere.

Erabil ditzatela galderak 
gogoetaren nondik norakoak 
zehazteko. Gogoetaren zirriborroa 
egin ondoren, egin dezatela behin 
betiko bertsioa, eta gorde dezatela 
portfolioan.

ZIRT EDO ZART16. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A B

C

C

B

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa NOLA ERABAKI NUEN?

Irakurri bilera-deia eta jar zaitezte irakasleak emandako 
rolean. Informazioa administratzaileak aurrez bidali 
dizuen gutun baten bidez jakin duzue.

A

Bizilagunen arteko ezohiko batzarra egingo duzue.Zure bizitzako erabaki txikien gaineko gogoeta egingo duzu.

EZOHIKO BATZARRA

Irakurri iritzi-zutabea, eta zerrendatu zure 
bizitzako erabaki txikiak. Hausnartu zein ondorio 
izan duten edo izan dezaketen.

Prestatu zirriborroa, eta aztertu hobetu 
beharrekoak.

Idatzi gogoeta, eta gorde portfolioan. 

Hitz egin zuen etxeko auzokideekin egiten 
diren batzarren inguruan.
• Zenbatero izaten dira?
• Zuenetik zein joaten da halakoetara?
• Zein gai jorratzen dira?
• …

Jaso bikote batek egin duen batzarraren prestaketa. 
Ikusi edo entzun bilera, eta ebaluatu haien lana, 
hauek kontuan hartuta.
• Zekartzaten asmoetatik hurbil egon da azken erabakia?
• Zer da gehien gustatu zaizuna haien parte-hartzeetan? 

Argudioak garatzeko modua, tonua, entzuleak limurtzeko 
gaitasuna...

• Zer da gutxien gustatu zaizuna haien parte-hartzeetan? 
Argudioak garatzeko modua, tonua, erabilitako argudioak…

• Bat egin dute prestatutakoarekin?
 – Zertan bai?
 – Zertan ez?

Erabili artikuluan aipatzen den liburuaren 
izenburua, Nola heldu naiz ni honaino?, zure 
erabaki txikien gaineko hausnarketa bideratzeko. 
Erabili galderak zure gogoeta zehazteko.
• Erabaki horien arrazoiak aztertu izan dituzu? Zein 

arrazoik bultzatu zaituzte erabaki horiek hartzera?
• Hartutako erabakiaren inguruan baloraziorik egin izan 

duzu?
• Zertan hobetuko zuketen zure eta zure ingurukoen 

bizimodua bestelako erabakiak hartu izanak?
• ...

BILERA-DEIA
Barrenkale 2 auzokideen ezohiko bilera.
Gai bakarra: Etxabeak ixtea burdin sare batez.
Eguna: martxoaren 13a, asteazkena.
Ordua: 19:00etan, lehen deialdia.
 19:30ean, bigarren deialdia.

Administratzailea

Zuen etxea erdialdetik pixka bat aldenduta dago. Etxabeak sal-
du gabe daude eta aterpe soilak dira.
Herriko hainbat talde bertara joaten da elkarrekin egotera. As-
teburuetan, berandu arte egoten dira, eta zarata handia egiten 
dute, bizilagun batzuen ustez. Horrez gain, biharamunetan 
zikinkeria handia dagoela irizten diote batzuek, asteburuetan 
kale-garbitzaileak beranduago ibiltzen direlako.
Hori dela-eta, kexak izan dira, eta arkupea burdin sare baten 
bidez ixtea proposatu dute.
Administratzailea galdezka ibili da, eta lanak aurrekontu hau 
izango du: 200 €, metro lineala; kontuan hartuta etxearen peri-
metroak 200 bat metro dituela, 40.000 €; bizilagun bakoitzeko, 
4.000 €.

ERABAKIAK
HOW we spend our days is, of course, how we spend our lives». 
Annie Dillard idazleak elkarrizketa batean esaten duen esal-
dia da: Nola igarotzen dugun eguna, hala igarotzen dugu bizi-
tza. Eta hala eta guztiz ere, egun bakoitzean hartzen ditugun 
erabaki txiki horiek ez zaizkigu hain garrantzitsuak iruditzen: 
lanera kotxez ala bizikletaz joan, tabernan zuritoa euskaraz 
ala gazteleraz eskatu, liburua irakurri ala telebista piztu… 
Txikikeriatzat jotzen ditugun horiek geure bizitzaren koadroa 
margotzen dute, geure egunerokoarena. Eta azkenean, bizi-
tza gaur gertatzen da, ez buruan dugun gure bizitzaren irudi 
irreal horretan.
Badaude garrantzitsutzat jotzen ditugun beste erabaki batzuk: 
zein ikasketa aukeratu, bikotea izan ala ez, etxe bat erosi ala 
ez, umeak eduki ala ez, atzerrian edo herrian bizi… Horien 
aurrean bai, sakon hartzen dugu arnasa, gure bizitza baldin-
tzatuko duten erabakiak direla kontuan izanik. Eta batzuetan 
erabakia hartzea kostatu egiten bazaigu ere, zerbait garrantzi-
tsua erabakitzen ari garela sentitzen dugu. Baina gero, pentsa-
tu gabe erabakitzen dugu alaba dantzara apuntatzea eta semea 
futbolera, adibidez, txikikeria dirudien horren bitartez mezu 
oso garrantzitsuak bidaltzen dizkiegula kontuan izan gabe; 
edo bost euroko kamisetak erosten ditugu, kamiseta horiek 
hain merke erosteko, bidean noren burua zapaldu behar izan 
duten pentsatu gabe... Kattalin Minerreren Nola heldu naiz ni 
honaino nobelaren gai nagusietako bat erabakiak hartzearen 
ingurukoa da eta honela azaldu du idazleak berak: «Nire hi-
potesia da ez direla erabaki handiak bizitza aldatzen dutenak, 
baizik eta egunero hartzen ditugun erabaki txiki horiek: zer 
jan, nola jantzi, nola joan lekuetara, eta horiei igual ez diegula 
garrantzirik ematen eta hor trabatu gaitezkeela».
Pertsona baten eguneroko ekintza txikiak haren bizitzaren 
taupadak dira. Egunero egiten duguna geure bizitzarekin egi-
ten duguna da. Nola igarotzen dugun eguna, hala igarotzen 
dugu bizitza. Egunero hartzen ditugu erabakiak. Eta erabaki 
txikiek ere markatzen dute gure bidea, arnasa sakon hartuz 
hartzen ditugun beste erabaki handi horiek bezala.

Karmele Jaio, berria.eus

- Lanera autoz joaten naiz

Irakurri administratzailea ezohiko batzarra deitzera 
behartu duen egoera.

Jar zaitezte irakasleak eman dizuen rolean; 
orrian ez dagoen beste rol bat jokatu nahi 
baduzue, deskribatu labur etxebizitza huts 
batean: irudikatu zuen bizimodua.

Adostu zuen jarrera gaiaren aurrean, zuen rola kontuan 
hartuta.

Prestatu batzarra.
• Zein argudio mota erabiliko dituzue?
• Zein tonu erabiliko duzue?
• Ezagutzen duzue auzokideen gutxi gorabeherako egoera. 

Zein argudio erabiliko dituzte? Nola egingo diezue aurre?
• Zein estrategia erabiliko duzue espero ez dituzuen argudioak 

entzuten badituzue?
• ...

- Kutsadura arintzen ez dut laguntzen.

-  Askotan, trafikoak berak estresatu 
egiten nau.

- ...

D

146

Egin batzarra, eta hartu erabakiak. 
Grabatu eta gorde portfolioan.
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PROZEDURA
Egin bi talde. Hitz egin dezatela 

bizilagunen arteko batzarrei buruz, 
eskailerako batzarrei buruz. 

Jarri ikasleak binaka, eta banatu bikoteen 
artean bizilagunen rolak. Hainbat aukera 
dituzu banaketa hori egiteko: zozketa, zuk 
aukeratzea bikote bakoitzak zure ustez 
ondoen defendatuko duena, edo aukera 
bakoitzak egitea. Litekeena da norbaitek 
bere rola eraiki nahi izatea; hala bada, 
eman tarte bat rol hori deskribatzeko, 
gainontzekook ere irakurtzeko.

Rolak banatuta, “bizilagunak ezagutuko” 
dituzte: beste bikoteek zein rol jokatuko 
duten jakin beharko dute. Irakur dezatela 
egoera, eta presta dezatela batzarra euren 
jarreraren alde egiteko, baina eztabaidan 
norekin arituko diren jakinda. 

Batzarrerako, kanpoko 
administratzailearen rola hartuko duzu, 
horrela, informazioa eman eta ez duzu parte 
hartuko solasaldian. Zeuk ere “bizilagunen” 
galdera edo zalantzak aurreikus ditzakezu, 
eta horietarako erantzunak prestatu. 
Informazioa bilduta, honako datu hauek 
eman diezazkiekezu bizilagunei:

• Lege-eskakizuna da halako aldaketa-
-erabakiak aho batez onartzea 
komunitatean; denek onartzen ez 
badute, ezin da egin.

• Udalak ez du eragozpenik jarriko lanak 
egiteko. Etxe azpitik pasabidea ere 
badagoenez, ordea, bultzatu ere ez du 
egingo ekimena. Ez du dirulaguntzarik 
emango lanak ordaintzeko.

• Inork ordainketari aurre egiteko 
kredituren bat behar izanez gero, bere 
kasa kudeatu beharko du.

Dena prest duzuenean, ekin batzarrari. 
Ahalegindu adostasun-puntu batera heltzen. 
Grabatu bilera.

ZIRT EDO ZART16. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

  HERRI KIROLARIAK

Bete inkesta hau. Aisialdiko ohituren gaineko ikerketa 
soziologiko baten zati da.

17. ikastunitatea

Lexikoa:
• Gorputz-mugimenduaz 

jarduteko.

Diskurtsoa:
• Ziurtasunik eza: aditza 

erabiltzea ziurgabetasuna 
adierazteko.

Gramatika:
• Puntuazioa: puntu eta 

koma.
• Adjektibo batzuen 

erabilera okerra: berri, 
ezberdin.

02 . saioan:
GARAIAN GARAIKOA

Garai bakoitzera egokituta, 
hobe? 

03 . saioan:
AUKERA FRANKO

 Zer da kirola eta zer ez?

01 . saioan:
JOKOA ETA JOLASA 

Nola praktikatzen 
dugu kirola?

C

D

 –Badirudi gu kirolzale amorratu samarrak 
garela, EAEko batezbestekotik gora 
baikaude emaitzetan.
 –Bai. Baina gure taldean ere 
telebista iku stea da 
kirol nazionala.

Ikusi bideo-pasartea, eta alderatu 
adituen erantzunak zuenekin. 

 EZIN 
GELDIRIK 
EGON

SARRITAN ASTEBURUETAN OPORRETAN
URTEAN 

BEHINEDO
INOIZ EZ

Kirol-emankizunak 
ikusi

Kirola egin

Zinemara joan

Antzerkia ikusi

Telebista ikusi

Musika entzun

Egunkariak irakurri

Literatura irakurri

Interneten nabigatu
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Eman elkarri inkestaren berri foroan, eta egin taldearen 
aisialdiaren argazkia.

Aztertu EUSTATen grafi koa, Euskal Autonomia Erkidegoari 
(EAE) buruzko datuak ematen dituena, eta alderatu 
ikastaldearenarekin. Atera hiru ondorio, gutxienez.

Erantzun galderei, eta jaso 
zuen iritzia.
• Herri kirolaria gara?
• Uler dezakegu kirola 

lehiaketarik gabe?
• Zein onura du kirola egiteak?

Aukeratu, zuen ustez, Europar Batasuneko zein herritan 
egiten den kirol gehiago eta zeinetan gutxiago.

 Bilatu informazioa, eta azaldu ikaskideei herri horretako 
egoera. 
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GAIA
Ez omen gara geldirik egotekoak Euskal 

Herrian: gure bide-bazterrak korrikalariz 
edo txirrindulariz beteak ikusten ditugu, 
kiroldegi eta gimnasioak lepo… Kirol 
herri-ekimenetan ere gustuko dugu parte 
hartzea: bai izen handiko herri- 
-lasterketetan (Behobia-Donostia, kasu) 
bai herri-mailan egiten diren krosetan, 
Hiru Handiak eta gisako mendi- 
-ibilbideetan eta herriko mendi-taldeak 
antolatzen dituen martxetan. Baina hala 
ote da, benetan?

Egia esatera, ez dago kirola egiteko 
aukera-faltarik: taldeko kirola edo 
bakarkakoa, kiroldegian edo aire 
zabalean, bizia edo leuna. Kirolari askok, 
baita profesionalek edo sasiprofesionalek 
ere, hainbat aukera probatu izan dituzte 
beren ibilbidean.

Argi dago gorputza mugiaraztea 
osasungarria dela. Denok, ordea, ezin 
gara maila berean aritu, ezta adin berean 
geure buruari helburu berak jarri ere. 
Dakitenek jarraibide interesgarriak 
ematen dizkigute gure jarduna 
antolatzeko eta jarraipena egiteko; 
teknologiek ere lagun diezagukete 
horretan.

Gainera, “zerbait” egiteko, mugitzeko, 
premia horrek bestelako bideak jorratzera 
garamatza. Ariketa fisikoa egiteko 
moduak dira, halaber, dantza, yoga… 
Horiez gain, jarduera edo “kirol” berriak 
sortzen dira, etengabe; beraz, ez dugu 
aitzakiarik ondoen egokitzen zaiguna 
bilatzeko.

EZIN GELDIRIK EGON17. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

  HERRI KIROLARIAK

Bete inkesta hau. Aisialdiko ohituren gaineko ikerketa 
soziologiko baten zati da.

17. ikastunitatea

Lexikoa:
• Gorputz-mugimenduaz 

jarduteko.

Diskurtsoa:
• Ziurtasunik eza: aditza 

erabiltzea ziurgabetasuna 
adierazteko.

Gramatika:
• Puntuazioa: puntu eta 

koma.
• Adjektibo batzuen 

erabilera okerra: berri, 
ezberdin.

02 . saioan:
GARAIAN GARAIKOA

Garai bakoitzera egokituta, 
hobe? 

03 . saioan:
AUKERA FRANKO

 Zer da kirola eta zer ez?

01 . saioan:
JOKOA ETA JOLASA 

Nola praktikatzen 
dugu kirola?

C

D

 –Badirudi gu kirolzale amorratu samarrak 
garela, EAEko batezbestekotik gora 
baikaude emaitzetan.
 –Bai. Baina gure taldean ere 
telebista iku stea da 
kirol nazionala.

Ikusi bideo-pasartea, eta alderatu 
adituen erantzunak zuenekin. 

 EZIN 
GELDIRIK 
EGON

SARRITAN ASTEBURUETAN OPORRETAN
URTEAN 

BEHINEDO
INOIZ EZ

Kirol-emankizunak 
ikusi

Kirola egin

Zinemara joan

Antzerkia ikusi

Telebista ikusi

Musika entzun

Egunkariak irakurri

Literatura irakurri

Interneten nabigatu

147147

148

Eman elkarri inkestaren berri foroan, eta egin taldearen 
aisialdiaren argazkia.

Aztertu EUSTATen grafi koa, Euskal Autonomia Erkidegoari 
(EAE) buruzko datuak ematen dituena, eta alderatu 
ikastaldearenarekin. Atera hiru ondorio, gutxienez.

Erantzun galderei, eta jaso 
zuen iritzia.
• Herri kirolaria gara?
• Uler dezakegu kirola 

lehiaketarik gabe?
• Zein onura du kirola egiteak?

Aukeratu, zuen ustez, Europar Batasuneko zein herritan 
egiten den kirol gehiago eta zeinetan gutxiago.

 Bilatu informazioa, eta azaldu ikaskideei herri horretako 
egoera. 
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B ALDERATU
Emaiezu EUSTATen berri: Euskal Autonomia 

Erkidegoko informazio estatistiko ofiziala garatu, 
ekoiztu eta zabaltzen duen erakunde publikoa; 
erakutsi haren webgunea (www.eustat.eus). 

3-4ko taldetan, azter dezatela informazioa, eta 
aldera dezatela ikastaldearen profilarekin. 

Talde handian, azaldu elkarri ateratako ondorioak, 
eta argitu desadostasunak. Hitz egin EUSTATek 
ematen duen informazioa bat ote datorren ikasleen 
pertzepzioarekin. Erabaki, guztion artean, herri 
kirolaria ote garen. 

C IRITZIAK BAIEZTATU
Aurreko taldeetan, hitz egin dezatela kirola 

egiteari buruz, liburuko galderei erantzuna emanda. 
Jaso dezala idazkariak taldearen iritzia. 

Aurkeztu bideo-pasartea: kirolari buruzko 
telebistako erreportaje batean, galdera horiexek 
egin dizkiete kirol-mediku bati eta herri-kirolak 
egiten dituen bati. Ikus dezatela pasartea, eta aldera 
ditzatela guztion iritziak.

Komentatu talde handian, eta, ulermen-arazorik 
egon bada, ikusi berriro edo aztertu transkripzioa.

D EKINTZA
Taldeka, erabaki dezatela zein herritan egiten ote den kirol gehiago edo gutxiago, 

Europar Batasunean.     
Bila dezatela informazioa, eta presta dezatela herri horietako egoeraren berri emateko 

azalpena. Gerta daiteke talde batek baino gehiagok herri bera aukeratu izana; aprobetxatu 
egoera elkarren datuak berresteko edo ezeztatzeko.

Emaiezu 2016ko ikerketa batek emandako emaitza: kirol gehien Suedian, Finlandian eta 
Danimarkan egiten da; kirol gutxien, Bulgarian, Grezian eta Errumanian (Iturria: A Graphical 
Classification of European Countries According to Physical Activity Level of Its Citizens. www.
scirp.org); bide batez, herri horien izenak euskaraz nola diren ere azter dezakezue.

Atera ondorioak, talde handian, kirol-praktika eta herrialdeen ezaugarrien arabera 
(maila ekonomikoa, kokapen geografikoa…).

EZIN GELDIRIK EGON17. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Aurkeztu egoera: aisialdiko ohiturei buruzko 

ikerketa egiten ari direla-eta, inkesta bat 
betetzeko eskatu dizuete. Bete dezatela inkesta, 
eta bidal dezatela informazioa forora.

Ikaskideen informazioa jasota, egin dezatela 
“argazkia”, taldean nagusi diren joerak erakutsiko 
duena. Gorde dezatela ikasgelan lan egiteko.

ESKOLA AURRETIK

92PRIMERAN! 
B2.2

93 PRIMERAN! 
B2.2



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

8

1

2

3

4

5

6

7

01.saioa

Entzun irratiko debatea, eta 
markatu zuek ere aipatu 
dituzuenak. Jaso entzun 
dituzuen beste argudio batzuk.

J OKOA ETA JOLASA

 Irakurri kirol-webgune batean 
argitaratu duten artikulua, eta markatu 
egilearen iritziarekin bat datozen 
baieztapenak. Markatu, halaber, zure 
iritziarekin bat egiten dutenak. 

A

B

C

D

E

   Hausnartu eman duzun iritziari buruz, 
taldekideekin kontrastatzeko.

  Zerrendatu kirola taldean edo bakarka 
egitearen alde on eta txarrak.KIROLA, IRAGAZKIRIK GABE

Euskaltzaindiak dioenez, kirola da “gorputz-ariketa 
berezkoa duen jarduna, eta, bereziki, jokoa, bakarka 
edo taldean egiten dena”. Batzuetan, uste izaten dugu 
jostatzea eta lehiatzea ez direla bateragarriak. Elka-
rren aurkakoak al dira? Lehiatzen garenean, jokoaz 
gozatzen ari al gara? Lehia behar al dugu kirolean?
Kirolak rol garrantzitsua joka dezake haurrei, nera-
beei eta are helduei hainbat balio helarazteko; izan 
ere, errespetuak, erantzukizunak, konpromisoak eta 
ardurak garrantzi handia dute gizartean. Kirolean 
aritzeak pertsonen ongizatea eta bizi-kalitatea hobe 
ditzake.
Haurtzarotik aritzen gara kirolean, maila inkon-
tzientean bada ere. Nork ez du gogoan ezkutaketaren 
jokoa edo harrapaketarena? Oso arau oinarrizkoak, 
eta joko- eta lehia-puntu hori, txiki-txikitatik barne-
ratzen ditugu. Esan liteke jokatzen jakinda jaiotzen 
garela, eta inoiz ez zaigula ahazten.
Hazten garenean, kirol mota jakin batean espezia-
lizatzen gara. Batzuok saskibaloian jarduten dugu, 
beste batzuek futbolean, beste askok atletismoan… 
Askotariko kirolak, askotariko aukerak eta ezaugarri 
bat: jokoa eta jokoak sortzen duen atsegina.

EGILEAK 
USTE DU

NIK ERE 
BAI

1. Lehiatzea eta jostatzea ez dira bateragarriak.  

2. Txikitan ere, jolasak lehia behar du.  

3. Kirolak kirol, jokoak eragiten digu gozamena.  

4. Kirola oso erakargarria egiten zaigu, bata bestearenganako 
begirunea sustatzen duelako, besteak beste. 

 

5. Kirolaren bidez, haurtzarora itzultzen gara.  

149

Egin gurutzegrama. Laguntza behar baduzue, 
erabili eztabaidaren transkripzioa.

1. Lehiaketa, bereziki indarrak neurtzekoa.

2. Lehiaketa edo joko batean, aurkaria garaitzea.

3. Haiek kirol batean ari dira; haiek …

4. … eman. Lehiatzeari, saiatzeari utzi.

5. Beste bat baino hobea izan.

6. Norbaitentzat, berak lortu nahi duena lortu nahi 
duen beste edonor.

7. Atsegin edo atseden hartzeko jardun edo kirol.

8. Lortu beharreko helburu edo eginbehar zaila.
ZER DU ON? ZER DU TXAR?

Bakarka aritzeak

Taldean jarduteak

   KIROLAZ ARITZEKO
Zein kirol egiten dugun adierazteko, 
hainbat aditz erabiltzen dugu: 
jardun, aritu, egin, ibili.
Kirola adierazteko, zertan kasuan 
deklinatzen dugu.

 – Txikitan, eskubaloian jardun 
nuen, baina duela 4 urtetik hona 
arraunean nabil.

KH 1-4

Zerrendat u zein zalantza edo aukera, bakarka 
edo taldean aritzea bezala, izan dezakegun kirol 
bat hautatzeko orduan.
Estalpean edo aire zabalean egin.

…

 Prestatu eztabaidarako: zer nahiago duzun 
adieraziko duzu eta besteen argudioei aurre 
egin beharko diezu.

 Egin eztabaida. 

Badira kirola oso erakargarri egiten duten hainbat al-
dagai; guztien gainetik, bi nabarmendu nahi nituzke.
Alde batetik, pertsonak harremanetan jartzen ditu. 
Parke batean kirola egiten duten haurrei begiratzea 
besterik ez dugu zer-nolako enpatia, kidetasun-sen-
timendu, poz partekatu… sortzen diren konturatze-
ko. Ez haurrengan soilik, helduok ere kirolaren bidez 
deskonektatzen dugu bizitzako eta laneko arazoeta-
tik, pilota baten atzetik lasterka edo errepide-bazte-
rrean korrika.
Jolasaren garrantzia ere aipatu nahiko nuke. Haur 
guztiek jolastuz ikasten dute: saiatzen dira, huts egi-
ten dute, ikasten dute eta berriz saiatzen dira. Bitxia 
da nola galtzen dugun jolasteko gaitasuna urteek 
aurrera egin ahala. Kirola da geure buruari jolasten 
jarraitzeko baimena ematen diogun une bakarra. 
Ahalegintzen gara beste taldeari edo geure buruari 
irabazten, ez dugu lortzen, ikasten dugu eta berriz 
ahalegintzen gara. Ume ginenean bezala.
Erabil dezagun kirola, beraz, elkarrekin harremane-
tan jartzeko, uneak eta guneak partekatzeko. Jokoa 
eta lehia, beren horretan, modei eta merkataritza-in-
teresei jaramonik egin gabe. Besterik gabe.

Jokin Fernández, fundacionestadio.com 
(moldatua)

Alderatu baieztapenei buruzko iritziak, 
eta adostu egilearekin bat zatozten.

 –Nire ustez, haurrek jolastu besterik 
ez dute egiten.
 –Ziur? Ezkutaketan ere irabazi egin 
nahi dugu. Hori ere lehia da.
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A  IRAKURMENA 
LANDU

Aurkeztu testua: Gasteizko kirol- 
-gune baten webgunean, hainbat 
arlotako adituek iritzi-artikuluak 
idazteko tarte bat dute, beti ere kirola 
ardatz hartuta; Jokin Fernández 
coachingean da aditua.

Irakur dezatela artikulua, eta marka 
ditzatela egilearen iritziarekin bat 
datozen baieztapenak.

Eman dezatela beren iritzia 
baieztapenen gainean, eta presta 
ditzatela arrazoiak ikasgelan 
ikaskideekin alderatzeko.

OSTEKOAK

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

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNAK
Egileak 2., 3. eta 4. 
baieztapenak egin ditu

EZIN GELDIRIK EGON17. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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markatu zuek ere aipatu 
dituzuenak. Jaso entzun 
dituzuen beste argudio batzuk.
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 Irakurri kirol-webgune batean 
argitaratu duten artikulua, eta markatu 
egilearen iritziarekin bat datozen 
baieztapenak. Markatu, halaber, zure 
iritziarekin bat egiten dutenak. 

A

B

C

D

E

   Hausnartu eman duzun iritziari buruz, 
taldekideekin kontrastatzeko.

  Zerrendatu kirola taldean edo bakarka 
egitearen alde on eta txarrak.KIROLA, IRAGAZKIRIK GABE

Euskaltzaindiak dioenez, kirola da “gorputz-ariketa 
berezkoa duen jarduna, eta, bereziki, jokoa, bakarka 
edo taldean egiten dena”. Batzuetan, uste izaten dugu 
jostatzea eta lehiatzea ez direla bateragarriak. Elka-
rren aurkakoak al dira? Lehiatzen garenean, jokoaz 
gozatzen ari al gara? Lehia behar al dugu kirolean?
Kirolak rol garrantzitsua joka dezake haurrei, nera-
beei eta are helduei hainbat balio helarazteko; izan 
ere, errespetuak, erantzukizunak, konpromisoak eta 
ardurak garrantzi handia dute gizartean. Kirolean 
aritzeak pertsonen ongizatea eta bizi-kalitatea hobe 
ditzake.
Haurtzarotik aritzen gara kirolean, maila inkon-
tzientean bada ere. Nork ez du gogoan ezkutaketaren 
jokoa edo harrapaketarena? Oso arau oinarrizkoak, 
eta joko- eta lehia-puntu hori, txiki-txikitatik barne-
ratzen ditugu. Esan liteke jokatzen jakinda jaiotzen 
garela, eta inoiz ez zaigula ahazten.
Hazten garenean, kirol mota jakin batean espezia-
lizatzen gara. Batzuok saskibaloian jarduten dugu, 
beste batzuek futbolean, beste askok atletismoan… 
Askotariko kirolak, askotariko aukerak eta ezaugarri 
bat: jokoa eta jokoak sortzen duen atsegina.

EGILEAK 
USTE DU

NIK ERE 
BAI

1. Lehiatzea eta jostatzea ez dira bateragarriak.  

2. Txikitan ere, jolasak lehia behar du.  

3. Kirolak kirol, jokoak eragiten digu gozamena.  

4. Kirola oso erakargarria egiten zaigu, bata bestearenganako 
begirunea sustatzen duelako, besteak beste. 

 

5. Kirolaren bidez, haurtzarora itzultzen gara.  
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Egin gurutzegrama. Laguntza behar baduzue, 
erabili eztabaidaren transkripzioa.

1. Lehiaketa, bereziki indarrak neurtzekoa.

2. Lehiaketa edo joko batean, aurkaria garaitzea.

3. Haiek kirol batean ari dira; haiek …

4. … eman. Lehiatzeari, saiatzeari utzi.

5. Beste bat baino hobea izan.

6. Norbaitentzat, berak lortu nahi duena lortu nahi 
duen beste edonor.

7. Atsegin edo atseden hartzeko jardun edo kirol.

8. Lortu beharreko helburu edo eginbehar zaila.
ZER DU ON? ZER DU TXAR?

Bakarka aritzeak

Taldean jarduteak

   KIROLAZ ARITZEKO
Zein kirol egiten dugun adierazteko, 
hainbat aditz erabiltzen dugu: 
jardun, aritu, egin, ibili.
Kirola adierazteko, zertan kasuan 
deklinatzen dugu.

 – Txikitan, eskubaloian jardun 
nuen, baina duela 4 urtetik hona 
arraunean nabil.

KH 1-4

Zerrendat u zein zalantza edo aukera, bakarka 
edo taldean aritzea bezala, izan dezakegun kirol 
bat hautatzeko orduan.
Estalpean edo aire zabalean egin.

…

 Prestatu eztabaidarako: zer nahiago duzun 
adieraziko duzu eta besteen argudioei aurre 
egin beharko diezu.

 Egin eztabaida. 

Badira kirola oso erakargarri egiten duten hainbat al-
dagai; guztien gainetik, bi nabarmendu nahi nituzke.
Alde batetik, pertsonak harremanetan jartzen ditu. 
Parke batean kirola egiten duten haurrei begiratzea 
besterik ez dugu zer-nolako enpatia, kidetasun-sen-
timendu, poz partekatu… sortzen diren konturatze-
ko. Ez haurrengan soilik, helduok ere kirolaren bidez 
deskonektatzen dugu bizitzako eta laneko arazoeta-
tik, pilota baten atzetik lasterka edo errepide-bazte-
rrean korrika.
Jolasaren garrantzia ere aipatu nahiko nuke. Haur 
guztiek jolastuz ikasten dute: saiatzen dira, huts egi-
ten dute, ikasten dute eta berriz saiatzen dira. Bitxia 
da nola galtzen dugun jolasteko gaitasuna urteek 
aurrera egin ahala. Kirola da geure buruari jolasten 
jarraitzeko baimena ematen diogun une bakarra. 
Ahalegintzen gara beste taldeari edo geure buruari 
irabazten, ez dugu lortzen, ikasten dugu eta berriz 
ahalegintzen gara. Ume ginenean bezala.
Erabil dezagun kirola, beraz, elkarrekin harremane-
tan jartzeko, uneak eta guneak partekatzeko. Jokoa 
eta lehia, beren horretan, modei eta merkataritza-in-
teresei jaramonik egin gabe. Besterik gabe.

Jokin Fernández, fundacionestadio.com 
(moldatua)

Alderatu baieztapenei buruzko iritziak, 
eta adostu egilearekin bat zatozten.

 –Nire ustez, haurrek jolastu besterik 
ez dute egiten.
 –Ziur? Ezkutaketan ere irabazi egin 
nahi dugu. Hori ere lehia da.
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C ENTZUN ETA ALDERATU
Aurreko taldeetan, zerrenda ditzatela kirola taldean 

eta bakarka egiteak dituen alde onak eta txarrak. 
Esaiezu lan hau ideia-jasa moduan egiteko; hau da, 
jaso ditzatela taldean agertzen diren ideia guztiak, 
nahiz eta ados egon ez eta, kasuren batean, bi 
zutabeetan agertu.

Aurkeztu entzungaia: irratiko magazin batean, 
eztabaidak proposatzen dituzte aditu biren artean, 
jorratzen ari diren gai baten inguruan; saio honetan, 
kirolari buruz aritu dira, eta eztabaidagaia kirola 
bakarka edo taldean egitea izan da. Entzun dezatela 
eztabaida, eta marka ditzatela zerrendan dituzten 
argudioak; jaso ditzatela entzun dituzten beste 
argudio batzuk ere.

Hitz egin talde handian gaiari buruz, adituek erabili 
dituzten argudioak eta taldeetan agertu direnak 
gidoitzat hartuta.

D LEXIKOA LANDU
Egin dezatela gurutzegrama. Horretarako, eta 

premiarik badute, eman C jarduerako eztabaidaren 
transkripzioa, han daude-eta aurkitu beharreko 
hitzak; bestela, zuzenketarako erabil dezakezue, 
hitzok testuinguruan hartu duten esanahia 
analizatzeko.

Zuzendu talde handian.

E EKINTZA 
Aurreko taldeetan, zerrenda ditzatela kirola egiteko orduan sor daitezkeen dilema gehiago. Eraman 

arbelera talde guztien ekarpenak.
Aukeztu ekintza: irratian bezala, debatea egingo dugu, eta bakoitzak bere aukeren alde egingo du. 
Bakarka, arbelean dituzten aukeretako batzuen alde egiteko argudioak prestatuko dituzte. Arrazoibidea 

sendoagoa izan dadin, gogorarazi besteen argudioak aurreikusi beharko dituztela, haiei ere aurre egiteko.
Hartu moderatzaile-rola, eta ekin debateari. Aurkeztu arbelean dituzuen aukerak, banan-banan, eta 

kudeatu hitz egiteko txandak. Era berean, prestatu zerrendan agertzeari zail irizten diozun aukeraren bat; 
adibidez, gailu motordunak erabiltzea ala ez. Aurkeztu arbelean ez dagoen gai hori ere, ikasleek bat- 
-bateko argudiaketa egin dezaten.

B ADOSTU IRITZIA
Egin taldeak jaso dituzun erantzunen arabera; 

erreparatu ikasleen iritziari, taldeko solasaldiak 
biziagoak izan daitezen. 

Talde txikitan ariketari buruz hitz egin ondoren, 
zuzendu talde handian, eta argitu zalantzak testuari 
berriz erreparatuta.

Aldera ditzatela beren iritziak egilearenarekin. 
Egin erronda bat taldeetan adostu dutenaren berri 
emateko.

EZIN GELDIRIK EGON17. ikastunitatea

ERANTZUNAK 
1. norgehiagoka; 2. garaipen,  
3. dihardute; 4. amore; 5. gainditu;  
6. aurkari; 7. jolas; 8. erronka
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02.saioa G ARAIAN GARAIKOA

Irakurri liburuaren pasartea, 
eta erantzun galderei.

A

B

E

MENDIAREN ALTZOAN
(...)
Eta besteren batek ere animatu nau, baina ez dago 
zalerik inguruan. Atzera ere begiratu dut, baina inor 
ere ez. “Aupa, Oihana!”, entzun dut berriro. Hassan 
da, selekziokidea. Erdi oinez erdi korrika doa. Ondo 
balego, lasterketa buruan egongo litzateke, aurrekoe-
kin lehian. Punta-puntako korrikalaria da Hassan, 
lasterketa asko irabazitakoa; besteak beste, ‘Camille 
Extreme’, Euskal Herriko bere lasterketarik gogokoe-
na. 2016an bigarren geratu zen Munduko Kopako 
sailakapen nagusian. Baina azkenaldian ez du izan 
zorterik lesioekin. Nire erritmoan jarraitzeko esan 
dit, bera astiroago etorriko dela, baina helduko dela 
helmugara.
Azken kilometroak amaigabeak egiten ari zaizkit. Lau 
baino ez dira falta, baina erdi zorabiatuta nator. Beroa 
jasanezina da. Justu-justuan nator korrika, eta oinez 
joatea ere bururatu zait. Edo apur batean geratu eta 
atseden hartzea. Iazko azken kilometro agonikoekin 
gogoratu naiz, iazko garaipenarekin, eta horrek ko-
rrika jarraitzeko lagundu dit. Lehenengo neskaren eta 
nire artean mundu bat dago eta hirugarrenari hiru bat 
minutu aterako dizkiot. Nahikoa denbora azken kilo-
metroak lasai hartzeko.
Barruerarako zubia gurutzatu, eta hantxe ikusi ditut 
eliza erromanikoa eta helmuga ingurua. Egurrezko 
plataforma luze bat zeharkatu behar da azken metroak 
egiteko eta Alluitz zain daukat plataformaren beheko 
aldean. Mikel eta Ametz gorago, plataforman bertan. 
Eskutik helduta, Alluitzek abiadura bizian eraman 
nau plataformarainoko maldatxoan gora. Han Ametz 
besoan hartu, eta jendearen animo artean egin ditugu 
hirurok azken metroak. Hirugarren Maria Mercedes 
Pila ekuadortarra helmugaratu da. Montse Martinez 
heldu da laugarren, eta Laia Andreu bosgarren. Euren 
artean Hassan sartu da eta ikaragarri poztu naiz ikusi 
dudanean. 

Oihana Azkorbebeitia, Mendiaren altzoan 
(Erroteta)(moldatua)

C

D

Ikusi mendi-lasterkariaren bideo-
-pasartea, eta komentatu zerk harritu 
zaituzten gehien edo zerk eragin 
dizuen interesa. 

Aztertu aditzaren erabilera egunkariko 
elkarrizketan, eta zehaztu adiera.

• Bizitzako zein etapatan (egoera, adina...) dago 
Oihana, zure ustez?

• Eta Hassan?

Azaldu elkarri zuen erantzunak, eta arrazoitu.

  Zehaztu taulan adin-tarte bakoitzerako zein 
ariketa fi siko diren gomendagarriak, zuen ustez.

Oihana Azkorbebeitia 
Munduko Kopako Buff  
Epic lasterketan garaipena 
lortu zuenean, 2017an, 
Celia Chiron eta Laura Sola 
podiumkideekin.

Hassan Ait Chaou 
podiumean, Kiril Nikoloven 
eta Jan Margariten alboan, 
Munduko Kopako The Rut 
lasterketa irabazi ostean, 
2016an.

GAZTEENTZAKO 
KIROLA

• …

• …
• …

HELDUENTZAKO 
JARDUERA FISIKOA

• …

• …
• …

ADINEKOENTZAKO 
ARIKETAK

• Malgutasuna eta oreka 
lortzeko luzaketak, 
gimnasia eta ariketa 
leunak.

• …

 –Lesioak izan dituela eta, halere, ez 
duela etsitzen. Marka da, gero!
 –Eta zer esan du, bere kirol-ibilbidean 
ez duela etenaldirik egin?

ASKOTAN TOKATU ZAIT MINEZ 
IBILI BEHAR IZATEA
Aitziber Ibarbia. MENDI-KORRIKALARIA

DUELA URTEBETE EZKER OINEKO BEHATZ BATEKO 
METATARSOA APURTU ZUEN IBARBIAK. BAINA 
EBAKUNTZA EGINDA, ITZULTZEA ESPERO DU.
Denbora asko igaro da lesioa izan zenuenetik. Gaur 
egun nola zaude?
Ez dakit kirolik egin gabe egoten, eta korrika egiten 
dut, baina oso lagunarteko aldartean. Oso erritmo 
baxuetan ibiltzen gara. Gaur egun umeekin joaten 
naiz mendira, oinez. 15-20 kilometro egiteko ez dute 
arazorik izaten, baina ez da gauza bera. Ez naiz au-
sartzen erritmo biziagoan eta mendian korrika ibil-
tzera. Erritmoa bizitzeak gelditzea lekarke, ziurrenik. 
Kilometro bertikalak egiteko arazorik ez nuke izango, 
baina gora-beherako lasterketak egitea ezinezkoa zait 
gaur egun. Esan didate ehuneko handi batean eba-
kuntza ondo aterako dela, eta badirudi berriro ere 
osatuko naizela korrika egiteko.
(…)

berria.eus (moldatua)

1. Erritmoa bizitzeak gelditzea 
lekarke, ziurrenik. 

2. Esan didate ehuneko handi batean 
ebakuntza ondo aterako dela. 

3. Kilometro bertikalak egiteko 
arazorik ez nuke izango. 

4. Badirudi berriro ere osatuko 
naizela korrika egiteko. 

ZIURTASUNA









ZIURTASUNIK EZA









 MODALIZAZIO LOGIKOA
Ziurtasunik eza adierazteko aditza erabiltzea.

ADIZKIAK 
minez hasiko da, hasiko zen, has daiteke, 
hasiko litzateke, ematen du…

FORMA INPERTSONALAK 
dirudi, badirudi…

 – Ebakuntzarik gabe mendian lasterka hasi 
izan banintz, berriz minez hasiko nintzen.

KH 5-8

Irakurri albistea, eta bildu antzeko 
ideiak kirol-saio birtual bat 
diseinatzeko.

 Berridatzi esaldiak adiera aldatuta   . 

Diseinatu kirol-saio birtual bat taulan zehaztutako 
irizpideen arabera. Ez zaudenez gaian jantzia, 
baliatu aditzaz ziurtasunik eza adierazteko. 

 –Hasi berriak diren kirolariei atal bat 
jarri  beharko genieke, ala?
 –Baietz esango nuke, bai.   

152152

AZALDU 
KIROLARI

TIPOLOGIAREN 
EZAUGARRIAK

• Hasi berria 
den kirolaria 

AZALDU 
KIROL 
MOTA

• …

AHOLKATU 
ARIKETA 
MOTAK 

• …

ZEHAZTU 
DENBORA 

EDO 
IRAUPENA

• …

PROPOSATU 
TEKNOLOGIA 
EDO KANALA

• …
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A  IRAKURMENA 
LANDU

Aurkeztu testua: Abadiñoko Oihana 
Azkorbebeitia mendi-lasterkariak 
idatzitako Mendiaren altzoan liburuaren 
pasarte bat da. 

Irakurri ondoren, erantzun diezaietela 
liburuko galderei, arrazoiak zehaztuz. 
Adierazi feedbacka ikasgelan jasoko 
dutela, ikaskideekin.

B ARIKETA FISIKOAZ HITZ EGIN 
Taldeak osatzeko, egin galdera talde handian: bizitzako 

zein etapatan zaudete? Erantzunaren arabera, egin hiru talde: 
gazteak, helduak eta adinekoak. 

Zehatz dezatela taulan, bakarka lehenik eta taldekideekin 
ondoren, adin-tarte bakoitzerako egokiak izan daitezkeen 
ariketa fisikoak, talde handian galderak bideratuz: kirol asko 
probatzea gazteen erronka da? Mendian lasterka egitea 40 
urtetik gorakoen erlijio berria da? Adinekoak moldatuko 
lirateke piraguismoa egiten?

Feedbackerako, egin talde berriak aurreko taldekide 
banarekin, eta azaldu elkarri taula osatzeko egindako 
ekarpenak.

 C ULERMENA LANDU 
Aurkeztu bideo-pasartea: Aitziber Ibarbia Belokik, 

Euskal Herriko Mendi Lasterkarien Selekzioko kide 
ohia bera, bere kirol-ibilbidearen berri emango du 
kirol-arloko telesaio batean.

Ikus dezatela bideo-pasartea, eta apunta 
dezatela atentzioa ematen dien pasarte 
edo bizipenen bat. Ondoren, binaka, zehatz 
diezaiotela elkarri zerk harritu dituen gehien 
edo zerk eragin dien interesik handiena. Lagun 
diezaiotela elkarri, zehaztapenen bat ulertu ez 
badute.

ERANTZUNAK
Oihana: 30-35 urteren bueltan. Izan ere, 
testuan aipatzen duenez, azken metroetan 
Alluitz dauka zain, bai eta Mikel eta Ametz 
ere; haur txikien ama dela dirudi, eta horiek 
familia osatzen duten kideen izenak izango 
dira. 
Hassan: pentsatzekoa da Oihana baino 
zaharxeagoa dela. Lesioak direla-eta minez 
datorrela dio testuak, eta lasterketa asko 
irabazi izan dituela. Beraz, litekeena da 
Oihanaren aldean ibilbide luzexeagoa 
izatea. 40 urte baino gehiago eta 50 baino 
gutxiago

ESKOLA AURRETIK

EZIN GELDIRIK EGON17. ikastunitatea
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02.saioa G ARAIAN GARAIKOA

Irakurri liburuaren pasartea, 
eta erantzun galderei.

A

B

E

MENDIAREN ALTZOAN
(...)
Eta besteren batek ere animatu nau, baina ez dago 
zalerik inguruan. Atzera ere begiratu dut, baina inor 
ere ez. “Aupa, Oihana!”, entzun dut berriro. Hassan 
da, selekziokidea. Erdi oinez erdi korrika doa. Ondo 
balego, lasterketa buruan egongo litzateke, aurrekoe-
kin lehian. Punta-puntako korrikalaria da Hassan, 
lasterketa asko irabazitakoa; besteak beste, ‘Camille 
Extreme’, Euskal Herriko bere lasterketarik gogokoe-
na. 2016an bigarren geratu zen Munduko Kopako 
sailakapen nagusian. Baina azkenaldian ez du izan 
zorterik lesioekin. Nire erritmoan jarraitzeko esan 
dit, bera astiroago etorriko dela, baina helduko dela 
helmugara.
Azken kilometroak amaigabeak egiten ari zaizkit. Lau 
baino ez dira falta, baina erdi zorabiatuta nator. Beroa 
jasanezina da. Justu-justuan nator korrika, eta oinez 
joatea ere bururatu zait. Edo apur batean geratu eta 
atseden hartzea. Iazko azken kilometro agonikoekin 
gogoratu naiz, iazko garaipenarekin, eta horrek ko-
rrika jarraitzeko lagundu dit. Lehenengo neskaren eta 
nire artean mundu bat dago eta hirugarrenari hiru bat 
minutu aterako dizkiot. Nahikoa denbora azken kilo-
metroak lasai hartzeko.
Barruerarako zubia gurutzatu, eta hantxe ikusi ditut 
eliza erromanikoa eta helmuga ingurua. Egurrezko 
plataforma luze bat zeharkatu behar da azken metroak 
egiteko eta Alluitz zain daukat plataformaren beheko 
aldean. Mikel eta Ametz gorago, plataforman bertan. 
Eskutik helduta, Alluitzek abiadura bizian eraman 
nau plataformarainoko maldatxoan gora. Han Ametz 
besoan hartu, eta jendearen animo artean egin ditugu 
hirurok azken metroak. Hirugarren Maria Mercedes 
Pila ekuadortarra helmugaratu da. Montse Martinez 
heldu da laugarren, eta Laia Andreu bosgarren. Euren 
artean Hassan sartu da eta ikaragarri poztu naiz ikusi 
dudanean. 

Oihana Azkorbebeitia, Mendiaren altzoan 
(Erroteta)(moldatua)

C

D

Ikusi mendi-lasterkariaren bideo-
-pasartea, eta komentatu zerk harritu 
zaituzten gehien edo zerk eragin 
dizuen interesa. 

Aztertu aditzaren erabilera egunkariko 
elkarrizketan, eta zehaztu adiera.

• Bizitzako zein etapatan (egoera, adina...) dago 
Oihana, zure ustez?

• Eta Hassan?

Azaldu elkarri zuen erantzunak, eta arrazoitu.

  Zehaztu taulan adin-tarte bakoitzerako zein 
ariketa fi siko diren gomendagarriak, zuen ustez.

Oihana Azkorbebeitia 
Munduko Kopako Buff  
Epic lasterketan garaipena 
lortu zuenean, 2017an, 
Celia Chiron eta Laura Sola 
podiumkideekin.

Hassan Ait Chaou 
podiumean, Kiril Nikoloven 
eta Jan Margariten alboan, 
Munduko Kopako The Rut 
lasterketa irabazi ostean, 
2016an.

GAZTEENTZAKO 
KIROLA

• …

• …
• …

HELDUENTZAKO 
JARDUERA FISIKOA

• …

• …
• …

ADINEKOENTZAKO 
ARIKETAK

• Malgutasuna eta oreka 
lortzeko luzaketak, 
gimnasia eta ariketa 
leunak.

• …

 –Lesioak izan dituela eta, halere, ez 
duela etsitzen. Marka da, gero!
 –Eta zer esan du, bere kirol-ibilbidean 
ez duela etenaldirik egin?

ASKOTAN TOKATU ZAIT MINEZ 
IBILI BEHAR IZATEA
Aitziber Ibarbia. MENDI-KORRIKALARIA

DUELA URTEBETE EZKER OINEKO BEHATZ BATEKO 
METATARSOA APURTU ZUEN IBARBIAK. BAINA 
EBAKUNTZA EGINDA, ITZULTZEA ESPERO DU.
Denbora asko igaro da lesioa izan zenuenetik. Gaur 
egun nola zaude?
Ez dakit kirolik egin gabe egoten, eta korrika egiten 
dut, baina oso lagunarteko aldartean. Oso erritmo 
baxuetan ibiltzen gara. Gaur egun umeekin joaten 
naiz mendira, oinez. 15-20 kilometro egiteko ez dute 
arazorik izaten, baina ez da gauza bera. Ez naiz au-
sartzen erritmo biziagoan eta mendian korrika ibil-
tzera. Erritmoa bizitzeak gelditzea lekarke, ziurrenik. 
Kilometro bertikalak egiteko arazorik ez nuke izango, 
baina gora-beherako lasterketak egitea ezinezkoa zait 
gaur egun. Esan didate ehuneko handi batean eba-
kuntza ondo aterako dela, eta badirudi berriro ere 
osatuko naizela korrika egiteko.
(…)

berria.eus (moldatua)

1. Erritmoa bizitzeak gelditzea 
lekarke, ziurrenik. 

2. Esan didate ehuneko handi batean 
ebakuntza ondo aterako dela. 

3. Kilometro bertikalak egiteko 
arazorik ez nuke izango. 

4. Badirudi berriro ere osatuko 
naizela korrika egiteko. 

ZIURTASUNA









ZIURTASUNIK EZA









 MODALIZAZIO LOGIKOA
Ziurtasunik eza adierazteko aditza erabiltzea.

ADIZKIAK 
minez hasiko da, hasiko zen, has daiteke, 
hasiko litzateke, ematen du…

FORMA INPERTSONALAK 
dirudi, badirudi…

 – Ebakuntzarik gabe mendian lasterka hasi 
izan banintz, berriz minez hasiko nintzen.

KH 5-8

Irakurri albistea, eta bildu antzeko 
ideiak kirol-saio birtual bat 
diseinatzeko.

 Berridatzi esaldiak adiera aldatuta   . 

Diseinatu kirol-saio birtual bat taulan zehaztutako 
irizpideen arabera. Ez zaudenez gaian jantzia, 
baliatu aditzaz ziurtasunik eza adierazteko. 

 –Hasi berriak diren kirolariei atal bat 
jarri  beharko genieke, ala?
 –Baietz esango nuke, bai.   

152152

AZALDU 
KIROLARI

TIPOLOGIAREN 
EZAUGARRIAK

• Hasi berria 
den kirolaria 

AZALDU 
KIROL 
MOTA

• …

AHOLKATU 
ARIKETA 
MOTAK 

• …

ZEHAZTU 
DENBORA 

EDO 
IRAUPENA

• …

PROPOSATU 
TEKNOLOGIA 
EDO KANALA

• …
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D EDUKIA LANDU
Hizkuntza-koadroa talde handian aurkeztu 

ondoren, azter dezatela, binaka, aditzaren 
erabilera elkarrizketatik ekarritako laginetan, 
eta zehatz dezatela taulan beren adiera. 
Berridazketak egin ondoren, elkar daitezela 
beste bikote batekin, egindako lana elkarri 
aurkezteko.

Ibil zaitez talde batetik bestera zalantzak 
argitzen.

Talde handian, argitu sortu diren zalantzak. 
Halaber, azaldu modalizazioarekin ziurtasunik 
eza adierazten dela, eta errepararazi 
berridazketen alderaketari, adieren (ziurtasuna/
ziurtasunik eza) arteko aldeaz jabe daitezen. 
Zure azalpenak osatzeko, eskatu animatzen 
diren ikasleei arbelean pare bat adibide 
idazteko: bata modalizatuta eta bestea horren 
modalizatu gabeko berridazketa.

E EKINTZA
Aurkeztu albistea: Iruñeko Udalak hiriko 

kirola egiteko aplikazioa zabaldu du, hiritarrak 
kirola egitera bultzatzeko xedez. Irakur dezatela 
albistea, eta bil ditzatela antzeko ideiak kirol- 
-saio birtual bat diseinatzeko. 

Aurkez ditzala talde bakoitzaren eledunak 
ateratako ideiak talde handian.

Aurreko taldeetan bilduta, diseina dezatela 
kirol-eskola birtual bat taulako irizpideak, 
gutxienez, aintzat hartuta; anima itzazu, 
halaber, hortik aurrera ere nahi adina ñabardura 
erabiltzera. 

Anima itzazu euskaltegiko beste ikastalde 
batean kirol-saioa aurkeztera.

ERANTZUNAK 
Ziurtasuna: 2; Ziurtasunik eza: 1, 3, 4

ERANTZUNAK 
1. ekarriko du; 2. (Adibidez) litekeena da 
ondo ateratzea; 3. ez daukat; 4. osatuko naiz

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.

EZIN GELDIRIK EGON17. ikastunitatea

96PRIMERAN! 
B2.2

97 PRIMERAN! 
B2.2



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ESKOLA AURRETIK
03.saioa A UKERA FRANKO

Irakurri kiroldegiko eskaintzak bilduriko 
jardueren deskripzioa, eta markatu 
neurgailuetan zein bizitasun-maila (txikia, 
ertaina edo handia) duten. 

A

B

C

D

E

F

A E R O B I C A
Musikaren erritmoari jarraituz 
egiten den jarduera gimnastiko 
kardiobaskularra da. Ariketak 
koreografiari loturik egiten dira. 
Materialez (stepak, pisuak) edo 
materialik gabe egin daitezke, indartu 
nahi den gorputz-atalaren arabera.

KICK BOXING A
Boxeoaren borroka-teknikak beste 
borroka-arteetako teknikekin 
bateratzen dituen kirol-jarduera da.

STRETCHING A
Sistema pasiboa eta lasaia da; 
praktikatzen duenak ahalik eta luzatze 
handiena egingo du, gihar-sistema 
malgua izateko asmoarekin. Lesioei 
aurre hartzeko jarduera egokia da.

Komentatu nola ebaluatu dituzuen jarduerak.

Irakurri baieztapenak, eta 
erantzun, taldean iritziak 
alderatu ondoren.

ADOS 
GAUDE

EZ GAUDE 
ADOS

Dantza ezin da, berez, jarduera 
fi sikotzat hartu.

 

Eskola-kirolean, maila berean 
hartzen dute parte neskek eta 
mutilek.

 

Askok ez dakite dantza kirola 
bezain osasungarria dela.
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 Irakurri artikulua, eta baloratu 
idazlearen iritzi berekoak zareten. 
Saiatu erantzuten hark amaieran 
egin dituen galderei.

donostia.eus (moldatua)

 Prestatu halako lauzpabost jarduera fi siko 
bereziren zerrenda.  

 –Nire ustez, aerobica bizitasun ertainekoa 
da; izerdia botatzen duzu, baina ito ez 
zara itotzen. 
 –Ufa! Nik aerobica egiten ikusi ditudanek 
ederto ematen diote egurra gorputzari.

 Bateratu jarduera-zerrenda, eta adostu 
jarduera bakoitzaren bizitasun-maila. 

Lotu esaldiak egoki irizten diozuen moduan.

Dantzak ez du kirolak duen 
babes instituzionalik, ez 
azpiegitura-sarerik

Gipuzkoan, astero, 10.000 
lagun aritzen dira euskal 
dantzan

Nagusiki dantzan aritu 
diren neskak kirolera 
bultzatzen dira

ordura arte, kirola besterik 
egin ez duten mutilekin 
topo egiten dute

 Egiaztatu nola lotu diren testuan.

    PUNTU ETA KOMA
Esaldiak lotzeko erabiltzen dugu. Puntuak 
baino eten txikiagoa adierazten du, eta 
lotura semantiko handiagoa.

 – Kiroldegiko eskaintza ez dago ulertzerik; 
jarduera guztiak ingelesez izendatzen 
dituzte.

KH 9-12
ARETOKO JARDUERAK
AEROBIC CAPOEIRA HIPOPRESIBOAK 
KICK BOXING PILATES  STRETCHING 
SHORINJI KEMPO TAI JI ……………………….

Entzun dagokizun Angeluko Glissegunari 
buruzko erreportajea, eta jaso oharrak 
ikaskideei birkontatzeko.

 Erreparatu aipamenei, eta aukeratu zuzen 
adierazitakoak.

1.   Irailaren 13an izan zen Glissegunaren edizio 
berri bat.

2.   Fitnessa praktikatzen dutenek helburu 
ezberdinak izaten dituzte: batzuek kirola egin 
nahi dute; beste batzuek buru-oreka eduki…

3.   Glissegunak, urtero, aktibitate berriak 
proposatzen ditu; aurten, belaontzian 
promenatzea, zehazki.

 Zuzendu oker adierazitakoak.

   BERRI ETA EZBERDIN
Bi adjektibo hauek nolakotasuna baino 
ez dute adierazten; ez dira erabili behar 
zenbatasuna adierazteko.

 – Yoga egiteko leggings berriak erosi ditut.
*Kirola egiteko aukera ezberdinak dituzu 
kiroldegiko eskaintzan.

KH 13-16

Egin bi jardueraren azalpen laburra. Aukeratu 
zerrendako bat eta gehitu beste bat, A jardueran 
zuek proposatu ez duzuena.

155155
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A GAIAN SARTU
Aurkeztu testua: kiroldegi bateko 

webgunean, hainbat jarduera eskaintzen 
dituzte; interesdunek informazioa izan 
dezaten, jarduera bakoitzari buruzko 
azalpen laburra ematen dute.

Irakur ditzatela azalpenok, eta ezar 
diezaiotela bakoitzari bizitasun-maila, 
ulertutakoaren arabera.

Egin dezatela ezagutzen dituzten edo 
entzunak dituzten jardueren zerrenda, 
bizitasun-mailaren arabera sailkatuta.

B  ZERRENDAK 
BATERATU

2-3ko taldetan, aldera dezatela 
jarduera bakoitzari ezarri dioten maila. 

Batera ditzatela zerrendak, bizitasun-
-mailaren arabera. Eraman arbelera, eta 
gorde jardueraren amaieran erreferentzia 
izateko.

OSTEKOAK

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

ERANTZUNAK

Aerobica. Bizitasun 
ertainekoa; Kick boxinga. 
Bizitasun handikoa; 
Stretchinga. Bizitasun txikikoa

EZIN GELDIRIK EGON17. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

03.saioa A UKERA FRANKO

Irakurri kiroldegiko eskaintzak bilduriko 
jardueren deskripzioa, eta markatu 
neurgailuetan zein bizitasun-maila (txikia, 
ertaina edo handia) duten. 

A

B

C

D

E

F

A E R O B I C A
Musikaren erritmoari jarraituz 
egiten den jarduera gimnastiko 
kardiobaskularra da. Ariketak 
koreografiari loturik egiten dira. 
Materialez (stepak, pisuak) edo 
materialik gabe egin daitezke, indartu 
nahi den gorputz-atalaren arabera.

KICK BOXING A
Boxeoaren borroka-teknikak beste 
borroka-arteetako teknikekin 
bateratzen dituen kirol-jarduera da.

STRETCHING A
Sistema pasiboa eta lasaia da; 
praktikatzen duenak ahalik eta luzatze 
handiena egingo du, gihar-sistema 
malgua izateko asmoarekin. Lesioei 
aurre hartzeko jarduera egokia da.

Komentatu nola ebaluatu dituzuen jarduerak.

Irakurri baieztapenak, eta 
erantzun, taldean iritziak 
alderatu ondoren.

ADOS 
GAUDE

EZ GAUDE 
ADOS

Dantza ezin da, berez, jarduera 
fi sikotzat hartu.

 

Eskola-kirolean, maila berean 
hartzen dute parte neskek eta 
mutilek.

 

Askok ez dakite dantza kirola 
bezain osasungarria dela.

 

156
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 Irakurri artikulua, eta baloratu 
idazlearen iritzi berekoak zareten. 
Saiatu erantzuten hark amaieran 
egin dituen galderei.

donostia.eus (moldatua)

Prestatu halako lauzpabost jarduera fi siko 
bereziren zerrenda.  

–Nire ustez, aerobica bizitasun ertainekoa 
da; izerdia botatzen duzu, baina ito ez 
zara itotzen. 

–Ufa! Nik aerobica egiten ikusi ditudanek 
ederto ematen diote egurra gorputzari.

Bateratu jarduera-zerrenda, eta adostu 
jarduera bakoitzaren bizitasun-maila. 

Lotu esaldiak egoki irizten diozuen moduan.

Dantzak ez du kirolak duen 
babes instituzionalik, ez 
azpiegitura-sarerik

Gipuzkoan, astero, 10.000 
lagun aritzen dira euskal 
dantzan

Nagusiki dantzan aritu 
diren neskak kirolera 
bultzatzen dira

ordura arte, kirola besterik 
egin ez duten mutilekin 
topo egiten dute

 Egiaztatu nola lotu diren testuan.

    PUNTU ETA KOMA
Esaldiak lotzeko erabiltzen dugu. Puntuak 
baino eten txikiagoa adierazten du, eta 
lotura semantiko handiagoa.

– Kiroldegiko eskaintza ez dago ulertzerik;
jarduera guztiak ingelesez izendatzen 
dituzte.

KH 9-12
ARETOKO JARDUERAK
AEROBIC CAPOEIRA HIPOPRESIBOAK 
KICK BOXING PILATES  STRETCHING 
SHORINJI KEMPO TAI JI ……………………….

Entzun dagokizun Angeluko Glissegunari 
buruzko erreportajea, eta jaso oharrak 
ikaskideei birkontatzeko.

 Erreparatu aipamenei, eta aukeratu zuzen 
adierazitakoak.

1.   Irailaren 13an izan zen Glissegunaren edizio 
berri bat.

2.   Fitnessa praktikatzen dutenek helburu 
ezberdinak izaten dituzte: batzuek kirola egin 
nahi dute; beste batzuek buru-oreka eduki…

3.   Glissegunak, urtero, aktibitate berriak 
proposatzen ditu; aurten, belaontzian 
promenatzea, zehazki.

 Zuzendu oker adierazitakoak.

   BERRI ETA EZBERDIN
Bi adjektibo hauek nolakotasuna baino 
ez dute adierazten; ez dira erabili behar 
zenbatasuna adierazteko.

 – Yoga egiteko leggings berriak erosi ditut.
*Kirola egiteko aukera ezberdinak dituzu 
kiroldegiko eskaintzan.

KH 13-16

Egin bi jardueraren azalpen laburra. Aukeratu 
zerrendako bat eta gehitu beste bat, A jardueran 
zuek proposatu ez duzuena.
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C IRAKURMENA LANDU
Lehengo taldeetan, erabaki dezatela proposatzen 

zaizkien baieztapenekin ados dauden. Komenta 
ezazue, labur, talde handian.

Aurkeztu testua: Oier Araolaza dantzariarena da, 
Argia aldizkarikoa; eman informazioa egileari buruz.

Irakur dezatela artikulua, idazlearen eta beren iritziak 
alderatzeko. Gero, erantzun diezaietela dantzariak 
amaieran planteatu dituen galderei. Eraman talde 
handira erantzunok.

Argitu zalantzak, ulertzeko arazorik egon bada.

D PUNTUAZIOA LANDU
Lot ditzatela artikulutik ateratako esaldiak; 

horretarako, eskatu ikasleei ez begiratzeko testuari 
tarte batez eta adosteko, taldeka, egokien iruditzen 
zaien modua. Adostutakoa azal diezaiotela talde 
handiari ordezkariek.

Juntadura (juntagailu bidezko lotura) eta 
alborakuntza erabiltzea estilo-kontua dela 
egiaztatzeko, azpimarra ditzatela puntu eta koma bidez 
lotutako beste esaldiak, eta lot ditzatela juntagailuren 
baten bidez. Zuzendu talde handian.

F EKINTZA
Aurreko taldeetan daudela, aurkeztu egoera: kiroldegiko orria 

garatzeko arduradunak dira, eta eskaintzan dauden jarduerak labur 
azaldu behar dituzte; talde bakoitzak bi jarduera azalduko ditu.

Aukera dezatela zerrendako jarduera bat, orain arte agertu ez dena, 
eta A jardueran agertu den beste bat, taldekide horiek proposatu ez 
dutena. Antolatu jarduerak talde guztiek ezberdinak azal ditzaten.

Presta ditzatela jardueren azalpenak. Besteenak irakurri ondoren, 
ebaluatu, talde handian, azalpenak egokiak ote diren. Era berean, 
azpimarratu zalantzazko-edo hizkuntza-erabilerak, eta argitu guztion 
artean. 

E  ULERMENA LANDU ETA 
EDUKIA LANDU

Aurkeztu entzungaia: Angelun (Lapurdi), urtero egiten da 
Glisseguna, Seaskak, Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak, 
antolatuta, euskararen erabilera kirolaren bidez sustatzeko. 
Edizio batean, Gure Irratiako kazetari bat han ibili da parte- 
-hartzaileekin berriketan. 

Egin hiru talde; bakoitzak pasarte bat entzungo du. Jaso 
ditzatela hainbat ohar kideei birkontatzeko. Hitz egizue labur, 
talde handian, entzundakoari buruz, euskalkiak eragindako 
zailtasunez…, eta argitu ulermen-arazoak, izan badira.

Errepara diezaiotela edukiari, ariketa eginda. Zalantzarik 
badago, jo Kontuan Hartu atalera.

ERANTZUNAK
Zuzen adierazitakoak: 2 eta 3

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. Irailaren 13an 
izan zen Glissegunaren 
aurtengo edizioa

ERANTZUNAK
Dantzak ez du kirolak duen babes instituzionalik, ez 
azpiegitura-sarerik; hala ere, Gipuzkoan astero, 10.000 
lagun aritzen dira euskal dantzan
Nagusiki dantzan aritu diren neskak kirolera 
bultzatzen dira; bertan, ordura arte kirola besterik 
egin ez duten mutilekin topo egiten dute

EZIN GELDIRIK EGON17. ikastunitatea

ZABALKUNDEA
Proposatu ikasleei inguruan izan 

daitekeen dantza-emanaldi bat 
ikustera joatea; aztertu aukerak, eta 
erabaki zeinetara joango zareten.

Hurrengo batean, hitz egin 
taldean emanaldiaren inguruan, eta 
baloratu ikusitakoak ba ote duen 
kiroletik zerbait.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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KONTUAN HARTU

Kiroldegiko kafetegian izan zara, eta hauek entzun dizkiozu han zegoen jendeari. 

Os atu esaldiak baliabide egokiren bat erabilita, eta deklinatu dagokien moduan. 

2020ko uztailaren 31n jokatu zen, lehen aldiz, Binakako Euskal Pentatloia. Lehiakideek 
hainbat kiroletan jardun zuten: harria jasotzen, gizon-proban, aizkoran, txinga-proban eta 
korrika.

Bi latu lehiaketa horri buruzko informazioa, eta   idatzi wikian, beste hiru kiderekin batera, 
pentatloiaren ingurukoak kontatuko dituen berria. Adostu taldean behin betiko bertsioa, eta 
igo dezala ordezkariak forora.

KONTUAN HARTU

Gorputza mugitzea ezinbestekoa da osasuntsu egoteko; guztiok egiten dugu, nola ez, baina gero eta 
hedatuago dago kirola edo jarduera � sikoa berariaz egiteko ohitura.
Zenbat eta kirol gehiago egin, orduan eta sasoi hobean egongo gara; alegia, sasoitsu, sasoiko, sasoian 
egongo gara.

 - B ere denborarik onena hobetu du berriro. Ezagun du sasoiko dagoela.
Sasoi onenean ez gaudenean, ordea, izugarri kostatzen zaigu jarduera � sikoa egitea: eginahal edo aha-
legin berezia egin behar dugu, gogor saiatu, helburuak lortzeko. Askotan, geure buruari erronkak ezarri 
behar dizkiogu, helburu bat izatearren.

KIROLA ETA LEHIAKETA
Askok ez dute ulertzen kirola lehia barik. Aurkari edo arerioren bat behar dute, pizgarri-lanak egin 
diezazkien; gehienetan, norbera izaten da bere buruaren aurkaria. 
Lehiaketak, txapelketak, lasterketak, norgehiagokak, demak… izaten dira hainbat kiroletan. Denetan, 
helburua argia izaten da: aurkariari irabazi, arerioa gainditu, hari gailendu. Alegia, kirolean arrakasta 
garaipenek ematen diote askori. Porrota, ordea, ez zaio inori gustatzen. Halakoetan, irabazlea gehiago 
izan dela esan ohi da; galtzailea, jakina, gutxiago izaten da.

 - A urkaria gehiago izan da, eta erraz gailendu zaio etxeko aizkolariari.

ADITZAK
Jarduera � sikoren bat praktikatzen dugula adierazteko, jardun, aritu, egin, ibili… aditzak erabiltzen 
ditug u. Jardun eta aritu sinonimoak dira, baina erregimen ezberdinetan erabiltzen ditugu: nor-nork eta 
nor, hurrenez hurren. Halaber, jardun aditzaren forma trinkoa ohikoa dugu. 

 - Azkenaldian, Ainhoak buru-belarri dihardu Behobia-Donostia lasterketa prestatzen.
 - A zkenaldian, Ainhoa buru-belarri ari da Behobia-Donostia lasterketa prestatzen. 

Taldeko hainbat kiroletan, ohikoa da, era berean, jokatu aditza erabiltzea. Bereizi egin behar dira jokatu 
eta jolastu aditzak: lehenengoaren bidez, arerioari irabazteko helburua adierazten da; bigarrenak, or-
dea, atsegin hutsez aritzea esan nahi du.

KONTUZ!
Egiten ari garen jarduera adierazteko, zertan deklinabide-kasua erabiltzen dugu. Beraz, gaztelaniatik 
datorren zertara kasuan jarritakoak ez dira zuzenak.

* Futbolera jokatzen dut → Futbolean jokatzen dut.

NORI: kirolaholkularitza@kirolaholkularitza.eus
NORK: 
GAIA: Haurrentzako kirol egokia

Egun on:
5 urteko haur baten gurasoak gara, eta aholku eske gatozkizue.
Haurrek kirola egiteko ohitura hartzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu, 
eta horixe sustatu nahi dugu gure haurrarengan. Zalantza sortu zaigu, or-
dea, zein kirol, jolas edo ariketa � siko izan daitekeen egokiena.
Lagunduko zenigukete?
Eskerrik asko.

GORPUTZ-MUGIMENDUAZ JARDUTEKO 
LEXIKOA

Kirol-aholkularitza zentro bat ireki dute herrian. Hainbat zerbitzuren artean, herritarren kezkei 
eta zalantzei erantzuten die.

Bi dali mezu elektronikoa kirol-aholkularitza zentrora, informazio ahal denik eta osatuena 
eskatzeko, ereduan egin den moduan. 

1. Badut gogoa Irribarriaren eta Altunaren arteko ……norgehiagoka… ikusteko.

2. ……………… hasteko asmoa daukat, baina ez dut ……………… aurkitzen.

3. ……………… bizia izan da 100 metroko ………………
4. Gaurko saioan, saskibaloian ……………… gara: pilotarekin boteak egiten, jaurtiketak egiten…

5. Nire fl exio-errekorra ……………… dut: 10 gehiago egin ditut.

6. Izugarrizko hobekuntza nabaritu dut kiroldegira natorrenetik. ……………… nago.

7. Zein kiroletan ……………… nik? Azkenaldian, ……………… nabil.

8. Erraz irabazi dugu. Aspalditik ez dugu hain ondo ………………
9. Aurtengo aizkolari……………… izena emateko asmoa dut.

Ainhoa Lendinez kazetariak Zegama-Aizkorri kilometro bertikalean parte hartuko du; hori 
dela-eta, elkarrizketa egin diote Euskadi Irratian.

Entzun elkarrizketa, eta markatu egia ala gezurra diren baieztapen hauek. Eman hitz 
baliokidea nabarmendutakoei. 

1. Bihar jokatuko da Zegama-Aizkorri kilometro bertikala.

2. Lasterketa hau herri-mailakoa da; beraz, aurkari guztiak maila beretsukoak izango dira.

3. Ainhoaren erronka da sailkapenean postu hobea lortzea.

4. Zegaman bertan hasiko da lehia korrikalarien artean.

5. Indarrak neurtzeko, onena da zure mailako lehiakideekin joatea.
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KONTUAN HARTU

Kiroldegiko kafetegian izan zara, eta hauek entzun dizkiozu han zegoen jendeari. 

Os atu esaldiak baliabide egokiren bat erabilita, eta deklinatu dagokien moduan. 

2020ko uztailaren 31n jokatu zen, lehen aldiz, Binakako Euskal Pentatloia. Lehiakideek 
hainbat kiroletan jardun zuten: harria jasotzen, gizon-proban, aizkoran, txinga-proban eta 
korrika.

Bi latu lehiaketa horri buruzko informazioa, eta   idatzi wikian, beste hiru kiderekin batera, 
pentatloiaren ingurukoak kontatuko dituen berria. Adostu taldean behin betiko bertsioa, eta 
igo dezala ordezkariak forora.

KONTUAN HARTU

Gorputza mugitzea ezinbestekoa da osasuntsu egoteko; guztiok egiten dugu, nola ez, baina gero eta 
hedatuago dago kirola edo jarduera � sikoa berariaz egiteko ohitura.
Zenbat eta kirol gehiago egin, orduan eta sasoi hobean egongo gara; alegia, sasoitsu, sasoiko, sasoian 
egongo gara.

 - B ere denborarik onena hobetu du berriro. Ezagun du sasoiko dagoela.
Sasoi onenean ez gaudenean, ordea, izugarri kostatzen zaigu jarduera � sikoa egitea: eginahal edo aha-
legin berezia egin behar dugu, gogor saiatu, helburuak lortzeko. Askotan, geure buruari erronkak ezarri 
behar dizkiogu, helburu bat izatearren.

KIROLA ETA LEHIAKETA
Askok ez dute ulertzen kirola lehia barik. Aurkari edo arerioren bat behar dute, pizgarri-lanak egin 
diezazkien; gehienetan, norbera izaten da bere buruaren aurkaria. 
Lehiaketak, txapelketak, lasterketak, norgehiagokak, demak… izaten dira hainbat kiroletan. Denetan, 
helburua argia izaten da: aurkariari irabazi, arerioa gainditu, hari gailendu. Alegia, kirolean arrakasta 
garaipenek ematen diote askori. Porrota, ordea, ez zaio inori gustatzen. Halakoetan, irabazlea gehiago 
izan dela esan ohi da; galtzailea, jakina, gutxiago izaten da.

 - A urkaria gehiago izan da, eta erraz gailendu zaio etxeko aizkolariari.

ADITZAK
Jarduera � sikoren bat praktikatzen dugula adierazteko, jardun, aritu, egin, ibili… aditzak erabiltzen 
ditug u. Jardun eta aritu sinonimoak dira, baina erregimen ezberdinetan erabiltzen ditugu: nor-nork eta 
nor, hurrenez hurren. Halaber, jardun aditzaren forma trinkoa ohikoa dugu. 

 - Azkenaldian, Ainhoak buru-belarri dihardu Behobia-Donostia lasterketa prestatzen.
 - A zkenaldian, Ainhoa buru-belarri ari da Behobia-Donostia lasterketa prestatzen. 

Taldeko hainbat kiroletan, ohikoa da, era berean, jokatu aditza erabiltzea. Bereizi egin behar dira jokatu 
eta jolastu aditzak: lehenengoaren bidez, arerioari irabazteko helburua adierazten da; bigarrenak, or-
dea, atsegin hutsez aritzea esan nahi du.

KONTUZ!
Egiten ari garen jarduera adierazteko, zertan deklinabide-kasua erabiltzen dugu. Beraz, gaztelaniatik 
datorren zertara kasuan jarritakoak ez dira zuzenak.

* Futbolera jokatzen dut → Futbolean jokatzen dut.

NORI: kirolaholkularitza@kirolaholkularitza.eus
NORK: 
GAIA: Haurrentzako kirol egokia

Egun on:
5 urteko haur baten gurasoak gara, eta aholku eske gatozkizue.
Haurrek kirola egiteko ohitura hartzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu, 
eta horixe sustatu nahi dugu gure haurrarengan. Zalantza sortu zaigu, or-
dea, zein kirol, jolas edo ariketa � siko izan daitekeen egokiena.
Lagunduko zenigukete?
Eskerrik asko.

GORPUTZ-MUGIMENDUAZ JARDUTEKO 
LEXIKOA

Kirol-aholkularitza zentro bat ireki dute herrian. Hainbat zerbitzuren artean, herritarren kezkei 
eta zalantzei erantzuten die.

Bi dali mezu elektronikoa kirol-aholkularitza zentrora, informazio ahal denik eta osatuena 
eskatzeko, ereduan egin den moduan. 

1. Badut gogoa Irribarriaren eta Altunaren arteko ……norgehiagoka… ikusteko.

2. ……………… hasteko asmoa daukat, baina ez dut ……………… aurkitzen.

3. ……………… bizia izan da 100 metroko ………………
4. Gaurko saioan, saskibaloian ……………… gara: pilotarekin boteak egiten, jaurtiketak egiten…

5. Nire fl exio-errekorra ……………… dut: 10 gehiago egin ditut.

6. Izugarrizko hobekuntza nabaritu dut kiroldegira natorrenetik. ……………… nago.

7. Zein kiroletan ……………… nik? Azkenaldian, ……………… nabil.

8. Erraz irabazi dugu. Aspalditik ez dugu hain ondo ………………
9. Aurtengo aizkolari……………… izena emateko asmoa dut.

Ainhoa Lendinez kazetariak Zegama-Aizkorri kilometro bertikalean parte hartuko du; hori 
dela-eta, elkarrizketa egin diote Euskadi Irratian.

Entzun elkarrizketa, eta markatu egia ala gezurra diren baieztapen hauek. Eman hitz 
baliokidea nabarmendutakoei. 

1. Bihar jokatuko da Zegama-Aizkorri kilometro bertikala.

2. Lasterketa hau herri-mailakoa da; beraz, aurkari guztiak maila beretsukoak izango dira.

3. Ainhoaren erronka da sailkapenean postu hobea lortzea.

4. Zegaman bertan hasiko da lehia korrikalarien artean.

5. Indarrak neurtzeko, onena da zure mailako lehiakideekin joatea.
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KONTUAN HARTU

GORPUTZ-MUGIMENDUAZ JARDUTEKO LEXIKOA

ERANTZUNAK
1. egia; 2. gezurra; 3. gezurra;  
4. gezurra; 5. egia
Baliokideak (Adibidez): jokatuko, 
lehiatuko; aurkari, arerio, lehiakide; 
erronka, helburua, desafioa; lehia, 
norgehiagoka; lehiakideekin, 
aurkariekin

ERANTZUNAK
(Adibidez) 1. norgehiagoka; 2. Padelean/
aurkaririk; 3. Lehia/lasterketan; 4. jolastu;  
5. gainditu; 6. sasoiko; 7. dihardudan/
igerian; 8. jokatu; 9. lehiaketan

Sar zaitez taldeen wikietan, eta argitu 
zalantzak, premiarik balego; era berean, 
iradoki beste aztergai batzuk ere, ikasleek 
kontuan hartu ez badituzte.
Irakurri behin betiko bertsioak foroan, eta 
eman feedbacka.
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KONTUAN HARTU

Kiroldegiko kafetegian izan zara, eta hauek entzun dizkiozu han zegoen jendeari. 

Os atu esaldiak baliabide egokiren bat erabilita, eta deklinatu dagokien moduan. 

2020ko uztailaren 31n jokatu zen, lehen aldiz, Binakako Euskal Pentatloia. Lehiakideek 
hainbat kiroletan jardun zuten: harria jasotzen, gizon-proban, aizkoran, txinga-proban eta 
korrika.

Bi latu lehiaketa horri buruzko informazioa, eta   idatzi wikian, beste hiru kiderekin batera, 
pentatloiaren ingurukoak kontatuko dituen berria. Adostu taldean behin betiko bertsioa, eta 
igo dezala ordezkariak forora.

KONTUAN HARTU

Gorputza mugitzea ezinbestekoa da osasuntsu egoteko; guztiok egiten dugu, nola ez, baina gero eta 
hedatuago dago kirola edo jarduera � sikoa berariaz egiteko ohitura.
Zenbat eta kirol gehiago egin, orduan eta sasoi hobean egongo gara; alegia, sasoitsu, sasoiko, sasoian 
egongo gara.

 - B ere denborarik onena hobetu du berriro. Ezagun du sasoiko dagoela.
Sasoi onenean ez gaudenean, ordea, izugarri kostatzen zaigu jarduera � sikoa egitea: eginahal edo aha-
legin berezia egin behar dugu, gogor saiatu, helburuak lortzeko. Askotan, geure buruari erronkak ezarri 
behar dizkiogu, helburu bat izatearren.

KIROLA ETA LEHIAKETA
Askok ez dute ulertzen kirola lehia barik. Aurkari edo arerioren bat behar dute, pizgarri-lanak egin 
diezazkien; gehienetan, norbera izaten da bere buruaren aurkaria. 
Lehiaketak, txapelketak, lasterketak, norgehiagokak, demak… izaten dira hainbat kiroletan. Denetan, 
helburua argia izaten da: aurkariari irabazi, arerioa gainditu, hari gailendu. Alegia, kirolean arrakasta 
garaipenek ematen diote askori. Porrota, ordea, ez zaio inori gustatzen. Halakoetan, irabazlea gehiago 
izan dela esan ohi da; galtzailea, jakina, gutxiago izaten da.

 - A urkaria gehiago izan da, eta erraz gailendu zaio etxeko aizkolariari.

ADITZAK
Jarduera � sikoren bat praktikatzen dugula adierazteko, jardun, aritu, egin, ibili… aditzak erabiltzen 
ditug u. Jardun eta aritu sinonimoak dira, baina erregimen ezberdinetan erabiltzen ditugu: nor-nork eta 
nor, hurrenez hurren. Halaber, jardun aditzaren forma trinkoa ohikoa dugu. 

 - Azkenaldian, Ainhoak buru-belarri dihardu Behobia-Donostia lasterketa prestatzen.
 - A zkenaldian, Ainhoa buru-belarri ari da Behobia-Donostia lasterketa prestatzen. 

Taldeko hainbat kiroletan, ohikoa da, era berean, jokatu aditza erabiltzea. Bereizi egin behar dira jokatu 
eta jolastu aditzak: lehenengoaren bidez, arerioari irabazteko helburua adierazten da; bigarrenak, or-
dea, atsegin hutsez aritzea esan nahi du.

KONTUZ!
Egiten ari garen jarduera adierazteko, zertan deklinabide-kasua erabiltzen dugu. Beraz, gaztelaniatik 
datorren zertara kasuan jarritakoak ez dira zuzenak.

* Futbolera jokatzen dut → Futbolean jokatzen dut.

NORI: kirolaholkularitza@kirolaholkularitza.eus
NORK: 
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Egun on:
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Haurrek kirola egiteko ohitura hartzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu, 
eta horixe sustatu nahi dugu gure haurrarengan. Zalantza sortu zaigu, or-
dea, zein kirol, jolas edo ariketa � siko izan daitekeen egokiena.
Lagunduko zenigukete?
Eskerrik asko.

GORPUTZ-MUGIMENDUAZ JARDUTEKO 
LEXIKOA

Kirol-aholkularitza zentro bat ireki dute herrian. Hainbat zerbitzuren artean, herritarren kezkei 
eta zalantzei erantzuten die.

Bi dali mezu elektronikoa kirol-aholkularitza zentrora, informazio ahal denik eta osatuena 
eskatzeko, ereduan egin den moduan. 

1. Badut gogoa Irribarriaren eta Altunaren arteko ……norgehiagoka… ikusteko.

2. ……………… hasteko asmoa daukat, baina ez dut ……………… aurkitzen.

3. ……………… bizia izan da 100 metroko ………………
4. Gaurko saioan, saskibaloian ……………… gara: pilotarekin boteak egiten, jaurtiketak egiten…

5. Nire fl exio-errekorra ……………… dut: 10 gehiago egin ditut.

6. Izugarrizko hobekuntza nabaritu dut kiroldegira natorrenetik. ……………… nago.

7. Zein kiroletan ……………… nik? Azkenaldian, ……………… nabil.

8. Erraz irabazi dugu. Aspalditik ez dugu hain ondo ………………
9. Aurtengo aizkolari……………… izena emateko asmoa dut.

Ainhoa Lendinez kazetariak Zegama-Aizkorri kilometro bertikalean parte hartuko du; hori 
dela-eta, elkarrizketa egin diote Euskadi Irratian.

Entzun elkarrizketa, eta markatu egia ala gezurra diren baieztapen hauek. Eman hitz 
baliokidea nabarmendutakoei. 

1. Bihar jokatuko da Zegama-Aizkorri kilometro bertikala.

2. Lasterketa hau herri-mailakoa da; beraz, aurkari guztiak maila beretsukoak izango dira.

3. Ainhoaren erronka da sailkapenean postu hobea lortzea.
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KONTUAN HARTU

ADI TZAREN MODALIZAZIOA 
ZIURGABETASUNA ADIERAZTEKO

Euskaraz, informazioaren � dagarritasun-mailaren berri emateko, modalizazio-mekanismoak erabil-
tzen ditugu. Hala, baliabide ugari ditugu ziurtasun osoa, probalitatea, zalantza, mes� dantza edota ziur-
gabetasuna zehazteko.

 - Badaramat mendi-gailurreraino iristeko eraman beharrekoa. (BA- baieztatzailea aditz trinkoan 
erabateko ziurtasuna adierazteko)

 - Beharbada, ez daramat mendi-gailurreraino iristeko eraman beharreko guztia. (Probalitatea adie-
razteko adberbioa)

ZIURGABETASUNA
Ziurgabetasuna adierazterako orduan, modalizazio-estrategia bat aditzaren erabilera da. Aditzarekin, 
ziurtasunik eza nabarmentzen dugu, bereziki bi modutan: adizkietan eta forma inpertsonaletan.

 • Adizkietan
Ziurgabetsuna adieraztean, zalantzazko adberbioez gain (antza, nonbait…), aditzaren hainbat erabile-
rak ere eragiten dute. Esaterako, etorkizuneko aspektuarekin bai orainaldian (etorriko da) bai iraganean 
(etorriko zen), edota -KE markarekin aspekturik gabe (etor daiteke, etorriko litzateke…), edota ematen 
du aditzarekin, besteak beste.

 - Ebakuntza eginez gero, agian lasterketetan parte hartuko luke.
 • Forma inpertsonalak 

Dirudi eta badirudi forma inpertsonalekin ere lortzen dugu ziurtasunik ezaren esanahia eranstea.
 - Badirudi okerreko mugimenduren batek eragin ziola lesioa.

ZURRUMURRU EDO ESAMESETAN
Zurrumurrua edo esamesa ez da gauza ziurra izaten; horregatik agertzen da hain sarri modalizazio 
logikoa, ziurtasun-zalantza mailen adierazgarri.

 - Aus kalo! Baina entzundakoaren arabera, ez ziren oso urrun ibiliko, ez, legezko substantziak Zega-
ma-Aizkorrin halako markak egiteko.

Bere lana zein den zehaztu du egunkariko elkarrizketan Eneko Allendek, mendi-lasterketetako 
Euskal Selekzioko hautatzaileak.
Osatu erantzunak ziurgabetasuna adierazten duten edukiekin.

Zegama-Aizkorri mendi-lasterketaren edizio birtuala jarri du martxan antolakuntzak.

Irakurri albistea, eta bidali Ohiko Galderak atalera (forora) sortu zaizkizuen zalantzak.

 Kirol-psikologoak azalpenak eman ditu irratsaio batean.

Entzun, eta aztertu nola esan dituen adituak ideia hauek. Zehaztu zein eta nola modalizatu 
dituen.

1.   Jarduera fi siko errazena da zapatilak jantzi eta korrika egitea. 

2.   Korrika egiteak lehiatzeko aukera ematen dizu.

3.   Prestigioa lortzeko, garrantzitsua da Behobia-Donostian lehenengo mila korrikalarien 
artean sailkatzea.

4.   Lehenengo hirurehunen artean sailkatzen denak ez dio hainbesteko garrantzia ematen 
sailkapenari.

5.   Futbolean edo saskibaloian jokatzen duenak korrika egiten duenak baino oihartzun 
eskasagoa izaten du.

 Kirol-lesioei buruzko informazio bila jo duzu fi sioterapia-zentroaren web-atarira.

Ber ridatzi bertako informazioa lagun bati kontatzeko eran, aditza modalizatuz.

1.  Kiroletako lesioak kirol bat praktikatzean edo ariketa fi sikoa egitean  gertatzen diren lesioak dira.
• Irakurri dudanez, kiroletako lesioak kirol bat praktikatzean edo ariketa fi sikoa egitean ....gerta daitezke-en 

lesioak dira.

2. Batzuk ustekabean gertatzen dira.
• Antza, batzuk ustekabean ………………
3. Beste batzuk entrenamendu-praktika txarraren edo entrenamendu-ekipamenduaren erabilera desegokiaren 

emaitza izan daitezke.
• Beste batzuk, ordea, ……………… entrenamendu-praktika txarraren edo entrenamendu-ekipamenduaren 

erabilera desegokiaren emaitza direla.

4. Gehienak, ordea, kirola egin aurretik berotze-ariketarik egiten ez delako edo ondo egiten ez direlako izaten dira.
• Ba……………… gehienak, ordea, kirola egin aurretik berotze-ariketarik egiten ez delako edo ondo egiten ez 

direlako izaten direla.

5. Kirol-lesio ohikoenak hauek dira: lotailu-hausturak edo -bihurrituak, muskuluen eta tendoien zaintiratuak, 
belaunetako lesioak, hezurren hausturak edo dislokazioak.

• Kirol-lesio ohikoenak hauek omen ………………-ke: lotailu-hausturak edo -bihurrituak…
153

Zein da zure lana?
1. Korrikalari on askoren artean aukeratu behar dut, 
zaindu egin behar ditut, eta haien lanari distira atera-
tzen saiatu. Euskal Herrian eta nazioartean. Eta, antza, 
horretarako aurten ere baliabide gutxi ………………

Nork eta noiz sortu zuten Euskal Selekzioa?
2. Ez nago ziur, baina Antxon Bandres zenaren garaian 
sortu ………………, 2000n. 
Zein izan ziren zure lehen selekziokideak?
3. Oker ez banago, ni hautatzaile nintzela Elena Calvi-
llo, Aitziber Ibarbia eta Oier Ariznabarreta ……………… 
hautatu nituenak.

dirudi
zutela esango nuke
egon daitezke
izango da
ematen du
litekeena da
izango ziren

Nola antolatzen duzue denboraldia?
4. Aurrekontuaren eta lasterketen arabera. Hel-
buru nagusia Munduko Kopan lehiatzea da beti. 
……………… lau probatan hiruzpalau euskaldun sail-
katzea lehenengo hamarren artean.
Gero, Espainiako hainbat txapelketa eta kopa ditugu. 
5. Selekzioaren oinarriak, berriz, Euskal Herriko Txa-
pelketa eta Zegamako lasterketen ondoren zehaztu-
ko ditugu. Aurpegi berriak ………………, baina askok 
errepikatuko dutela ………………

berria.eus (moldatua) 

154154

ZEG AMAAIZKORRI EDIZIO BIRTUALA
Mendi-maratoiaren 42 kilometroak modu birtualean osatzeko aukera izango 
da. Parte hartzeko, ekintza horretarako sortutako webgunean eman behar da 
izena, eta egunero egiten diren kilometroak bertara igo. (...)

goierri.hitza.eus (moldatua)

Behin ikaskideen zalantzak irakurrita, irakurri eta bilatu lasterketari buruzko informazioa, 
eta erantzun pare bati, gutxienez.
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KONTUAN HARTU

ADI TZAREN MODALIZAZIOA 
ZIURGABETASUNA ADIERAZTEKO

Euskaraz, informazioaren � dagarritasun-mailaren berri emateko, modalizazio-mekanismoak erabil-
tzen ditugu. Hala, baliabide ugari ditugu ziurtasun osoa, probalitatea, zalantza, mes� dantza edota ziur-
gabetasuna zehazteko.

 - Badaramat mendi-gailurreraino iristeko eraman beharrekoa. (BA- baieztatzailea aditz trinkoan 
erabateko ziurtasuna adierazteko)

 - Beharbada, ez daramat mendi-gailurreraino iristeko eraman beharreko guztia. (Probalitatea adie-
razteko adberbioa)

ZIURGABETASUNA
Ziurgabetasuna adierazterako orduan, modalizazio-estrategia bat aditzaren erabilera da. Aditzarekin, 
ziurtasunik eza nabarmentzen dugu, bereziki bi modutan: adizkietan eta forma inpertsonaletan.

 • Adizkietan
Ziurgabetsuna adieraztean, zalantzazko adberbioez gain (antza, nonbait…), aditzaren hainbat erabile-
rak ere eragiten dute. Esaterako, etorkizuneko aspektuarekin bai orainaldian (etorriko da) bai iraganean 
(etorriko zen), edota -KE markarekin aspekturik gabe (etor daiteke, etorriko litzateke…), edota ematen 
du aditzarekin, besteak beste.

 - Ebakuntza eginez gero, agian lasterketetan parte hartuko luke.
 • Forma inpertsonalak 

Dirudi eta badirudi forma inpertsonalekin ere lortzen dugu ziurtasunik ezaren esanahia eranstea.
 - Badirudi okerreko mugimenduren batek eragin ziola lesioa.

ZURRUMURRU EDO ESAMESETAN
Zurrumurrua edo esamesa ez da gauza ziurra izaten; horregatik agertzen da hain sarri modalizazio 
logikoa, ziurtasun-zalantza mailen adierazgarri.

 - Aus kalo! Baina entzundakoaren arabera, ez ziren oso urrun ibiliko, ez, legezko substantziak Zega-
ma-Aizkorrin halako markak egiteko.

Bere lana zein den zehaztu du egunkariko elkarrizketan Eneko Allendek, mendi-lasterketetako 
Euskal Selekzioko hautatzaileak.
Osatu erantzunak ziurgabetasuna adierazten duten edukiekin.

Zegama-Aizkorri mendi-lasterketaren edizio birtuala jarri du martxan antolakuntzak.

Irakurri albistea, eta bidali Ohiko Galderak atalera (forora) sortu zaizkizuen zalantzak.

 Kirol-psikologoak azalpenak eman ditu irratsaio batean.

Entzun, eta aztertu nola esan dituen adituak ideia hauek. Zehaztu zein eta nola modalizatu 
dituen.

1.   Jarduera fi siko errazena da zapatilak jantzi eta korrika egitea. 

2.   Korrika egiteak lehiatzeko aukera ematen dizu.

3.   Prestigioa lortzeko, garrantzitsua da Behobia-Donostian lehenengo mila korrikalarien 
artean sailkatzea.

4.   Lehenengo hirurehunen artean sailkatzen denak ez dio hainbesteko garrantzia ematen 
sailkapenari.

5.   Futbolean edo saskibaloian jokatzen duenak korrika egiten duenak baino oihartzun 
eskasagoa izaten du.

 Kirol-lesioei buruzko informazio bila jo duzu fi sioterapia-zentroaren web-atarira.

Ber ridatzi bertako informazioa lagun bati kontatzeko eran, aditza modalizatuz.

1.  Kiroletako lesioak kirol bat praktikatzean edo ariketa fi sikoa egitean  gertatzen diren lesioak dira.
• Irakurri dudanez, kiroletako lesioak kirol bat praktikatzean edo ariketa fi sikoa egitean ....gerta daitezke-en 

lesioak dira.

2. Batzuk ustekabean gertatzen dira.
• Antza, batzuk ustekabean ………………
3. Beste batzuk entrenamendu-praktika txarraren edo entrenamendu-ekipamenduaren erabilera desegokiaren 

emaitza izan daitezke.
• Beste batzuk, ordea, ……………… entrenamendu-praktika txarraren edo entrenamendu-ekipamenduaren 

erabilera desegokiaren emaitza direla.

4. Gehienak, ordea, kirola egin aurretik berotze-ariketarik egiten ez delako edo ondo egiten ez direlako izaten dira.
• Ba……………… gehienak, ordea, kirola egin aurretik berotze-ariketarik egiten ez delako edo ondo egiten ez 

direlako izaten direla.

5. Kirol-lesio ohikoenak hauek dira: lotailu-hausturak edo -bihurrituak, muskuluen eta tendoien zaintiratuak, 
belaunetako lesioak, hezurren hausturak edo dislokazioak.

• Kirol-lesio ohikoenak hauek omen ………………-ke: lotailu-hausturak edo -bihurrituak…
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Zein da zure lana?
1. Korrikalari on askoren artean aukeratu behar dut, 
zaindu egin behar ditut, eta haien lanari distira atera-
tzen saiatu. Euskal Herrian eta nazioartean. Eta, antza, 
horretarako aurten ere baliabide gutxi ………………

Nork eta noiz sortu zuten Euskal Selekzioa?
2. Ez nago ziur, baina Antxon Bandres zenaren garaian 
sortu ………………, 2000n. 
Zein izan ziren zure lehen selekziokideak?
3. Oker ez banago, ni hautatzaile nintzela Elena Calvi-
llo, Aitziber Ibarbia eta Oier Ariznabarreta ……………… 
hautatu nituenak.

dirudi
zutela esango nuke
egon daitezke
izango da
ematen du
litekeena da
izango ziren

Nola antolatzen duzue denboraldia?
4. Aurrekontuaren eta lasterketen arabera. Hel-
buru nagusia Munduko Kopan lehiatzea da beti. 
……………… lau probatan hiruzpalau euskaldun sail-
katzea lehenengo hamarren artean.
Gero, Espainiako hainbat txapelketa eta kopa ditugu. 
5. Selekzioaren oinarriak, berriz, Euskal Herriko Txa-
pelketa eta Zegamako lasterketen ondoren zehaztu-
ko ditugu. Aurpegi berriak ………………, baina askok 
errepikatuko dutela ………………

berria.eus (moldatua) 
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ZEG AMAAIZKORRI EDIZIO BIRTUALA
Mendi-maratoiaren 42 kilometroak modu birtualean osatzeko aukera izango 
da. Parte hartzeko, ekintza horretarako sortutako webgunean eman behar da 
izena, eta egunero egiten diren kilometroak bertara igo. (...)

goierri.hitza.eus (moldatua)

Behin ikaskideen zalantzak irakurrita, irakurri eta bilatu lasterketari buruzko informazioa, 
eta erantzun pare bati, gutxienez.
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KONTUAN HARTU

ADI TZAREN MODALIZAZIOA 
ZIURGABETASUNA ADIERAZTEKO
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KONTUAN HARTU

ADITZAREN MODALIZAZIOA ZIURGABETASUNA ADIERAZTEKO

Sar zaitez foroan, eta irakurri ikasleek Ohiko 
Galderak atalera bidali dituzten zalantzak. 
Iradoki, era berean, beste aztergai batzuk, 
ikasleek aipatu ez badituzte.
Egin zuzenketak, hizkuntza-formari 
dagokionez, ikasleek eman dituzten 
erantzunetan, modalizazioaren erabileran oker 
dagoenik antzemango bazenu, behintzat.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. Jarduera fisiko errazena izan daiteke 
zapatilak jantzi eta korrika egitea; 3. Agian, 
pertsona batentzat oso garrantzitsua izan 
daiteke Behobia-Donostian lehenengo mila 
korrikalarien artean sailkatzea. 4. Beste batek, 
lehenengo hirurehunen artean sailkatuta, 
agian ez dio hainbesteko garrantzia 
emango; 5. Futbolean jokatzen baduzu, edo 
saskibaloian edo beste edozein jardueratan, 
nahiz eta modu federatuan eta lehiatuan 
egin, segur aski korrika egiten duenak baino 
oihartzun eskasagoa izango duzu

ERANTZUNAK
1. izango da; 2. zutela esango nuke; 
3. izango ziren; 4. litekeena da; 
5. egon daitezke -> ematen du/dirudi 

ERANTZUNAK
1. gerta daitezkeen; 2. gerta daitezke;  
3. ematen du/badirudi; 4. dirudi; 5. lirateke
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ZURRUMURRU EDO ESAMESETAN
Zurrumurrua edo esamesa ez da gauza ziurra izaten; horregatik agertzen da hain sarri modalizazio 
logikoa, ziurtasun-zalantza mailen adierazgarri.

 - Aus kalo! Baina entzundakoaren arabera, ez ziren oso urrun ibiliko, ez, legezko substantziak Zega-
ma-Aizkorrin halako markak egiteko.

Bere lana zein den zehaztu du egunkariko elkarrizketan Eneko Allendek, mendi-lasterketetako 
Euskal Selekzioko hautatzaileak.
Osatu erantzunak ziurgabetasuna adierazten duten edukiekin.

Zegama-Aizkorri mendi-lasterketaren edizio birtuala jarri du martxan antolakuntzak.

Irakurri albistea, eta bidali Ohiko Galderak atalera (forora) sortu zaizkizuen zalantzak.

 Kirol-psikologoak azalpenak eman ditu irratsaio batean.

Entzun, eta aztertu nola esan dituen adituak ideia hauek. Zehaztu zein eta nola modalizatu 
dituen.

1.   Jarduera fi siko errazena da zapatilak jantzi eta korrika egitea. 

2.   Korrika egiteak lehiatzeko aukera ematen dizu.

3.   Prestigioa lortzeko, garrantzitsua da Behobia-Donostian lehenengo mila korrikalarien 
artean sailkatzea.

4.   Lehenengo hirurehunen artean sailkatzen denak ez dio hainbesteko garrantzia ematen 
sailkapenari.

5.   Futbolean edo saskibaloian jokatzen duenak korrika egiten duenak baino oihartzun 
eskasagoa izaten du.

 Kirol-lesioei buruzko informazio bila jo duzu fi sioterapia-zentroaren web-atarira.

Ber ridatzi bertako informazioa lagun bati kontatzeko eran, aditza modalizatuz.

1.  Kiroletako lesioak kirol bat praktikatzean edo ariketa fi sikoa egitean  gertatzen diren lesioak dira.
• Irakurri dudanez, kiroletako lesioak kirol bat praktikatzean edo ariketa fi sikoa egitean ....gerta daitezke-en 

lesioak dira.

2. Batzuk ustekabean gertatzen dira.
• Antza, batzuk ustekabean ………………
3. Beste batzuk entrenamendu-praktika txarraren edo entrenamendu-ekipamenduaren erabilera desegokiaren 

emaitza izan daitezke.
• Beste batzuk, ordea, ……………… entrenamendu-praktika txarraren edo entrenamendu-ekipamenduaren 

erabilera desegokiaren emaitza direla.

4. Gehienak, ordea, kirola egin aurretik berotze-ariketarik egiten ez delako edo ondo egiten ez direlako izaten dira.
• Ba……………… gehienak, ordea, kirola egin aurretik berotze-ariketarik egiten ez delako edo ondo egiten ez 

direlako izaten direla.

5. Kirol-lesio ohikoenak hauek dira: lotailu-hausturak edo -bihurrituak, muskuluen eta tendoien zaintiratuak, 
belaunetako lesioak, hezurren hausturak edo dislokazioak.

• Kirol-lesio ohikoenak hauek omen ………………-ke: lotailu-hausturak edo -bihurrituak…
153

Zein da zure lana?
1. Korrikalari on askoren artean aukeratu behar dut, 
zaindu egin behar ditut, eta haien lanari distira atera-
tzen saiatu. Euskal Herrian eta nazioartean. Eta, antza, 
horretarako aurten ere baliabide gutxi ………………

Nork eta noiz sortu zuten Euskal Selekzioa?
2. Ez nago ziur, baina Antxon Bandres zenaren garaian 
sortu ………………, 2000n. 
Zein izan ziren zure lehen selekziokideak?
3. Oker ez banago, ni hautatzaile nintzela Elena Calvi-
llo, Aitziber Ibarbia eta Oier Ariznabarreta ……………… 
hautatu nituenak.

dirudi
zutela esango nuke
egon daitezke
izango da
ematen du
litekeena da
izango ziren

Nola antolatzen duzue denboraldia?
4. Aurrekontuaren eta lasterketen arabera. Hel-
buru nagusia Munduko Kopan lehiatzea da beti. 
……………… lau probatan hiruzpalau euskaldun sail-
katzea lehenengo hamarren artean.
Gero, Espainiako hainbat txapelketa eta kopa ditugu. 
5. Selekzioaren oinarriak, berriz, Euskal Herriko Txa-
pelketa eta Zegamako lasterketen ondoren zehaztu-
ko ditugu. Aurpegi berriak ………………, baina askok 
errepikatuko dutela ………………

berria.eus (moldatua) 

154154

ZEG AMAAIZKORRI EDIZIO BIRTUALA
Mendi-maratoiaren 42 kilometroak modu birtualean osatzeko aukera izango 
da. Parte hartzeko, ekintza horretarako sortutako webgunean eman behar da 
izena, eta egunero egiten diren kilometroak bertara igo. (...)

goierri.hitza.eus (moldatua)

Behin ikaskideen zalantzak irakurrita, irakurri eta bilatu lasterketari buruzko informazioa, 
eta erantzun pare bati, gutxienez.

132PRIMERAN!
B2.2

133 PRIMERAN!
B2.2

6

7

8

5

KONTUAN HARTU

ADI TZAREN MODALIZAZIOA 
ZIURGABETASUNA ADIERAZTEKO

Euskaraz, informazioaren � dagarritasun-mailaren berri emateko, modalizazio-mekanismoak erabil-
tzen ditugu. Hala, baliabide ugari ditugu ziurtasun osoa, probalitatea, zalantza, mes� dantza edota ziur-
gabetasuna zehazteko.

 - Badaramat mendi-gailurreraino iristeko eraman beharrekoa. (BA- baieztatzailea aditz trinkoan 
erabateko ziurtasuna adierazteko)

 - Beharbada, ez daramat mendi-gailurreraino iristeko eraman beharreko guztia. (Probalitatea adie-
razteko adberbioa)

ZIURGABETASUNA
Ziurgabetasuna adierazterako orduan, modalizazio-estrategia bat aditzaren erabilera da. Aditzarekin, 
ziurtasunik eza nabarmentzen dugu, bereziki bi modutan: adizkietan eta forma inpertsonaletan.

 • Adizkietan
Ziurgabetsuna adieraztean, zalantzazko adberbioez gain (antza, nonbait…), aditzaren hainbat erabile-
rak ere eragiten dute. Esaterako, etorkizuneko aspektuarekin bai orainaldian (etorriko da) bai iraganean 
(etorriko zen), edota -KE markarekin aspekturik gabe (etor daiteke, etorriko litzateke…), edota ematen 
du aditzarekin, besteak beste.

 - Ebakuntza eginez gero, agian lasterketetan parte hartuko luke.
 • Forma inpertsonalak 

Dirudi eta badirudi forma inpertsonalekin ere lortzen dugu ziurtasunik ezaren esanahia eranstea.
 - Badirudi okerreko mugimenduren batek eragin ziola lesioa.

ZURRUMURRU EDO ESAMESETAN
Zurrumurrua edo esamesa ez da gauza ziurra izaten; horregatik agertzen da hain sarri modalizazio 
logikoa, ziurtasun-zalantza mailen adierazgarri.

 - Aus kalo! Baina entzundakoaren arabera, ez ziren oso urrun ibiliko, ez, legezko substantziak Zega-
ma-Aizkorrin halako markak egiteko.

Bere lana zein den zehaztu du egunkariko elkarrizketan Eneko Allendek, mendi-lasterketetako 
Euskal Selekzioko hautatzaileak.
Osatu erantzunak ziurgabetasuna adierazten duten edukiekin.

Zegama-Aizkorri mendi-lasterketaren edizio birtuala jarri du martxan antolakuntzak.

Irakurri albistea, eta bidali Ohiko Galderak atalera (forora) sortu zaizkizuen zalantzak.

 Kirol-psikologoak azalpenak eman ditu irratsaio batean.

Entzun, eta aztertu nola esan dituen adituak ideia hauek. Zehaztu zein eta nola modalizatu 
dituen.

1.   Jarduera fi siko errazena da zapatilak jantzi eta korrika egitea. 

2.   Korrika egiteak lehiatzeko aukera ematen dizu.

3.   Prestigioa lortzeko, garrantzitsua da Behobia-Donostian lehenengo mila korrikalarien 
artean sailkatzea.

4.   Lehenengo hirurehunen artean sailkatzen denak ez dio hainbesteko garrantzia ematen 
sailkapenari.

5.   Futbolean edo saskibaloian jokatzen duenak korrika egiten duenak baino oihartzun 
eskasagoa izaten du.

 Kirol-lesioei buruzko informazio bila jo duzu fi sioterapia-zentroaren web-atarira.

Ber ridatzi bertako informazioa lagun bati kontatzeko eran, aditza modalizatuz.

1.  Kiroletako lesioak kirol bat praktikatzean edo ariketa fi sikoa egitean  gertatzen diren lesioak dira.
• Irakurri dudanez, kiroletako lesioak kirol bat praktikatzean edo ariketa fi sikoa egitean ....gerta daitezke-en 

lesioak dira.

2. Batzuk ustekabean gertatzen dira.
• Antza, batzuk ustekabean ………………
3. Beste batzuk entrenamendu-praktika txarraren edo entrenamendu-ekipamenduaren erabilera desegokiaren 

emaitza izan daitezke.
• Beste batzuk, ordea, ……………… entrenamendu-praktika txarraren edo entrenamendu-ekipamenduaren 

erabilera desegokiaren emaitza direla.

4. Gehienak, ordea, kirola egin aurretik berotze-ariketarik egiten ez delako edo ondo egiten ez direlako izaten dira.
• Ba……………… gehienak, ordea, kirola egin aurretik berotze-ariketarik egiten ez delako edo ondo egiten ez 

direlako izaten direla.

5. Kirol-lesio ohikoenak hauek dira: lotailu-hausturak edo -bihurrituak, muskuluen eta tendoien zaintiratuak, 
belaunetako lesioak, hezurren hausturak edo dislokazioak.

• Kirol-lesio ohikoenak hauek omen ………………-ke: lotailu-hausturak edo -bihurrituak…
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Zein da zure lana?
1. Korrikalari on askoren artean aukeratu behar dut, 
zaindu egin behar ditut, eta haien lanari distira atera-
tzen saiatu. Euskal Herrian eta nazioartean. Eta, antza, 
horretarako aurten ere baliabide gutxi ………………

Nork eta noiz sortu zuten Euskal Selekzioa?
2. Ez nago ziur, baina Antxon Bandres zenaren garaian 
sortu ………………, 2000n. 
Zein izan ziren zure lehen selekziokideak?
3. Oker ez banago, ni hautatzaile nintzela Elena Calvi-
llo, Aitziber Ibarbia eta Oier Ariznabarreta ……………… 
hautatu nituenak.
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zutela esango nuke
egon daitezke
izango da
ematen du
litekeena da
izango ziren

Nola antolatzen duzue denboraldia?
4. Aurrekontuaren eta lasterketen arabera. Hel-
buru nagusia Munduko Kopan lehiatzea da beti. 
……………… lau probatan hiruzpalau euskaldun sail-
katzea lehenengo hamarren artean.
Gero, Espainiako hainbat txapelketa eta kopa ditugu. 
5. Selekzioaren oinarriak, berriz, Euskal Herriko Txa-
pelketa eta Zegamako lasterketen ondoren zehaztu-
ko ditugu. Aurpegi berriak ………………, baina askok 
errepikatuko dutela ………………

berria.eus (moldatua) 
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ZEG AMAAIZKORRI EDIZIO BIRTUALA
Mendi-maratoiaren 42 kilometroak modu birtualean osatzeko aukera izango 
da. Parte hartzeko, ekintza horretarako sortutako webgunean eman behar da 
izena, eta egunero egiten diren kilometroak bertara igo. (...)

goierri.hitza.eus (moldatua)

Behin ikaskideen zalantzak irakurrita, irakurri eta bilatu lasterketari buruzko informazioa, 
eta erantzun pare bati, gutxienez.
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PUNT  UAZIOA: PUNTU ETA KOMA
Puntu eta komak bi funtzio nagusi betetzen ditu: 

 • Zerrendatze konplexuen atalak bereiztea.
 • Esaldiaren amaiera adieraztea.

ZERRENDAK
Normalean, zerrendak egiten ditugunean, koma erabiltzen dugu zerrenda horretako osagaiak bereizte-
ko; azken elementuari eta juntagailuaren bidez ematen diogu sarrera.
Beste zerrendatze batzuk, ordea, konplexuagoak dira, osagaiak luzeak direlako, esaldi osoak direlako… 
Halakoetan, puntu eta koma erabiliko dugu osagaiak bereizteko.

 - Hauek daude kiroldegian izena emanda: Ainhize, udaletxeko arkitektoa; barazki-denda zabaldu 
duen mutil hori; udaltzainaren semea; eta Martina, Bilbon lan egiten duen sendagilea.

ESALDIAREN AMAIERA ADIERAZTEA
Puntu eta komak esaldiaren amaiera adierazten du. Alde horretatik, puntuaren funtzioa betetzen du: 
esaldiaren amaierarekin batera, etenaldia markatzeko tartea da.
Puntu eta komak puntuak baino etenaldi laburragoa adierazten du, eta bata bestearen atzean datozen 
ideien arteko harreman estuagoa. 

 - Duela hainbat urte etorri ziren Japonia aldeko herritar batzuk; haiek izan ziren Ekialdeko arte 
martzialak irakasten hasi zirenak. Horrez gain, sukaldaritza-modu berriak ekarri zituzten.

Gehienetan, puntu eta koma erabiltzea estilo-kontua baino ez da. Dena den, ideien arteko lotura zuze-
nagoak egitean, ñabardura handiagoz zehazten du testua. 

ALBORAKUNTZA, ESALDIAK ELKARTZEKO
Esaldien arteko lotura adierazteko, juntagailuak (eta, baina…) erabil ditzakegu. Beste batzuetan, ordea, 
ez ditugu juntagailuak erabiltzen, eta puntuazio-zeinu bidez egiten dugu lotura; halakoetan, ohikoa da 
puntu eta koma erabiltzea.
Esaldiak alborakuntza bidez elkartzen ditugunean, ohikoa izaten da testu-antolatzaile lokailuren bat 
erabiltzea; horrela, arestian aipatutako esaldien arteko harremana (ondorio, kausa…) argiago uzten 
dugu.

Herrian, Zumbathoi solidarioaren aurkezpenean, hainbat ohar hartu dituzu.

Irakurri hartutako oharrak, eta erabili puntu eta koma, juntagailuen ordez, ahal duzunean.

1. Antolatzailearen lagun batek GKE batean egiten du lan, eta, diru-premian daudenez, laguntzeko zerbait 
egitea pentsatu dute.

2. I r akasle batek Zumba Instructor Network titulua eskuratu zuen, eta gaur egun horretan dihardu lanean, 
gimnasioetan zumba eta  halakoen gaineko eskolak ematen.

3. Aerobicean, ordubete ematen duzu koreografi a bakarrarekin, eta zumban, aldiz, aldatuz joaten zara.

4. Saioak bi ordu iraungo du, eta ariketa fi sikoa egingo dute, baina helburua da jendeak ondo pasatzea. 

5. Koreografi ak oso errazak eta sinpleak izango dira, edozeinek egiteko modukoak, eta sei irakaslek bideratuko 
dituzte.

6. Sarrerak sei euro balio du, baina 10 urtetik beherako umeek ez dute ordainduko.

7. Parte hartzen dutenek ekitaldiko eskumuturrekoa jasoko dute, eta enpresa laguntzaileek emandako opariak 
banatzeko zozketarako zenbakia izango dute.

Gure kasa telesaioan, Aitor Bengoetxea gonbidatu dute, euskal musikarekin break dance egiten 
duen dantzaria.

Ikusi bideo-pasartea, eta markatu egi a dioten adierazpideak. 

Berria egunkariko Ahomentan udako atal berezian, solasaldi-elkarrizketa bat egiten dute bi edo 
hiru lagunekin. Ale honetan, Itziar Ituño eta Miren Gaztañaga   aktoreak dira protagonista.

Irakurri galdera, eta jarri puntu eta koma erantzunetan, horretarako aukera ikusten duzunean. 
Puntuazioaren arabera, egin beharrezko ortografi a-aldaketak eta bestelakoak.

1. Dantza-taldeen lehiaketa irabazi du, gazteen mailan.

2. Dantza-erakustaldiak binaka  egiten dituzte Ibon Taboadak eta biek.

3. 8 urterekin hasi zen break dance egiten; ikastaro bat egin zuen mugimenduak ikasteko.

4. Euskal musikaren eta break danceren arteko fusioa egin nahi zuten; Mikel Laboaren Gure bazterrak kanta 
aukeratu zuten.

5. Erakustaldi txikia egin ondoren, nekatuta amaitu du; minik, ordea, ez.

Kirolari buruz diharduen foro batean, hainbat jardueraren kirol-izaerak zalantza sortu 
du eta eztabaida piztu da. Besteak beste, jarduera-kirol hauek eragin dute ika-mikarik 
handiena:
• xakea
• golfa
• billarra

Eztabaidatu foroan jarduera horien kirol-izaerari buruz. Ekarri solasaldira  b este jarduera 
gatazkatsuren bat.

Miren, dantzari izateko ametsa aipatu duzu. Zue n jarraitzaile askok ez du jakingo dantzan ari-
tuak zaretela. Zer sentimendu eragiten du dantzak zuengan?

Itziar Ituño —Zerbait energetikoa da ez da bakarrik gorputza mugitzea eta izerdia botatzea 

musika dago alde batetik gorputzaren espresibitatea bestetik. Sentimenduak ere mugitzen dira 

hor, zurekin batera. Askotan gertatu zait egun txar-txarra izatea dantza-klasean sartu, eta handik 

bare irtetea uste dut zerbait mugitzen dela hor, dantza egitean.

Miren Gaztañaga —Burutik gorputzera jaistea gehienetan oso osasuntsua da on egiten digu. 

Dantzak eta antzerkiak aukera hori ematen digute. Antzerkian, bakoitza toki batetik gatoz nik 
gorputza eta lan � sikoa oso nireak sentitzen ditut abiapuntu gisa gauzak sortzeko edo lantzeko 
orduan.

berria.eus (moldatua)

Birformulatu okerreko adierazpideak; erabili puntu eta koma. 
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PUNT  UAZIOA: PUNTU ETA KOMA
Puntu eta komak bi funtzio nagusi betetzen ditu: 

 • Zerrendatze konplexuen atalak bereiztea.
 • Esaldiaren amaiera adieraztea.

ZERRENDAK
Normalean, zerrendak egiten ditugunean, koma erabiltzen dugu zerrenda horretako osagaiak bereizte-
ko; azken elementuari eta juntagailuaren bidez ematen diogu sarrera.
Beste zerrendatze batzuk, ordea, konplexuagoak dira, osagaiak luzeak direlako, esaldi osoak direlako… 
Halakoetan, puntu eta koma erabiliko dugu osagaiak bereizteko.

 - Hauek daude kiroldegian izena emanda: Ainhize, udaletxeko arkitektoa; barazki-denda zabaldu 
duen mutil hori; udaltzainaren semea; eta Martina, Bilbon lan egiten duen sendagilea.

ESALDIAREN AMAIERA ADIERAZTEA
Puntu eta komak esaldiaren amaiera adierazten du. Alde horretatik, puntuaren funtzioa betetzen du: 
esaldiaren amaierarekin batera, etenaldia markatzeko tartea da.
Puntu eta komak puntuak baino etenaldi laburragoa adierazten du, eta bata bestearen atzean datozen 
ideien arteko harreman estuagoa. 

 - Duela hainbat urte etorri ziren Japonia aldeko herritar batzuk; haiek izan ziren Ekialdeko arte 
martzialak irakasten hasi zirenak. Horrez gain, sukaldaritza-modu berriak ekarri zituzten.

Gehienetan, puntu eta koma erabiltzea estilo-kontua baino ez da. Dena den, ideien arteko lotura zuze-
nagoak egitean, ñabardura handiagoz zehazten du testua. 

ALBORAKUNTZA, ESALDIAK ELKARTZEKO
Esaldien arteko lotura adierazteko, juntagailuak (eta, baina…) erabil ditzakegu. Beste batzuetan, ordea, 
ez ditugu juntagailuak erabiltzen, eta puntuazio-zeinu bidez egiten dugu lotura; halakoetan, ohikoa da 
puntu eta koma erabiltzea.
Esaldiak alborakuntza bidez elkartzen ditugunean, ohikoa izaten da testu-antolatzaile lokailuren bat 
erabiltzea; horrela, arestian aipatutako esaldien arteko harremana (ondorio, kausa…) argiago uzten 
dugu.

Herrian, Zumbathoi solidarioaren aurkezpenean, hainbat ohar hartu dituzu.

Irakurri hartutako oharrak, eta erabili puntu eta koma, juntagailuen ordez, ahal duzunean.

1. Antolatzailearen lagun batek GKE batean egiten du lan, eta, diru-premian daudenez, laguntzeko zerbait 
egitea pentsatu dute.

2. I r akasle batek Zumba Instructor Network titulua eskuratu zuen, eta gaur egun horretan dihardu lanean, 
gimnasioetan zumba eta  halakoen gaineko eskolak ematen.

3. Aerobicean, ordubete ematen duzu koreografi a bakarrarekin, eta zumban, aldiz, aldatuz joaten zara.

4. Saioak bi ordu iraungo du, eta ariketa fi sikoa egingo dute, baina helburua da jendeak ondo pasatzea. 

5. Koreografi ak oso errazak eta sinpleak izango dira, edozeinek egiteko modukoak, eta sei irakaslek bideratuko 
dituzte.

6. Sarrerak sei euro balio du, baina 10 urtetik beherako umeek ez dute ordainduko.

7. Parte hartzen dutenek ekitaldiko eskumuturrekoa jasoko dute, eta enpresa laguntzaileek emandako opariak 
banatzeko zozketarako zenbakia izango dute.

Gure kasa telesaioan, Aitor Bengoetxea gonbidatu dute, euskal musikarekin break dance egiten 
duen dantzaria.

Ikusi bideo-pasartea, eta markatu egi a dioten adierazpideak. 

Berria egunkariko Ahomentan udako atal berezian, solasaldi-elkarrizketa bat egiten dute bi edo 
hiru lagunekin. Ale honetan, Itziar Ituño eta Miren Gaztañaga   aktoreak dira protagonista.

Irakurri galdera, eta jarri puntu eta koma erantzunetan, horretarako aukera ikusten duzunean. 
Puntuazioaren arabera, egin beharrezko ortografi a-aldaketak eta bestelakoak.

1. Dantza-taldeen lehiaketa irabazi du, gazteen mailan.

2. Dantza-erakustaldiak binaka  egiten dituzte Ibon Taboadak eta biek.

3. 8 urterekin hasi zen break dance egiten; ikastaro bat egin zuen mugimenduak ikasteko.

4. Euskal musikaren eta break danceren arteko fusioa egin nahi zuten; Mikel Laboaren Gure bazterrak kanta 
aukeratu zuten.

5. Erakustaldi txikia egin ondoren, nekatuta amaitu du; minik, ordea, ez.

Kirolari buruz diharduen foro batean, hainbat jardueraren kirol-izaerak zalantza sortu 
du eta eztabaida piztu da. Besteak beste, jarduera-kirol hauek eragin dute ika-mikarik 
handiena:
• xakea
• golfa
• billarra

Eztabaidatu foroan jarduera horien kirol-izaerari buruz. Ekarri solasaldira  b este jarduera 
gatazkatsuren bat.

Miren, dantzari izateko ametsa aipatu duzu. Zue n jarraitzaile askok ez du jakingo dantzan ari-
tuak zaretela. Zer sentimendu eragiten du dantzak zuengan?

Itziar Ituño —Zerbait energetikoa da ez da bakarrik gorputza mugitzea eta izerdia botatzea 

musika dago alde batetik gorputzaren espresibitatea bestetik. Sentimenduak ere mugitzen dira 

hor, zurekin batera. Askotan gertatu zait egun txar-txarra izatea dantza-klasean sartu, eta handik 

bare irtetea uste dut zerbait mugitzen dela hor, dantza egitean.

Miren Gaztañaga —Burutik gorputzera jaistea gehienetan oso osasuntsua da on egiten digu. 

Dantzak eta antzerkiak aukera hori ematen digute. Antzerkian, bakoitza toki batetik gatoz nik 
gorputza eta lan � sikoa oso nireak sentitzen ditut abiapuntu gisa gauzak sortzeko edo lantzeko 
orduan.

berria.eus (moldatua)

Birformulatu okerreko adierazpideak; erabili puntu eta koma. 
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Hartu parte eztabaidan, ikasleen mailan, zeure iritzia 
emanda; ez hartu, dena den, protagonismo gehiegi. 
Eskatu iritzia zuzenean ikasleren bati, apalago- 
-edo dabilela iritziz gero. Proposatu zeuk ere beste 
jardueraren bat eztabaidarako.
Eman puntu eta komaren erabilerari buruzko 
feedbacka.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
Adierazpen zuzenak: 4, 5
(Adibidez) 1. Gaztea Dantzan lehiaketa irabazi du; 
bakarlaririk onenaren saria eman diote;  
2. Dantzan bakarrik egiten du; Ibon Taboadak bideoz 
grabatzen du; 3. Orain dela 8 bat urte hasi zen break 
dance egiten; pixkanaka-pixkanaka, entrenatuz eta 
mugimendu berriak sortuz joan da.

ERANTZUNAK
Itziar Ituño: Zerbait energetikoa da; ez da bakarrik gorputza 
mugitzea eta izerdia botatzea. Musika dago, alde batetik; 
gorputzaren espresibitatea, bestetik. Sentimenduak ere 
mugitzen dira hor, zurekin batera. Askotan gertatu izan zait 
egun txar-txarra izatea; dantza-klasean sartu, eta handik bare 
irtetea. Uste dut zerbait mugitzen dela hor, dantza egitean.
Miren Gaztañaga: Burutik gorputzera jaistea gehienetan 
oso osasuntsua da; on egiten digu. Dantzak eta antzerkiak 
aukera hori ematen digute. Antzerkian, bakoitza toki batetik 
gatoz; nik gorputza eta lan fisikoa oso nireak sentitzen ditut 
abiapuntu gisa gauzak sortzeko edo lantzeko orduan

ERANTZUNAK
1. Antolatzailearen lagun batek GKE batean egiten du 
lan; diru-premian daudenez, laguntzeko zerbait egitea 
pentsatu dute; 2. Irakasle batek Zumba Instructor Network 
titulua eskuratu zuen; gaur egun, horretan dihardu lanean, 
gimnasioetan zumba eta halakoen gaineko eskolak 
ematen; 3. Aerobicean, ordubete ematen duzu koreografia 
bakarrarekin; zumban, aldiz, aldatuz joaten zara; 4. Ezin da 
erabili: juntagailuak bi ekintza xume (ez luze, ez konplexu) 
elkartzen ditu, eta aurkaritzako lokailudun perpausa ere 
sinplea eta laburra denez, nahikoa koma erabilita;  
5. Koreografiak oso errazak eta sinpleak izango dira, 
edozeinek egiteko modukoak; sei irakaslek bideratuko dituzte; 
6. Sarrerak sei euro balio du; 10 urtetik beherako umeek ez 
dute ordainduko; 7. Ezin da erabili. Bi ideia ezberdin lotu dira 
lokailuarekin, ez dute elkarrekiko lotura esturik
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PUNT  UAZIOA: PUNTU ETA KOMA
Puntu eta komak bi funtzio nagusi betetzen ditu: 

 • Zerrendatze konplexuen atalak bereiztea.
 • Esaldiaren amaiera adieraztea.

ZERRENDAK
Normalean, zerrendak egiten ditugunean, koma erabiltzen dugu zerrenda horretako osagaiak bereizte-
ko; azken elementuari eta juntagailuaren bidez ematen diogu sarrera.
Beste zerrendatze batzuk, ordea, konplexuagoak dira, osagaiak luzeak direlako, esaldi osoak direlako… 
Halakoetan, puntu eta koma erabiliko dugu osagaiak bereizteko.

 - Hauek daude kiroldegian izena emanda: Ainhize, udaletxeko arkitektoa; barazki-denda zabaldu 
duen mutil hori; udaltzainaren semea; eta Martina, Bilbon lan egiten duen sendagilea.

ESALDIAREN AMAIERA ADIERAZTEA
Puntu eta komak esaldiaren amaiera adierazten du. Alde horretatik, puntuaren funtzioa betetzen du: 
esaldiaren amaierarekin batera, etenaldia markatzeko tartea da.
Puntu eta komak puntuak baino etenaldi laburragoa adierazten du, eta bata bestearen atzean datozen 
ideien arteko harreman estuagoa. 

 - Duela hainbat urte etorri ziren Japonia aldeko herritar batzuk; haiek izan ziren Ekialdeko arte 
martzialak irakasten hasi zirenak. Horrez gain, sukaldaritza-modu berriak ekarri zituzten.

Gehienetan, puntu eta koma erabiltzea estilo-kontua baino ez da. Dena den, ideien arteko lotura zuze-
nagoak egitean, ñabardura handiagoz zehazten du testua. 

ALBORAKUNTZA, ESALDIAK ELKARTZEKO
Esaldien arteko lotura adierazteko, juntagailuak (eta, baina…) erabil ditzakegu. Beste batzuetan, ordea, 
ez ditugu juntagailuak erabiltzen, eta puntuazio-zeinu bidez egiten dugu lotura; halakoetan, ohikoa da 
puntu eta koma erabiltzea.
Esaldiak alborakuntza bidez elkartzen ditugunean, ohikoa izaten da testu-antolatzaile lokailuren bat 
erabiltzea; horrela, arestian aipatutako esaldien arteko harremana (ondorio, kausa…) argiago uzten 
dugu.

Herrian, Zumbathoi solidarioaren aurkezpenean, hainbat ohar hartu dituzu.

Irakurri hartutako oharrak, eta erabili puntu eta koma, juntagailuen ordez, ahal duzunean.

1. Antolatzailearen lagun batek GKE batean egiten du lan, eta, diru-premian daudenez, laguntzeko zerbait 
egitea pentsatu dute.

2. I r akasle batek Zumba Instructor Network titulua eskuratu zuen, eta gaur egun horretan dihardu lanean, 
gimnasioetan zumba eta  halakoen gaineko eskolak ematen.

3. Aerobicean, ordubete ematen duzu koreografi a bakarrarekin, eta zumban, aldiz, aldatuz joaten zara.

4. Saioak bi ordu iraungo du, eta ariketa fi sikoa egingo dute, baina helburua da jendeak ondo pasatzea. 

5. Koreografi ak oso errazak eta sinpleak izango dira, edozeinek egiteko modukoak, eta sei irakaslek bideratuko 
dituzte.

6. Sarrerak sei euro balio du, baina 10 urtetik beherako umeek ez dute ordainduko.

7. Parte hartzen dutenek ekitaldiko eskumuturrekoa jasoko dute, eta enpresa laguntzaileek emandako opariak 
banatzeko zozketarako zenbakia izango dute.

Gure kasa telesaioan, Aitor Bengoetxea gonbidatu dute, euskal musikarekin break dance egiten 
duen dantzaria.

Ikusi bideo-pasartea, eta markatu egi a dioten adierazpideak. 

Berria egunkariko Ahomentan udako atal berezian, solasaldi-elkarrizketa bat egiten dute bi edo 
hiru lagunekin. Ale honetan, Itziar Ituño eta Miren Gaztañaga   aktoreak dira protagonista.

Irakurri galdera, eta jarri puntu eta koma erantzunetan, horretarako aukera ikusten duzunean. 
Puntuazioaren arabera, egin beharrezko ortografi a-aldaketak eta bestelakoak.

1. Dantza-taldeen lehiaketa irabazi du, gazteen mailan.

2. Dantza-erakustaldiak binaka  egiten dituzte Ibon Taboadak eta biek.

3. 8 urterekin hasi zen break dance egiten; ikastaro bat egin zuen mugimenduak ikasteko.

4. Euskal musikaren eta break danceren arteko fusioa egin nahi zuten; Mikel Laboaren Gure bazterrak kanta 
aukeratu zuten.

5. Erakustaldi txikia egin ondoren, nekatuta amaitu du; minik, ordea, ez.

Kirolari buruz diharduen foro batean, hainbat jardueraren kirol-izaerak zalantza sortu 
du eta eztabaida piztu da. Besteak beste, jarduera-kirol hauek eragin dute ika-mikarik 
handiena:
• xakea
• golfa
• billarra

Eztabaidatu foroan jarduera horien kirol-izaerari buruz. Ekarri solasaldira  b este jarduera 
gatazkatsuren bat.

Miren, dantzari izateko ametsa aipatu duzu. Zue n jarraitzaile askok ez du jakingo dantzan ari-
tuak zaretela. Zer sentimendu eragiten du dantzak zuengan?

Itziar Ituño —Zerbait energetikoa da ez da bakarrik gorputza mugitzea eta izerdia botatzea 

musika dago alde batetik gorputzaren espresibitatea bestetik. Sentimenduak ere mugitzen dira 

hor, zurekin batera. Askotan gertatu zait egun txar-txarra izatea dantza-klasean sartu, eta handik 

bare irtetea uste dut zerbait mugitzen dela hor, dantza egitean.

Miren Gaztañaga —Burutik gorputzera jaistea gehienetan oso osasuntsua da on egiten digu. 

Dantzak eta antzerkiak aukera hori ematen digute. Antzerkian, bakoitza toki batetik gatoz nik 
gorputza eta lan � sikoa oso nireak sentitzen ditut abiapuntu gisa gauzak sortzeko edo lantzeko 
orduan.

berria.eus (moldatua)

Birformulatu okerreko adierazpideak; erabili puntu eta koma. 
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Kiroldegi berria zabaldu dutela-eta, udalak aldizkaritxo bat banatu du postontzietan, herritarrei 
informazioa emateko. Bertan, esaldi hauek aurkitu ditugu.

 Markatu ondo dauden esaldiak, eta berridatzi oker daudenak.

Monitore batekin aritu zara hitz egiten, jarduera fi sikoaz eta abarrez. Hauek esan dizkizu, 
besteak beste, eta guztietan erabili du txarto ezberdin adjektiboa.

 Zuzendu ezberdin guztiak, esaldian duten esanahiaren arabera.

Gaztelaniaz, zenbait adjektibok esanahi ezberdina hartzen dute, izenaren aurrean edo atzean kokatzen 
baditugu; izenaren aurrean doazenean, kantitatea adierazten dute, eta atzean doaze nean, berriz, kali-
tatea. Hona adibide batzuk: nuevo, diferente, solo, simple, triste…
Horietako batzuek ez dute a razo berezirik eragiten, euskaraz ondo bereizten baititugu bi adierak.

 - Mugimendu erraz batzuk ikasiko ditugu. / Mugimendu batzuk besterik ez dugu ikasiko. (gazte-
laniaz, simple)

Beste bi adjektiborekin, ordea, arreta handiagoa izan behar dugu, adiera bikoitza, euskaraz zuzena ez 
dena, ematen diegu-eta: berri eta ezberdin (desberdin).

BERRI
Adjektibo honen esanahia bakarra da: zahar h itzaren antonimoa. Alegia, kualitate hori, berritasuna, 
adierazteko baino ez dugu erabiliko.

 - Gaur, txandal berria eramango dut gimnasia-eskolara.
Arazoa dugu, gaztelaniaren eraginez, beste … bat adierarekin ematen dugunean.

* Gaur, ikasle berri bat etorri da ikastarora.
Adjektibo honen erabilera zehatzak, hainbat kasutan, esan nahi dena argitzen du.

 - Dantzan, mugimendu berri bat gehitu dut. ( neuk asmatua, orain arte inork egin ez duena: be-
rria)

 - Dantzan, beste mugimendu bat gehitu dut. (lehengoez gain)

EZBERDIN
Beste hain beste gertatzen da adjektibo honekin. Bere esanahia berdin hitzaren antonimoa da, eta ho-
rrela baino ez dugu erabili behar. 
Adjektibo honek bi adiera ditu gaztelaniaz, izenaren aurretik jartzen denean. Honela emango genituz-
ke euskaraz:
Kantitate mugagabea: hainbat, zenba it, bat baino gehiago…

* Kiroldegian, sasoian egoteko aukera ezberdinak aurkituko dituzu. (hainbat aukera)
Kantitate mugatua, osotasuna adierazten duena: mugatzaile plurala, guztiak…

*  Egoitzako gune ezberdinak ondo egokituta daude. (guneak, gune guztiak)

ADJEKTIBO BATZUEN  E RABILERA OK ERRA: 
BERRI, EZBERDIN

1. Ongi etorri kiroldegi berrira. 

2. Herritarren ongizaterako bidean, gune hau udalaren ekimen berria da.

3. Gure punta-puntako baliabideek jarduera ezberdinak egiteko aukera emango dizute.

4. Muskulazio-areto ezberdinak ditugu, nork bere gaitasunaren arabera batzuk edo besteak aukeran erabiltzeko.

5. Ariketa-makina berriak jarri ditugu, erabiltzaileen gozamenerako.

6. Erlaxatzeko aukera ezberdinak dituzu: sauna, bainu turkiarra…

7. Zure zerbitzura egongo diren monitore ezberdinek beharrezko laguntza eskainiko dizute.

8. Instalazio h auetan, kirol berriak praktikatzeko moduan izango zara: elipdoor, aeroyoga…

9. Instalazio hauetan, kirol berriak praktikatzeko moduan izango zara: padela, pilota...

10. Igerilekuan eta kantxan sartzeko, sistema ezberdinak egongo dira: batean, pasahitza markatu beharko da; 
bestean, ohiko txartela erabiliko da.  

1. Aretoko jarduera ezberdinetan, material osagarriak (stepak, soft balla…) erabiltzen dira.

2. Arte martzial ezberdinek Ekialdean dute jatorria.

3. Baretzeko egiten diren ariketa ezberdinen bitartez, artikulazioak indartzen dira.

4. Bizitasun-maila ezberdinak egokiak izan daitezke une jakin batean.

5. Jarduera horren bidez, helburu ezberdinak beteko dituzu: gihar-sistema malgua izango duzu, 
lesioei aurre hartuko diezu...

6. Proposatzen diren jarduerak bizitasun-maila ezberdinetan praktika daitezke.

7. Uretako jarduera ezberdinak igerilekuan eta hondartzan egiten dira.

8. Yoga praktikatzeko modu ezberdinak daude.  

Tokioko Olinpiar Jokoetan, beste lau kirol berri izango dira: kirol-eskalada, karatea, 
skateboardinga eta surfa. Gainera, dagoeneko programan zeuden kirolez gain, 15 diziplina 
berri sartuko dira; besteak beste, 3x3 saskibaloia. Datorren ediziorako ekarpen berriak egiteko, 
zuengana jo dute olinpiar jokoetako arduradunek.

Zerrenda itzazue proposamen berriak, eta bidali forora. 

Elkartu interes bera duzuen ikaskideak eta adostu zuen aukerak duen berritasun eta 
bereizgarri guztiak. Adierazi zer duen berdin eta zertan den ezberdin lehengoaren aldean, 
baldin eta zuen aukera lehendik dagoen kirol baten aldaera bada. 

Azaldu dagokien arduradunei eman beharreko azalpen guztiak, eta bidali  forora behin zuen 
artean berrikuntzen xehetasun guztiak adostu eta argitu ondoren.

Euskal dantza eraldatzen ari dela frogatzen duen emanaldi baten berri eman dute egunkarian.

Irakurri albistea, eta aukeratu forma egokia albisteko esaldietarako.

EUSKAL DANTZA ERALDATZEN
Eskulturak dantzan jartzea posible izango da gaur 
Erriberrin (Nafarroa) aurkeztuko duten dantza-
-emanaldi berrian/beste dantza-emanaldi batean 
(1). Cesc Gelabert koreografoak eta Kukai dantza 
konpainiak proiektu berria/beste proiektu bat (2) 
osatu dute. Nestor Basterretxearen eskulturak ditu 
oinarri emanaldiak, eta euskal dantza tradizionalen 

ikuspegi berria/beste ikuspegi bat (3), originala 
eta deigarria ematen saiatzen dira, bai kaleetan 
eta bai aretoetan. Ikuskizunak hainbat sari/sari 
ezberdinak (4) jaso ditu: 2014ko Umore Azokan 
emanaldirik hoberenari eta 2015eko Max sarietan 
antzezlaririk hoberenei, besteak beste.
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Kiroldegi berria zabaldu dutela-eta, udalak aldizkaritxo bat banatu du postontzietan, herritarrei 
informazioa emateko. Bertan, esaldi hauek aurkitu ditugu.

 Markatu ondo dauden esaldiak, eta berridatzi oker daudenak.

Monitore batekin aritu zara hitz egiten, jarduera fi sikoaz eta abarrez. Hauek esan dizkizu, 
besteak beste, eta guztietan erabili du txarto ezberdin adjektiboa.

 Zuzendu ezberdin guztiak, esaldian duten esanahiaren arabera.

Gaztelaniaz, zenbait adjektibok esanahi ezberdina hartzen dute, izenaren aurrean edo atzean kokatzen 
baditugu; izenaren aurrean doazenean, kantitatea adierazten dute, eta atzean doaze nean, berriz, kali-
tatea. Hona adibide batzuk: nuevo, diferente, solo, simple, triste…
Horietako batzuek ez dute a razo berezirik eragiten, euskaraz ondo bereizten baititugu bi adierak.

 - Mugimendu erraz batzuk ikasiko ditugu. / Mugimendu batzuk besterik ez dugu ikasiko. (gazte-
laniaz, simple)

Beste bi adjektiborekin, ordea, arreta handiagoa izan behar dugu, adiera bikoitza, euskaraz zuzena ez 
dena, ematen diegu-eta: berri eta ezberdin (desberdin).

BERRI
Adjektibo honen esanahia bakarra da: zahar h itzaren antonimoa. Alegia, kualitate hori, berritasuna, 
adierazteko baino ez dugu erabiliko.

 - Gaur, txandal berria eramango dut gimnasia-eskolara.
Arazoa dugu, gaztelaniaren eraginez, beste … bat adierarekin ematen dugunean.

* Gaur, ikasle berri bat etorri da ikastarora.
Adjektibo honen erabilera zehatzak, hainbat kasutan, esan nahi dena argitzen du.

 - Dantzan, mugimendu berri bat gehitu dut. ( neuk asmatua, orain arte inork egin ez duena: be-
rria)

 - Dantzan, beste mugimendu bat gehitu dut. (lehengoez gain)

EZBERDIN
Beste hain beste gertatzen da adjektibo honekin. Bere esanahia berdin hitzaren antonimoa da, eta ho-
rrela baino ez dugu erabili behar. 
Adjektibo honek bi adiera ditu gaztelaniaz, izenaren aurretik jartzen denean. Honela emango genituz-
ke euskaraz:
Kantitate mugagabea: hainbat, zenba it, bat baino gehiago…

* Kiroldegian, sasoian egoteko aukera ezberdinak aurkituko dituzu. (hainbat aukera)
Kantitate mugatua, osotasuna adierazten duena: mugatzaile plurala, guztiak…

*  Egoitzako gune ezberdinak ondo egokituta daude. (guneak, gune guztiak)

ADJEKTIBO BATZUEN  E RABILERA OK ERRA: 
BERRI, EZBERDIN

1. Ongi etorri kiroldegi berrira. 

2. Herritarren ongizaterako bidean, gune hau udalaren ekimen berria da.

3. Gure punta-puntako baliabideek jarduera ezberdinak egiteko aukera emango dizute.

4. Muskulazio-areto ezberdinak ditugu, nork bere gaitasunaren arabera batzuk edo besteak aukeran erabiltzeko.

5. Ariketa-makina berriak jarri ditugu, erabiltzaileen gozamenerako.

6. Erlaxatzeko aukera ezberdinak dituzu: sauna, bainu turkiarra…

7. Zure zerbitzura egongo diren monitore ezberdinek beharrezko laguntza eskainiko dizute.

8. Instalazio h auetan, kirol berriak praktikatzeko moduan izango zara: elipdoor, aeroyoga…

9. Instalazio hauetan, kirol berriak praktikatzeko moduan izango zara: padela, pilota...

10. Igerilekuan eta kantxan sartzeko, sistema ezberdinak egongo dira: batean, pasahitza markatu beharko da; 
bestean, ohiko txartela erabiliko da.  

1. Aretoko jarduera ezberdinetan, material osagarriak (stepak, soft balla…) erabiltzen dira.

2. Arte martzial ezberdinek Ekialdean dute jatorria.

3. Baretzeko egiten diren ariketa ezberdinen bitartez, artikulazioak indartzen dira.

4. Bizitasun-maila ezberdinak egokiak izan daitezke une jakin batean.

5. Jarduera horren bidez, helburu ezberdinak beteko dituzu: gihar-sistema malgua izango duzu, 
lesioei aurre hartuko diezu...

6. Proposatzen diren jarduerak bizitasun-maila ezberdinetan praktika daitezke.

7. Uretako jarduera ezberdinak igerilekuan eta hondartzan egiten dira.

8. Yoga praktikatzeko modu ezberdinak daude.  

Tokioko Olinpiar Jokoetan, beste lau kirol berri izango dira: kirol-eskalada, karatea, 
skateboardinga eta surfa. Gainera, dagoeneko programan zeuden kirolez gain, 15 diziplina 
berri sartuko dira; besteak beste, 3x3 saskibaloia. Datorren ediziorako ekarpen berriak egiteko, 
zuengana jo dute olinpiar jokoetako arduradunek.

Zerrenda itzazue proposamen berriak, eta bidali forora. 

Elkartu interes bera duzuen ikaskideak eta adostu zuen aukerak duen berritasun eta 
bereizgarri guztiak. Adierazi zer duen berdin eta zertan den ezberdin lehengoaren aldean, 
baldin eta zuen aukera lehendik dagoen kirol baten aldaera bada. 

Azaldu dagokien arduradunei eman beharreko azalpen guztiak, eta bidali  forora behin zuen 
artean berrikuntzen xehetasun guztiak adostu eta argitu ondoren.

Euskal dantza eraldatzen ari dela frogatzen duen emanaldi baten berri eman dute egunkarian.

Irakurri albistea, eta aukeratu forma egokia albisteko esaldietarako.

EUSKAL DANTZA ERALDATZEN
Eskulturak dantzan jartzea posible izango da gaur 
Erriberrin (Nafarroa) aurkeztuko duten dantza-
-emanaldi berrian/beste dantza-emanaldi batean 
(1). Cesc Gelabert koreografoak eta Kukai dantza 
konpainiak proiektu berria/beste proiektu bat (2) 
osatu dute. Nestor Basterretxearen eskulturak ditu 
oinarri emanaldiak, eta euskal dantza tradizionalen 

ikuspegi berria/beste ikuspegi bat (3), originala 
eta deigarria ematen saiatzen dira, bai kaleetan 
eta bai aretoetan. Ikuskizunak hainbat sari/sari 
ezberdinak (4) jaso ditu: 2014ko Umore Azokan 
emanaldirik hoberenari eta 2015eko Max sarietan 
antzezlaririk hoberenei, besteak beste.
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Kiroldegi berria zabaldu dutela-eta, udalak aldizkaritxo bat banatu du postontzietan, herritarrei 
informazioa emateko. Bertan, esaldi hauek aurkitu ditugu.

 Markatu ondo dauden esaldiak, eta berridatzi oker daudenak.

Monitore batekin aritu zara hitz egiten, jarduera fi sikoaz eta abarrez. Hauek esan dizkizu, 
besteak beste, eta guztietan erabili du txarto ezberdin adjektiboa.

 Zuzendu ezberdin guztiak, esaldian duten esanahiaren arabera.

Gaztelaniaz, zenbait adjektibok esanahi ezberdina hartzen dute, izenaren aurrean edo atzean kokatzen 
baditugu; izenaren aurrean doazenean, kantitatea adierazten dute, eta atzean doaze nean, berriz, kali-
tatea. Hona adibide batzuk: nuevo, diferente, solo, simple, triste…
Horietako batzuek ez dute a razo berezirik eragiten, euskaraz ondo bereizten baititugu bi adierak.

 - Mugimendu erraz batzuk ikasiko ditugu. / Mugimendu batzuk besterik ez dugu ikasiko. (gazte-
laniaz, simple)

Beste bi adjektiborekin, ordea, arreta handiagoa izan behar dugu, adiera bikoitza, euskaraz zuzena ez 
dena, ematen diegu-eta: berri eta ezberdin (desberdin).

BERRI
Adjektibo honen esanahia bakarra da: zahar h itzaren antonimoa. Alegia, kualitate hori, berritasuna, 
adierazteko baino ez dugu erabiliko.

 - Gaur, txandal berria eramango dut gimnasia-eskolara.
Arazoa dugu, gaztelaniaren eraginez, beste … bat adierarekin ematen dugunean.

* Gaur, ikasle berri bat etorri da ikastarora.
Adjektibo honen erabilera zehatzak, hainbat kasutan, esan nahi dena argitzen du.

 - Dantzan, mugimendu berri bat gehitu dut. ( neuk asmatua, orain arte inork egin ez duena: be-
rria)

 - Dantzan, beste mugimendu bat gehitu dut. (lehengoez gain)

EZBERDIN
Beste hain beste gertatzen da adjektibo honekin. Bere esanahia berdin hitzaren antonimoa da, eta ho-
rrela baino ez dugu erabili behar. 
Adjektibo honek bi adiera ditu gaztelaniaz, izenaren aurretik jartzen denean. Honela emango genituz-
ke euskaraz:
Kantitate mugagabea: hainbat, zenba it, bat baino gehiago…

* Kiroldegian, sasoian egoteko aukera ezberdinak aurkituko dituzu. (hainbat aukera)
Kantitate mugatua, osotasuna adierazten duena: mugatzaile plurala, guztiak…

*  Egoitzako gune ezberdinak ondo egokituta daude. (guneak, gune guztiak)

ADJEKTIBO BATZUEN  E RABILERA OK ERRA: 
BERRI, EZBERDIN

1. Ongi etorri kiroldegi berrira. 

2. Herritarren ongizaterako bidean, gune hau udalaren ekimen berria da.

3. Gure punta-puntako baliabideek jarduera ezberdinak egiteko aukera emango dizute.

4. Muskulazio-areto ezberdinak ditugu, nork bere gaitasunaren arabera batzuk edo besteak aukeran erabiltzeko.

5. Ariketa-makina berriak jarri ditugu, erabiltzaileen gozamenerako.

6. Erlaxatzeko aukera ezberdinak dituzu: sauna, bainu turkiarra…

7. Zure zerbitzura egongo diren monitore ezberdinek beharrezko laguntza eskainiko dizute.

8. Instalazio h auetan, kirol berriak praktikatzeko moduan izango zara: elipdoor, aeroyoga…

9. Instalazio hauetan, kirol berriak praktikatzeko moduan izango zara: padela, pilota...

10. Igerilekuan eta kantxan sartzeko, sistema ezberdinak egongo dira: batean, pasahitza markatu beharko da; 
bestean, ohiko txartela erabiliko da.  

1. Aretoko jarduera ezberdinetan, material osagarriak (stepak, soft balla…) erabiltzen dira.

2. Arte martzial ezberdinek Ekialdean dute jatorria.

3. Baretzeko egiten diren ariketa ezberdinen bitartez, artikulazioak indartzen dira.

4. Bizitasun-maila ezberdinak egokiak izan daitezke une jakin batean.

5. Jarduera horren bidez, helburu ezberdinak beteko dituzu: gihar-sistema malgua izango duzu, 
lesioei aurre hartuko diezu...

6. Proposatzen diren jarduerak bizitasun-maila ezberdinetan praktika daitezke.

7. Uretako jarduera ezberdinak igerilekuan eta hondartzan egiten dira.

8. Yoga praktikatzeko modu ezberdinak daude.  

Tokioko Olinpiar Jokoetan, beste lau kirol berri izango dira: kirol-eskalada, karatea, 
skateboardinga eta surfa. Gainera, dagoeneko programan zeuden kirolez gain, 15 diziplina 
berri sartuko dira; besteak beste, 3x3 saskibaloia. Datorren ediziorako ekarpen berriak egiteko, 
zuengana jo dute olinpiar jokoetako arduradunek.

Zerrenda itzazue proposamen berriak, eta bidali forora. 

Elkartu interes bera duzuen ikaskideak eta adostu zuen aukerak duen berritasun eta 
bereizgarri guztiak. Adierazi zer duen berdin eta zertan den ezberdin lehengoaren aldean, 
baldin eta zuen aukera lehendik dagoen kirol baten aldaera bada. 

Azaldu dagokien arduradunei eman beharreko azalpen guztiak, eta bidali  forora behin zuen 
artean berrikuntzen xehetasun guztiak adostu eta argitu ondoren.

Euskal dantza eraldatzen ari dela frogatzen duen emanaldi baten berri eman dute egunkarian.

Irakurri albistea, eta aukeratu forma egokia albisteko esaldietarako.

EUSKAL DANTZA ERALDATZEN
Eskulturak dantzan jartzea posible izango da gaur 
Erriberrin (Nafarroa) aurkeztuko duten dantza-
-emanaldi berrian/beste dantza-emanaldi batean 
(1). Cesc Gelabert koreografoak eta Kukai dantza 
konpainiak proiektu berria/beste proiektu bat (2) 
osatu dute. Nestor Basterretxearen eskulturak ditu 
oinarri emanaldiak, eta euskal dantza tradizionalen 

ikuspegi berria/beste ikuspegi bat (3), originala 
eta deigarria ematen saiatzen dira, bai kaleetan 
eta bai aretoetan. Ikuskizunak hainbat sari/sari 
ezberdinak (4) jaso ditu: 2014ko Umore Azokan 
emanaldirik hoberenari eta 2015eko Max sarietan 
antzezlaririk hoberenei, besteak beste.
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Kiroldegi berria zabaldu dutela-eta, udalak aldizkaritxo bat banatu du postontzietan, herritarrei 
informazioa emateko. Bertan, esaldi hauek aurkitu ditugu.

 Markatu ondo dauden esaldiak, eta berridatzi oker daudenak.

Monitore batekin aritu zara hitz egiten, jarduera fi sikoaz eta abarrez. Hauek esan dizkizu, 
besteak beste, eta guztietan erabili du txarto ezberdin adjektiboa.

 Zuzendu ezberdin guztiak, esaldian duten esanahiaren arabera.

Gaztelaniaz, zenbait adjektibok esanahi ezberdina hartzen dute, izenaren aurrean edo atzean kokatzen 
baditugu; izenaren aurrean doazenean, kantitatea adierazten dute, eta atzean doaze nean, berriz, kali-
tatea. Hona adibide batzuk: nuevo, diferente, solo, simple, triste…
Horietako batzuek ez dute a razo berezirik eragiten, euskaraz ondo bereizten baititugu bi adierak.

 - Mugimendu erraz batzuk ikasiko ditugu. / Mugimendu batzuk besterik ez dugu ikasiko. (gazte-
laniaz, simple)

Beste bi adjektiborekin, ordea, arreta handiagoa izan behar dugu, adiera bikoitza, euskaraz zuzena ez 
dena, ematen diegu-eta: berri eta ezberdin (desberdin).

BERRI
Adjektibo honen esanahia bakarra da: zahar h itzaren antonimoa. Alegia, kualitate hori, berritasuna, 
adierazteko baino ez dugu erabiliko.

 - Gaur, txandal berria eramango dut gimnasia-eskolara.
Arazoa dugu, gaztelaniaren eraginez, beste … bat adierarekin ematen dugunean.

* Gaur, ikasle berri bat etorri da ikastarora.
Adjektibo honen erabilera zehatzak, hainbat kasutan, esan nahi dena argitzen du.

 - Dantzan, mugimendu berri bat gehitu dut. ( neuk asmatua, orain arte inork egin ez duena: be-
rria)

 - Dantzan, beste mugimendu bat gehitu dut. (lehengoez gain)

EZBERDIN
Beste hain beste gertatzen da adjektibo honekin. Bere esanahia berdin hitzaren antonimoa da, eta ho-
rrela baino ez dugu erabili behar. 
Adjektibo honek bi adiera ditu gaztelaniaz, izenaren aurretik jartzen denean. Honela emango genituz-
ke euskaraz:
Kantitate mugagabea: hainbat, zenba it, bat baino gehiago…

* Kiroldegian, sasoian egoteko aukera ezberdinak aurkituko dituzu. (hainbat aukera)
Kantitate mugatua, osotasuna adierazten duena: mugatzaile plurala, guztiak…

*  Egoitzako gune ezberdinak ondo egokituta daude. (guneak, gune guztiak)

ADJEKTIBO BATZUEN  E RABILERA OK ERRA: 
BERRI, EZBERDIN

1. Ongi etorri kiroldegi berrira. 

2. Herritarren ongizaterako bidean, gune hau udalaren ekimen berria da.

3. Gure punta-puntako baliabideek jarduera ezberdinak egiteko aukera emango dizute.

4. Muskulazio-areto ezberdinak ditugu, nork bere gaitasunaren arabera batzuk edo besteak aukeran erabiltzeko.

5. Ariketa-makina berriak jarri ditugu, erabiltzaileen gozamenerako.

6. Erlaxatzeko aukera ezberdinak dituzu: sauna, bainu turkiarra…

7. Zure zerbitzura egongo diren monitore ezberdinek beharrezko laguntza eskainiko dizute.

8. Instalazio h auetan, kirol berriak praktikatzeko moduan izango zara: elipdoor, aeroyoga…

9. Instalazio hauetan, kirol berriak praktikatzeko moduan izango zara: padela, pilota...

10. Igerilekuan eta kantxan sartzeko, sistema ezberdinak egongo dira: batean, pasahitza markatu beharko da; 
bestean, ohiko txartela erabiliko da.  

1. Aretoko jarduera ezberdinetan, material osagarriak (stepak, soft balla…) erabiltzen dira.

2. Arte martzial ezberdinek Ekialdean dute jatorria.

3. Baretzeko egiten diren ariketa ezberdinen bitartez, artikulazioak indartzen dira.

4. Bizitasun-maila ezberdinak egokiak izan daitezke une jakin batean.

5. Jarduera horren bidez, helburu ezberdinak beteko dituzu: gihar-sistema malgua izango duzu, 
lesioei aurre hartuko diezu...

6. Proposatzen diren jarduerak bizitasun-maila ezberdinetan praktika daitezke.

7. Uretako jarduera ezberdinak igerilekuan eta hondartzan egiten dira.

8. Yoga praktikatzeko modu ezberdinak daude.  

Tokioko Olinpiar Jokoetan, beste lau kirol berri izango dira: kirol-eskalada, karatea, 
skateboardinga eta surfa. Gainera, dagoeneko programan zeuden kirolez gain, 15 diziplina 
berri sartuko dira; besteak beste, 3x3 saskibaloia. Datorren ediziorako ekarpen berriak egiteko, 
zuengana jo dute olinpiar jokoetako arduradunek.

Zerrenda itzazue proposamen berriak, eta bidali forora. 

Elkartu interes bera duzuen ikaskideak eta adostu zuen aukerak duen berritasun eta 
bereizgarri guztiak. Adierazi zer duen berdin eta zertan den ezberdin lehengoaren aldean, 
baldin eta zuen aukera lehendik dagoen kirol baten aldaera bada. 

Azaldu dagokien arduradunei eman beharreko azalpen guztiak, eta bidali  forora behin zuen 
artean berrikuntzen xehetasun guztiak adostu eta argitu ondoren.

Euskal dantza eraldatzen ari dela frogatzen duen emanaldi baten berri eman dute egunkarian.

Irakurri albistea, eta aukeratu forma egokia albisteko esaldietarako.

EUSKAL DANTZA ERALDATZEN
Eskulturak dantzan jartzea posible izango da gaur 
Erriberrin (Nafarroa) aurkeztuko duten dantza-
-emanaldi berrian/beste dantza-emanaldi batean 
(1). Cesc Gelabert koreografoak eta Kukai dantza 
konpainiak proiektu berria/beste proiektu bat (2) 
osatu dute. Nestor Basterretxearen eskulturak ditu 
oinarri emanaldiak, eta euskal dantza tradizionalen 

ikuspegi berria/beste ikuspegi bat (3), originala 
eta deigarria ematen saiatzen dira, bai kaleetan 
eta bai aretoetan. Ikuskizunak hainbat sari/sari 
ezberdinak (4) jaso ditu: 2014ko Umore Azokan 
emanaldirik hoberenari eta 2015eko Max sarietan 
antzezlaririk hoberenei, besteak beste.
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Joka ezazu oilinpiar jokoen arduradunen rola 
foroan. Irakurri ikasleek bidalitako azalpenak, 
eta egin ekarpenak: batetik, proposamen 
interesgarriak zorion ditzakezu; bestetik, 
gabeziak azpimarra ditzakezu, ikasleen 
erantzunak eragiteko.

Animatu ikasleak berri eta ezberdin erabilerari 
feedbacka ematera. Azter dezatela erabilera 
egokiak izan ote diren, eta, era berean, 
gaztelaniaz nuevo eta diferente eman zitezkeen 
hitzak nola proposatu diren.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. berrian; 2. beste proiektu bat 
(aurretik dituztenez gain, beste bat 
gehiago); 3.  beste ikuspegi bat;  
4. hainbat sari

ERANTZUNAK
1. Ondo; 2. beste ekimen bat; 3. hainbat 
jarduera; 4. Ondo; 5. Ondo; 6. hainbat 
aukera; 7. monitoreek; 8. Ondo; 9. beste 
kirol batzuk; 10. Ondo

ERANTZUNAK
1. hainbat jardueratan; 2. martzialek, martzial 
guztiek; 3. ariketen; 4. Bizitasun-maila guztiak; 
5. hainbat helburu; 6. hainbat bizitasun- 
-mailatan; 7. jarduerak, jarduera guztiak;  
8. hainbat modu

ADJEKTIBO BATZUEN ERABILERA OKERRA: BERRI, EZBERDIN
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

zer da? Balleta
zer da? Balleta

A

B

C

C

B

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

1

2

3

zer da? Balletazer da? BEHOBIA-DONOSTIA

·  Profesionalek aise egiten dute, 
amateurrek arnasestuka.

·  Auto eta busen bide hau, 
egun batez kirol arropadunez 
betetzen da.

·  Onenen helburua bi ordu azpitik 
egitea da, amaitzearekin nahikoa 
dute gehienek.

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa ESKATZEA LIBREM

 Diseinatu jokoko galderak, atalez atal, 
taulako irizpideak aintzat hartuta.

A

K irol-gaien gaineko Trivial erako jokoa sortuko duzue.Kirol-guneetan berrikuntzak egiteko eskaera egingo duzu.

Bete herriko kirol-jardueren gaineko balorazio-
-orria. Zenbakitu erantzunak/balorazioa hutsune 
gehien duenetik (5) gutxien duenera (1).

Idatzi eskaera 
administraziora, eta 
gorde portfolioan.  

Aztertu gustuko dituzuen galderen bidez 
osatutako jokoak, eta aukeratu bat elkarri 
azaltzeko. 

Aukeratu dibertigarriena eta zuentzat 
egingarriena, galdera motak aintzat hartuta.

Baloratu beste ikasgelako ikaskideak nola aritu diren Trivial jokoan. Aztertu eta egin oharrak, 
unitatean landutako edukiak eta diseinatutako galderak kontuan izanda.

GALDEREN 
FORMULAZIOA

Kanpoko jarduerak: GUZTIZKO PUNTUAZIOA: …

Ikastaro-eskaintzak: GUZTIZKO PUNTUAZIOA: …

Aztertu eskaera-gutuna, 
eta eman dagokion ordena 
gutunaren eskemari.

160160

…… Hobetzeko urratsak zehaztu eta arrazoitu.

…… Eskaeraren nondik norakoak azaldu: 
egoera,  eskaera egiteko arrazoia edo 
premia…

…… Jakinarazi hartzaileari eskaera.

……  Agurra.

……  Agurra.

 Prestatu gutuna idazteko eskema. 
Behar izanez gero, egokitu zeure 
egoerara.

 GALDE DEBALDE

• Zenbat jokalarirekin jokatzen da?
• Zein da jokoaren helburua? Zer dago jokoan? Lehia, 

elkarlana... 
• Nolako galdera motak izaten dira? Erantzunak aukeran 

ematen dituztenak...
• …

SAILKATU 
ATALAK

Egin 5 galdera sorta, 5na galderaz 
osatua, eta gonbidatu beste ikasgelako 
ikaskideak jokatzera.    

Barruko jarduerak: GUZTIZKO PUNTUAZIOA: …

PASEALEKUAK, GUNE BERDEAK ETA PARKEAK:

Lekua, espazioa biztanleko: …

Argiztapena, garbitasuna: …

Erabilera-arauak: … 

IGERILEKUAK ETA KIROL-INSTALAZIOAK:

Instalazioen egoera: …

Prezioak: …

Ordutegiak eta egutegia …

KIROL-INSTALAZIOAK:

Instalazioen egoera: …

Prezioak: …

Ordutegiak eta egutegia: … 

Garbitasuna: …

Irismena (garraio publikoa, 
bizikletetarako aparkalekua…): …

Erabilera-arauak: …

Ikastaro-aukera: …

Prezioak: …

Ordutegiak eta egutegia: … 

Baliabideak: …

Gidaria: …

Taldekide kopurua: …

Batu puntuazioak, eta, emaitzaren arabera, 
zehaztu administrazioari egiteko eskaera.

Zenbat atal diren 

- Taldeko kirolak
- ……………… 

ZEHAZTU 
GALDERA 
MOTAK

Zailtasun-mailarekin loturiko irizpideak, 
erantzunak aukeran emango diren…

- Zailak, errazak eta bitartekoak
- ……………… 

Idazkera, estiloa, lexiko edo hiztegi 
espezifi koaren erabilera…

- ………………
- ………………

 Adostu prestaketa-lana nola kudeatuko duzuen.

1. Informazio-bilketa eta dokumentazio-lanak: atalak 
banatu, informazio-bideak zehaztu…

2. Galderen idazketa: sortu, idatzi, zuzendu edo orraztu…

3. Besterik…

Egokiak ziren diseinatutako galderak? 
 BAI     EZ  BATZUK 

Egoki ulertu dira eduki hauek?
• Kirolaren gaineko lexikoa. 

 BAI     EZ 

• Modalizazioa.
 BAI     EZ 

• Puntuazioa: puntu eta komaren erabilera. 
 BAI     EZ 

• Hainbat adjektiboren erabilera: berri eta ezberdin. 
 BAI     EZ 
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PROZEDURA
Balora ditzatela inguruko kirol- 

-eskaintza eta dagozkion 
instalazioak; liburuan dituztenez 
gain, proposa iezaiezu beste 
aztergai bat gehitzea, balorazioari 
eransteko. Balia ditzatela emaitzak 
administraziora hobekuntza xede 
duen eskaera bat bidaltzeko.

Azter dezatela eskema, 
prestaketarako eredua izan dezaten. 
Egin dezatela eskema, eskaeraren 
arabera beharrezko moldaketekin.

Idatz dezatela gutuna eskemari 
jarraituz, eta gorde dezatela 
portfolioan. 

EZIN GELDIRIK EGON17. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

zer da? Balleta
zer da? Balleta

A

B

C

C

B

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

1

2

3

zer da? Balletazer da? BEHOBIA-DONOSTIA

·  Profesionalek aise egiten dute, 
amateurrek arnasestuka.

·  Auto eta busen bide hau, 
egun batez kirol arropadunez 
betetzen da.

·  Onenen helburua bi ordu azpitik 
egitea da, amaitzearekin nahikoa 
dute gehienek.

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa ESKATZEA LIBREM

 Diseinatu jokoko galderak, atalez atal, 
taulako irizpideak aintzat hartuta.

A

K irol-gaien gaineko Trivial erako jokoa sortuko duzue.Kirol-guneetan berrikuntzak egiteko eskaera egingo duzu.

Bete herriko kirol-jardueren gaineko balorazio-
-orria. Zenbakitu erantzunak/balorazioa hutsune 
gehien duenetik (5) gutxien duenera (1).

Idatzi eskaera 
administraziora, eta 
gorde portfolioan.  

Aztertu gustuko dituzuen galderen bidez 
osatutako jokoak, eta aukeratu bat elkarri 
azaltzeko. 

Aukeratu dibertigarriena eta zuentzat 
egingarriena, galdera motak aintzat hartuta.

Baloratu beste ikasgelako ikaskideak nola aritu diren Trivial jokoan. Aztertu eta egin oharrak, 
unitatean landutako edukiak eta diseinatutako galderak kontuan izanda.

GALDEREN 
FORMULAZIOA

Kanpoko jarduerak: GUZTIZKO PUNTUAZIOA: …

Ikastaro-eskaintzak: GUZTIZKO PUNTUAZIOA: …

Aztertu eskaera-gutuna, 
eta eman dagokion ordena 
gutunaren eskemari.

160160

…… Hobetzeko urratsak zehaztu eta arrazoitu.

…… Eskaeraren nondik norakoak azaldu: 
egoera,  eskaera egiteko arrazoia edo 
premia…

…… Jakinarazi hartzaileari eskaera.

……  Agurra.

……  Agurra.

 Prestatu gutuna idazteko eskema. 
Behar izanez gero, egokitu zeure 
egoerara.

 GALDE DEBALDE

• Zenbat jokalarirekin jokatzen da?
• Zein da jokoaren helburua? Zer dago jokoan? Lehia, 

elkarlana... 
• Nolako galdera motak izaten dira? Erantzunak aukeran 

ematen dituztenak...
• …

SAILKATU 
ATALAK

Egin 5 galdera sorta, 5na galderaz 
osatua, eta gonbidatu beste ikasgelako 
ikaskideak jokatzera.    

Barruko jarduerak: GUZTIZKO PUNTUAZIOA: …

PASEALEKUAK, GUNE BERDEAK ETA PARKEAK:

Lekua, espazioa biztanleko: …

Argiztapena, garbitasuna: …

Erabilera-arauak: … 

IGERILEKUAK ETA KIROL-INSTALAZIOAK:

Instalazioen egoera: …

Prezioak: …

Ordutegiak eta egutegia …

KIROL-INSTALAZIOAK:

Instalazioen egoera: …

Prezioak: …

Ordutegiak eta egutegia: … 

Garbitasuna: …

Irismena (garraio publikoa, 
bizikletetarako aparkalekua…): …

Erabilera-arauak: …

Ikastaro-aukera: …

Prezioak: …

Ordutegiak eta egutegia: … 

Baliabideak: …

Gidaria: …

Taldekide kopurua: …

Batu puntuazioak, eta, emaitzaren arabera, 
zehaztu administrazioari egiteko eskaera.

Zenbat atal diren 

- Taldeko kirolak
- ……………… 

ZEHAZTU 
GALDERA 
MOTAK

Zailtasun-mailarekin loturiko irizpideak, 
erantzunak aukeran emango diren…

- Zailak, errazak eta bitartekoak
- ……………… 

Idazkera, estiloa, lexiko edo hiztegi 
espezifi koaren erabilera…

- ………………
- ………………

 Adostu prestaketa-lana nola kudeatuko duzuen.

1. Informazio-bilketa eta dokumentazio-lanak: atalak 
banatu, informazio-bideak zehaztu…

2. Galderen idazketa: sortu, idatzi, zuzendu edo orraztu…

3. Besterik…

Egokiak ziren diseinatutako galderak? 
 BAI     EZ  BATZUK 

Egoki ulertu dira eduki hauek?
• Kirolaren gaineko lexikoa. 

 BAI     EZ 

• Modalizazioa.
 BAI     EZ 

• Puntuazioa: puntu eta komaren erabilera. 
 BAI     EZ 

• Hainbat adjektiboren erabilera: berri eta ezberdin. 
 BAI     EZ 
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PROZEDURA
Egin 3-4ko bi talde. Hitz egin dezatela 

mahai-jokoei buruz, hain zuzen kultura 
orokorreko galderez baliatzen diren 
Trivial modukoen gainean. Erabil ditzatela 
liburuko galderak eta argazkia elkarren 
arteko azalpenak abiatzeko. Erabaki 
dezatela gustukoena eta egingarriena.

Azter ditzatela galdera moten 
ezaugarriak, eta diseina ditzatela galderen 
nondik norakoak, liburuko taulan eskatzen 
diren ezaugarrien gidari jarraituz.

Zerrenda eta antola ditzatela galderak 
sortzeko lanak. 

Beharrezko informazioa bildutakoan, 
idatz ditzatela 5 galdera sorta, 5na 
galderarekin adostutako diseinuaren 
arabera, eta gonbida ditzatela jokatzera 
beste ikasgelako ikaskideak. 

Amaitzeko, elkartu bi taldeetako 
ikaskideak eta egin galderak elkarri. 
Guztiak ez badira ere, egin proba sorta 
batekin, gutxienez, baliagarriak diren 
ala ez baloratzeko: ondo ulertu diren, 
erantzuteko zailegiak ziren ala ez… 
Komentatu talde handian ateratako 
ondorioak.

EZIN GELDIRIK EGON17. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

  EDERRA DA ZURI ENTZUTEA

Ikusi bideo-pasartea, eta jaso aipatu diren hizlari onak 
eta haien gaitasunari buruzko ezaugarriren bat. 

1. Steve …………: ………………………………
2. …………………: ………………………………
3. …………………: ………………………………

erretorika:  iz. Ongi hitz egiteko edo idazteko trebezia edo erregela- 
-multzoa. Grezian sortu zen K.a. 460. urtean. Koraxek eta 
Tisiasek de� nitu zuten lehenengo aldiz erretorika, hizla-
riak entzulea erakartzeko eta hunkitzeko erabiltzen duen 
abilezia gisa. So� stek bultzada handia eman zioten erreto-
rikari, eta eskolak antolatu zituzten ikasgai hori ikasteko. 
Aristotelesek ere so� sten bidetik egin zuen aurrera, eta bere 
Retorica liburuan erretorikaren baliabideak eman zituen. 
Ondoren, erromatarrek landu zuten gaia, eta batez ere legee-
tarako erabili zuten. Zizeronek bost zatitan banatu zuen dis-
kurtsoa: a) inventio (……………); b) dispositio (……………); 
c) elocutio (……………); d) memoria (……………); e) actio 
(……………). XVIII. mendea arte erretorikak hitzaldi osoa 
hartzen zuen kontuan, entzulea hunkitzea baitzuen helburu 
nagusia. Mende horretatik aurrera elocutio-aren zatira mu-
gatu zen eta gerora ere hitz lauzko prosaren egokitasuna eta 
dotoretasuna aztertu du.

euskadi.eus (moldatua)

18.  ikastunitatea

Hitz egin taldekideekin aipatu dituzuen ezaugarriei buruz; horien 
arabera, egin zuen hizlari idealaren erretratu robota.

Aukeratu historian izan diren hiru hizlaririk handienak, 
eta eman haiei buruzko azalpen laburra.

161

Lexikoa:
• Komunikazioaz 

jarduteko.

Diskurtsoa:
• Hitzezko eta ez-hitzezko 

baliabideak.
• Gertaera barregarriak 

kontatzeko baliabideak.

Gramatika:
• -ko atzizkia izenlagunak 

sortzeko.

02. saioan:
GERTAERA 
BARREGARRIAK

Gertaera barregarriak 
kontatuko al ditugu? 

03. saioan:
HIZLARION DOHAINAK

 “Hitz egiten” ikas dezakegu?

01. saioan:
(IN)KOMUNIKAZIOA

Nola (in)komunikatzen gara?

C

D

 –Nire ustez, hizlariak adierazi behar du argi 
daukala zer esaten ari den.
 –Ados nago. Badaude batzuk robotak 
bezalakoak: ematen du buruz ikasia dakartela 
esan beharrekoa.  

Idatzi erretorika hitza irakurri orduko izan duzun lehen ideia.

 Irakurri defi nizioa, eta aukeratu zein deskripzio hurbildu den 
gehien. 

 ESATEA 
BAINO 
GEHIAGO

Zerrendatu hizlari batengan gehien estimatzen 
dituzun hiru ezaugarriak.

  Koka itzazue azalpen hauek hutsuneetan. 

1. Diskurtso osoa, zatiren bat edo formulazio zehatzak buruz ikastea.

2. Esan beharreko hori nola esan, zein hitz, metafora, baliabide… erabili.

3. Gauzatzea. Ahoskera egokia erabiltzea, ahotsa zaintzea, gorputza 
zaintzea…

4. Ideiak nola antolatu, nondik hasi, nola amaitu…

5. Zer esan jakitea, ideiak bilatzea, aukeratzea…  

Pr2_18_00_00
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GAIA
Komunikazio esaten diegu gizakiok 

elkarri mezuak bidaltzeko erabiltzen 
ditugun sistemei, hitzezkoei zein ez- 
-hitzezkoei. Hizkuntza-komunikaziorako 
gaitasuna oinarrizkoa da hezkuntza- 
-curriculumetan.

Animalia sozialak garenez gero, 
komunikatzeko beharra dugu. Hain dugu 
premiazkoa, ezen haurrak garenetik 
ahalegintzen baikara komunikatzen, 
oraindik hizkuntzarako gaitasuna 
garatua izan ez arren; zer esanik ez 
eragozpen fisikoek eragiten digutenean 
komunikatzeko ezintasuna, orduan gai 
gara kode berriak sortzeko.

Komunikazioa ez da, ordea, hitz-
-segida soila. Esaten dugun horri 
nola esaten dugun ere gehitu behar 
diogu mezua osotasunean ulertzeko. 
Elementu paralinguistikoek eta 
extralinguistikoek berebiziko garrantzia 
dute komunikazioan. Horiek kudeatzen 
eta interpretatzen jakitea gaitasunaren 
funtsezko atalak dira.

Izan ere, komunikatzaile onak dira, hain 
zuzen, zer esan eta nola esan arrakastaz 
lortzen dutenak. Gaur egun, egiten 
denak besteko balioa du nola adierazten 
dugun egindakoa. Eraginkortasunez 
komunikatzen ikasi egin daiteke, eta 
arrakasta izateko ezinbesteko baldintza 
da.

ESATEA BAINO GEHIAGO18. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

B

  EDERRA DA ZURI ENTZUTEA

Ikusi bideo-pasartea, eta jaso aipatu diren hizlari onak 
eta haien gaitasunari buruzko ezaugarriren bat. 

1. Steve …………: ………………………………
2. …………………: ………………………………
3. …………………: ………………………………

erretorika:  iz. Ongi hitz egiteko edo idazteko trebezia edo erregela- 
-multzoa. Grezian sortu zen K.a. 460. urtean. Koraxek eta 
Tisiasek de� nitu zuten lehenengo aldiz erretorika, hizla-
riak entzulea erakartzeko eta hunkitzeko erabiltzen duen 
abilezia gisa. So� stek bultzada handia eman zioten erreto-
rikari, eta eskolak antolatu zituzten ikasgai hori ikasteko. 
Aristotelesek ere so� sten bidetik egin zuen aurrera, eta bere 
Retorica liburuan erretorikaren baliabideak eman zituen. 
Ondoren, erromatarrek landu zuten gaia, eta batez ere legee-
tarako erabili zuten. Zizeronek bost zatitan banatu zuen dis-
kurtsoa: a) inventio (……………); b) dispositio (……………); 
c) elocutio (……………); d) memoria (……………); e) actio 
(……………). XVIII. mendea arte erretorikak hitzaldi osoa 
hartzen zuen kontuan, entzulea hunkitzea baitzuen helburu 
nagusia. Mende horretatik aurrera elocutio-aren zatira mu-
gatu zen eta gerora ere hitz lauzko prosaren egokitasuna eta 
dotoretasuna aztertu du.

euskadi.eus (moldatua)

18.  ikastunitatea

Hitz egin taldekideekin aipatu dituzuen ezaugarriei buruz; horien 
arabera, egin zuen hizlari idealaren erretratu robota.

Aukeratu historian izan diren hiru hizlaririk handienak, 
eta eman haiei buruzko azalpen laburra.

161

Lexikoa:
• Komunikazioaz 

jarduteko.

Diskurtsoa:
• Hitzezko eta ez-hitzezko 

baliabideak.
• Gertaera barregarriak 

kontatzeko baliabideak.

Gramatika:
• -ko atzizkia izenlagunak 

sortzeko.

02. saioan:
GERTAERA 
BARREGARRIAK

Gertaera barregarriak 
kontatuko al ditugu? 

03. saioan:
HIZLARION DOHAINAK

 “Hitz egiten” ikas dezakegu?

01. saioan:
(IN)KOMUNIKAZIOA

Nola (in)komunikatzen gara?

C

D

 –Nire ustez, hizlariak adierazi behar du argi 
daukala zer esaten ari den.
 –Ados nago. Badaude batzuk robotak 
bezalakoak: ematen du buruz ikasia dakartela 
esan beharrekoa.  

Idatzi erretorika hitza irakurri orduko izan duzun lehen ideia.

 Irakurri defi nizioa, eta aukeratu zein deskripzio hurbildu den 
gehien. 

 ESATEA 
BAINO 
GEHIAGO

Zerrendatu hizlari batengan gehien estimatzen 
dituzun hiru ezaugarriak.

  Koka itzazue azalpen hauek hutsuneetan. 

1. Diskurtso osoa, zatiren bat edo formulazio zehatzak buruz ikastea.

2. Esan beharreko hori nola esan, zein hitz, metafora, baliabide… erabili.

3. Gauzatzea. Ahoskera egokia erabiltzea, ahotsa zaintzea, gorputza 
zaintzea…

4. Ideiak nola antolatu, nondik hasi, nola amaitu…

5. Zer esan jakitea, ideiak bilatzea, aukeratzea…  

Pr2_18_00_00

140PRIMERAN!
B2.2

141 PRIMERAN!
B2.2

B IRITZIAK ALDERATU
3-4ko taldetan, hitz egin dezatela ikusi 

duten bideoaren gainean: ezagutzen ote 
zituzten aipatutako hizlariak, benetan onak 
iruditzen zaizkien…

Komenta ditzatela hizlariengan estimatzen 
dituzten ezaugarriak, eta egin dezatela 
taldearen hizlari idealaren erretratu robota. 

Eman dezatela deskripzioaren berri talde 
handian. Adostu guztiok zein pertsonaia 
egokitzen zaion ondoen profil bakoitzari. 
Azpimarratu ez dela zertan euskalduna izan 
pertsonaia hori.

C  ADOSTU 
PERTSONAIA

Irakurri aurretik, galdetu talde handian: 
zein da burura datorkizuen lehen ideia 
erretorika hitza entzuten duzuenean? Apunta 
dezatela post it banatan, eta itsats dezatela 
arbelean. 

Irakur ditzatela definizioa eta post it-etako 
ideiak. Lehengo taldeetan, balora dezatela 
nor hurbildu diren gehien definiziora. 
Komentatu talde handian.

Osa dezatela testua, proposatutako 
aukerak erabilita. Zuzendu talde handian.

D EKINTZA
Azaldu egitekoa: ikusi duzuenez, jendaurreko komunikazioa 

aspaldiko kezka da. Orain, historiako hizlari aipagarrienen zerrenda 
egingo dugu.

Taldetan, bila dezatela informazioa, eta aukera ditzatela hainbat; 
liburuan 3 eskatzen badira ere, adostu ikasleekin zenbaten berri 
emango duen talde bakoitzak. Era berean, azpimarratu hainbat izan 
daitezkeela irizpideak: garai bateko ereduak direlako, historian mugarri 
izan zirelako, hitzaldi gogoangarriren bat egin zutelako…

Azal dezatela talde handian. Baloratu zerrenda, deigarri egiten 
zaizkizuen ezaugarriak aipatuta: politikariak, klasikoak edo azken bi 
mendeetakoak, generoa…

ESATEA BAINO GEHIAGO18. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Aurkeztu bideo-pasartea: komunikazioari 

buruzko jardunaldiak dira. Hasiera-ekitaldian, 
hitzaldi bat antolatu dute: trebatze-lanak egiten 
dituen aditu bat ekarri dute.

Ikus dezatela bideoa, eta egin dezatela 
ariketa. Ikasleen erantzunetan zalantzak-edo 
atzematen badituzu, eman feedbacka mezu 
pribatuen bidez.

Zerrenda ditzatela hizlari batengan espero 
dituzten hiru ezaugarriak.

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNAK 
1. Steve Jobs: entzuleekiko elkarreragina, ikus- 
-entzunezkoen prestaketa eta erabilera; 2. Greta Thunberg: 
gaztea da, eta hezkuntza-sistemak konparatzeko aukera 
ematen digu; 3. Kike Amonarriz: umorea erabiltzen du

ERANTZUNAK
inventio, 5; dispositio, 4; elocutio, 2; memoria, 1; actio, 3
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

Osatu esaldiak, hasierak eta bukaerak lotuta, 
eta adostu komunikazioari buruzko beste 
baieztapen bat. 

( IN)KOMUNIKAZIOA

Irakurri izenburua, eta egin artikuluari buruzko 
aurreikuspenak. Ondoren, irakurri artikulua, eta 
markatu zer iradokitzen dizun. 

A

B

C

D

E

 –Pentsatzen jarrita, komunikatzeko 
gaitasuna izan liteke beharrizan 
premiazkoena.
 –Eta oinarrizko eskubidea. Esaterako, 
Txinako emakumeek irakurtzea 
eta idaztea debekatua izan zuten 
mendeetan, eta ezkutuko hizkuntza 
bat sortu eta belaunaldiz belaunaldi 
transmititu zuten. 

 Irakurri esaldi hauek, eta eman zure iritzia.

1 . Jakintsuak eta ikasiak garenez, edozein 
herrialdetako narrazioen benetako esanahia 
ulertzeko gai gara, jatorrizko herrialdeko 
biztanleek baino hobeto, gainera.  

2 . Literatura-lan batzuk unibertsalak dira, edonon 
eta edonork berdin ulertzeko erakoak. 

3 . Norberaren herriko kulturak eragin nabaria du 
testuen interpretazioan, kulturaren arabera 
testuak desberdin ulertu ere egin litezke.

KOMUNIKATZEKO BEHARRAREN 
ABENTURA
Barneko pentsamendu eta premien berri ematea ezinezkoa 
zitzaion Lourdes Arrietari; jaiotzetiko arazo batek gorpu-
tzeko mugimenduak koordinatzea eta hitz egitea galaraz-
ten dio. Mentxu ahizpa problema berarekin jaio zen, eta 
hitz egiteko gaitasuna baduen arren, apenas ahoska deza-
keen, baina ez dute etsi eta elkar ulertzeko modua sortu 
dute: Arrieta metodoa. 
Begirada gora, behera, ezker eta eskuinera, begien bidez 
airean idazten ari da Lourdes Arrieta, Mentxuk ahizparen 
hitzak arretaz irakurtzen dituen bitartean. Hizkiz hizki, ur-
teek eta ohiturak emandako abilidadeari esker, azkar osa-
tzen dituzte hitzak, eta hitzez hitz esaldiak. “Izugarrizko 
ezintasuna”, itzuli digu Mentxuk. Hori Lourdesen erantzu-
na, inkomunikatuta egoteak zer sentiarazten zion galdetu 
diogunean. Izan ere, barneko burutazioak ezin adierazi 
eman zituen Lourdesek lehenengo hamasei urteak. “Jar 
zaitez une batez bere azalean, zein gogorra izango zen…”, 
gaineratu du Mentxuk.
1979ko egun batean jaio zen komunikazio arina ahalbi-
detuko zien metodoa. Aspace Elbarritasun Zerebralaren 
Elkartean zeuden, distantzia batera ezin elkar ukitu, eta 
hotz zela adierazi nahi zion Lourdesek Mentxuri. Begiak 
mugituz, hizkiak airean marrazteari ekin zion, eta halako 
batean, elkar ulertzea lortu zuten. Horixe da, funtsean, 
Arrieta metodoa. Pozarren agertu digute komunikazioa-
ren konkistak euren bizimoduan izandako garrantzia.
Inork baino hobeto dakite autonomiaren bidean zein fun-
tsezkoa den komunikazioa, eta horregatik euren metodoa 
zabaltzea dute zereginetako bat, gorputz-adarrak mugitze-
ko arazoak dituen eta hitz egin ezin duen jendeak balia de-
zan. Metodo erraza izan arren, jendeak ez duela ezagutzen 
azaldu du Mentxuk, eta hitzaldiak eskaintzen dituzte euren 
esperientzia kontatzeko.

Mikel Garcia Idiakez, argia.eus (moldatua)

Azaldu elkarri artikuluak zer iradoki dizuen, 
eta egin gaiari buruzko solasaldia, galderari 
erantzunez.
• Ezagutzen duzue egoera bereziren batean 

asmatutako beste kode edo hizkuntzaren bat?

162

KOMUNIKAZIOARI 
BURUZ JARDUTEKO 

LEXIKOA
hizkuntza bereko hizkerak, keinuz 
adierazi, gorputz-espresioak aurkakoa 
iradoki, imintzioak egin, mezuaren 
adierak…

 – Inkomunikazioaren oinarrian kode 
ezberdinak erabiltzea egoten da maiz.

KH 1-4

 Ezina, ekinez egina. 

 Komunikaziorik gabe ez dago bizitzarik.

 Aparteko sormena.

 Besterik: …

Entzun irrati-pasartea, eta esan 
nori dagokion esaldi bakoitza. 

1.  Komunikazioa eraginkorra izan 
dadin, funtsezkoena da…

• ……………………………………………………………………

Irakurri albiste laburra, eta komentatu hori edo 
halakorik ezagun zenuten.

 ESPIOIEN EZKUTUKO MEZUAK, 
EUSKARAZ
Euskara ezkutuko komunikazioetarako tresna gisa erabili 
zuen AEBetako armadak II. Mundu Ge rran, japoniarren 
aurkako gerretan.
Estatubatuarrek japoniarrak jokoz kanpo harrapatzeko 
osatu zuten komunikazio-sistema horretan, euskara ez zen 
izan erabili zuten hizkuntza gutxitu bakarra, Ipar Ame-
rikako jatorrizko zenbait herriren hizkuntzak ere baliatu 
zituzten. Navajoa, irokesa edota komantxea euskararekin 
txandakatuta edota guztiak nahasita erabiltzen zituzten.

Patxi Saez Beloki, Berri Berria, erabili.eus (moldatua) 

Idatzi mezuak ezkutuko kodean, trukatu 
solaskideekin eta deskodetu jasotakoak.   

 … mezuaren igorleak eta hartzaileak 
elkar ezagutzea. 

 … hitz-jarioan huts egin gabe 
azkarren hitz egiten dutenak dira.  

 … mezuaren igorleak eta hartzaileak 
kode bera erabiltzea.  

 … entzulearen uneko aldartera 
egokitzeko gai dira.  

 … mezua sortu deneko testuingurua 
ezagutzea.  

2.  Komunikatzaile, hizlari edo 
solaskide onak…

3.  Interpretazio okerrak ekiditeko, 
ezinbestekoa da…

Laura Bohannan antropologoari 
Laura Bohannanen lankideei 
Tiv tribuko kideei 
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A  IRAKURMENA 
LANDU

Aurkeztu testua: Argia aldizkarian, 
bi ahizparen kasuari buruzko artikulu 
bat argitaratu dute. Hasteko, irakur 
dezatela izenburua, eta komenta 
dezatela foroan zer espero duten.

Hel diezaiotela artikuluari, eta esan 
dezatela irakurritakoak zer iradokitzen 
dien, aukerak baliatuz edo norbere 
ekarpena eginez. Bidal diezaiotela 
taldeari.

OSTEKOAK

B IRITZIA PARTEKATU
Egin talde txikiak, erantzun desberdina 

eman duten ikasleak elkartuta. Artikuluak 
zer iradoki dien komentatu eta hitz egin 
dezatela gaiari buruz.

Galdera oinarri, zerrenda ditzatela 
ezagutzen dituzten ez-hitzezko kodeak; 
egin ditzatela bi zerrenda: araututako 
kodeak, batetik, eta arautu gabeak, 
bestetik. 

Eskatu ikasleei araututako kodeen 
zerrenda, eta eraman arbelera. Galdetu 
ikasleei horietakoren bat ezagutzen duten, 
eta azal diezazuetela.

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

ESKOLA AURRETIK

ESATEA BAINO GEHIAGO18. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.saioa

Osatu esaldiak, hasierak eta bukaerak lotuta, 
eta adostu komunikazioari buruzko beste 
baieztapen bat. 

( IN)KOMUNIKAZIOA

Irakurri izenburua, eta egin artikuluari buruzko 
aurreikuspenak. Ondoren, irakurri artikulua, eta 
markatu zer iradokitzen dizun. 

A

B

C

D

E

 –Pentsatzen jarrita, komunikatzeko 
gaitasuna izan liteke beharrizan 
premiazkoena.
 –Eta oinarrizko eskubidea. Esaterako, 
Txinako emakumeek irakurtzea 
eta idaztea debekatua izan zuten 
mendeetan, eta ezkutuko hizkuntza 
bat sortu eta belaunaldiz belaunaldi 
transmititu zuten. 

 Irakurri esaldi hauek, eta eman zure iritzia.

1 . Jakintsuak eta ikasiak garenez, edozein 
herrialdetako narrazioen benetako esanahia 
ulertzeko gai gara, jatorrizko herrialdeko 
biztanleek baino hobeto, gainera.  

2 . Literatura-lan batzuk unibertsalak dira, edonon 
eta edonork berdin ulertzeko erakoak. 

3 . Norberaren herriko kulturak eragin nabaria du 
testuen interpretazioan, kulturaren arabera 
testuak desberdin ulertu ere egin litezke.

KOMUNIKATZEKO BEHARRAREN 
ABENTURA
Barneko pentsamendu eta premien berri ematea ezinezkoa 
zitzaion Lourdes Arrietari; jaiotzetiko arazo batek gorpu-
tzeko mugimenduak koordinatzea eta hitz egitea galaraz-
ten dio. Mentxu ahizpa problema berarekin jaio zen, eta 
hitz egiteko gaitasuna baduen arren, apenas ahoska deza-
keen, baina ez dute etsi eta elkar ulertzeko modua sortu 
dute: Arrieta metodoa. 
Begirada gora, behera, ezker eta eskuinera, begien bidez 
airean idazten ari da Lourdes Arrieta, Mentxuk ahizparen 
hitzak arretaz irakurtzen dituen bitartean. Hizkiz hizki, ur-
teek eta ohiturak emandako abilidadeari esker, azkar osa-
tzen dituzte hitzak, eta hitzez hitz esaldiak. “Izugarrizko 
ezintasuna”, itzuli digu Mentxuk. Hori Lourdesen erantzu-
na, inkomunikatuta egoteak zer sentiarazten zion galdetu 
diogunean. Izan ere, barneko burutazioak ezin adierazi 
eman zituen Lourdesek lehenengo hamasei urteak. “Jar 
zaitez une batez bere azalean, zein gogorra izango zen…”, 
gaineratu du Mentxuk.
1979ko egun batean jaio zen komunikazio arina ahalbi-
detuko zien metodoa. Aspace Elbarritasun Zerebralaren 
Elkartean zeuden, distantzia batera ezin elkar ukitu, eta 
hotz zela adierazi nahi zion Lourdesek Mentxuri. Begiak 
mugituz, hizkiak airean marrazteari ekin zion, eta halako 
batean, elkar ulertzea lortu zuten. Horixe da, funtsean, 
Arrieta metodoa. Pozarren agertu digute komunikazioa-
ren konkistak euren bizimoduan izandako garrantzia.
Inork baino hobeto dakite autonomiaren bidean zein fun-
tsezkoa den komunikazioa, eta horregatik euren metodoa 
zabaltzea dute zereginetako bat, gorputz-adarrak mugitze-
ko arazoak dituen eta hitz egin ezin duen jendeak balia de-
zan. Metodo erraza izan arren, jendeak ez duela ezagutzen 
azaldu du Mentxuk, eta hitzaldiak eskaintzen dituzte euren 
esperientzia kontatzeko.

Mikel Garcia Idiakez, argia.eus (moldatua)

Azaldu elkarri artikuluak zer iradoki dizuen, 
eta egin gaiari buruzko solasaldia, galderari 
erantzunez.
• Ezagutzen duzue egoera bereziren batean 

asmatutako beste kode edo hizkuntzaren bat?
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KOMUNIKAZIOARI 
BURUZ JARDUTEKO 

LEXIKOA
hizkuntza bereko hizkerak, keinuz 
adierazi, gorputz-espresioak aurkakoa 
iradoki, imintzioak egin, mezuaren 
adierak…

 – Inkomunikazioaren oinarrian kode 
ezberdinak erabiltzea egoten da maiz.

KH 1-4

 Ezina, ekinez egina. 

 Komunikaziorik gabe ez dago bizitzarik.

 Aparteko sormena.

 Besterik: …

Entzun irrati-pasartea, eta esan 
nori dagokion esaldi bakoitza. 

1.  Komunikazioa eraginkorra izan 
dadin, funtsezkoena da…

• ……………………………………………………………………

Irakurri albiste laburra, eta komentatu hori edo 
halakorik ezagun zenuten.

 ESPIOIEN EZKUTUKO MEZUAK, 
EUSKARAZ
Euskara ezkutuko komunikazioetarako tresna gisa erabili 
zuen AEBetako armadak II. Mundu Ge rran, japoniarren 
aurkako gerretan.
Estatubatuarrek japoniarrak jokoz kanpo harrapatzeko 
osatu zuten komunikazio-sistema horretan, euskara ez zen 
izan erabili zuten hizkuntza gutxitu bakarra, Ipar Ame-
rikako jatorrizko zenbait herriren hizkuntzak ere baliatu 
zituzten. Navajoa, irokesa edota komantxea euskararekin 
txandakatuta edota guztiak nahasita erabiltzen zituzten.

Patxi Saez Beloki, Berri Berria, erabili.eus (moldatua) 

Idatzi mezuak ezkutuko kodean, trukatu 
solaskideekin eta deskodetu jasotakoak.   

 … mezuaren igorleak eta hartzaileak 
elkar ezagutzea. 

 … hitz-jarioan huts egin gabe 
azkarren hitz egiten dutenak dira.  

 … mezuaren igorleak eta hartzaileak 
kode bera erabiltzea.  

 … entzulearen uneko aldartera 
egokitzeko gai dira.  

 … mezua sortu deneko testuingurua 
ezagutzea.  

2.  Komunikatzaile, hizlari edo 
solaskide onak…

3.  Interpretazio okerrak ekiditeko, 
ezinbestekoa da…

Laura Bohannan antropologoari 
Laura Bohannanen lankideei 
Tiv tribuko kideei 
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D EDUKIA LANDU
Bakarka, osa ditzatela esaldiak, komunikazioari 

buruzko lexikoa erabilita; talde txikitan, konpara 
dezatela egindakoa, eta egin dezatela ekarpen bat.

E EKINTZA 
Ekintza girotzeko, irakur dezatela testua. 

Komentatu, talde handian, horren berri zuten; 
komenta ezazue, halaber, antzeko kasuren bat, 
ezagutzen baduzue.

Aurkeztu egitekoa: mezuak idatziko dituzue, 
ezkutuko kode batean. Idazteari ekin aurretik, erabaki 
dezatela, talde handian, mezuen testuingurua. 
Proposa ditzatela egoera zehatzak edo mezuen 
helburuak, eta, denen artean, aukera dezatela 
egokiena. Ondoren, binaka, mezua idatziko dute. 
Erabiliko duten kodea asmatua edo lehendik ezaguna 
izan liteke; B jardueran zerrendatu dituzuenak ere 
erabil ditzakezue. Ezer bururatzen ez bazaie, aukerak 
eman ditzakezu: emotikonoak erabiltzea, atzekoz 
aurrera idaztea, ispiluan irakurtzeko eran idaztea…

Mezuak trukatu ondoren, bikote bakoitzak egokitu 
zaiona idazteko zein kode erabili den asmatuko du, 
eta deskodetzen saiatuko da. 

Talde handian, erantzunak irakurri eta kodeak zein 
mezuak argituko dituzte.

C  ENTZUNDAKOAREN 
ULERMENA LANDU

Irakur ditzatela komunikazioari buruzko 
baieztapenak, eta hitz egin dezatela horiei buruz.

Aurkeztu egoera: Euskadi Irratiko Arratsean 
irratsaioan, Xabier Erkizia kazetariak komunikazioari 
buruz eginiko hausnarketaren pasarte bat entzungo 
duzue. Bertan, Laura Bohannan antropologo 
estatubatuarraren esperimentu bat deskribatzen du, 
XX. mendeko 50eko hamarkadan egin zuena. Aditu 
horri buruz hitz egiten denez, emaiezu informazioa 
edo bila ezazue talde handian.

Entzun dezatela pasartea, eta zehatz dezatela 
aurreko baieztapenak nork esango lituzkeen.

Zuzendu talde handian, eta argitu zalantzak.

ERANTZUNAK 
1. Komunikazioa eraginkorra izan dadin, 
funtsezkoena da mezuaren igorleak eta 
hartzaileak kode bera erabitzea;  
2. Komunikatzaile, hizlari edo solaskide onak 
entzulearen uneko aldartera egokitzeko 
gai dira; 3. Interpretazio okerrak ekiditeko, 
ezinbestekoa da mezua sortu deneko 
testuingurua ezagutzea

ERANTZUNAK
1. Tiv tribuko kideak; 
2. Laura Bohannan; 
3.  Laura Bohannanen 

lankideak

ESATEA BAINO GEHIAGO18. ikastunitatea

ZABALKUNDEA
Kode ezkutuekin zabiltzatela, ezagunak dira hieroglifikoak, 

egunkarietan-eta denbora-pasarako agertzen direnak.
Bilatu (edo esan ikasleei bilatzeko) halakoak euskaraz Interneten. 

Horietakoren bat bidal diezaiokezue elkarri, ea nork asmatzen duen 
lehenengo.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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163

02.saioa G ERTAERA BARREGARRIAK

Ados nago honekin:

…………………………

…………………………

Irakurri txisteei buruzko iritzia, eta 
zehaztu zurea adierazten duen pare 
bat ideia ikasgelara eramateko.

A

B

E

EMAN DEZAGUN UMORE
Maite ditut maite txisteak, eta maite ditut maite txis-
te-kontalari profesionalak. Bai, beti kontatzeko mo-
duko hiruzpalau txiste (edo, utziz gero, berrehun) 
prest dituzten animalia bitxi horiek. Txiste batek 
bestea eta beste hark beste hura ekartzen die gogora. 
Eta, gainera, guztiak kontatzen dituzte bizi-bizi eta 
grazia bereziz, lagunen gozamenerako.
Profesionalak izan edo ez, badute nire inguruko 
txistelariek ezaugarri komun bat: gaztelaniaz konta-
tzen dituzte guztiak. Ez du axola lagun-giro euskal-
dun peto-petoa den ala ez, txiste-ordua heltzen de-
nean gaztelaniara aldatzen da kodea. Etenik gabeko 
gurpila da: txiste gehienak erdaraz iristen dira gure 
belarri eta irribarreetara, eta gero halaxe kontatzen 
ditugu, entzun ditugun bezalaxe. Azken � nean, txis-
te ororen helburua eragitea da, barre eragitea; eta, 
dagoen-dagoenean funtzionatzen badu, ingurukoei 
grazia egiten badie, zertarako aldatu?
Itxura batean eman dezakeen baino mami gehiago 
du kontuak. Gozamenerako hizkuntza zein izango 
den erabakitzen ari gara. Gaztelaniara lerratuz gero, 
alferrikakoak dira geroko aiene eta intziriak euska-
raren ezagutza eta erabilera tren berean ez doazela 
ikustean. Aisialdirako baliabideak garatu ezean, gai-
tza izango da erabileraren erraila indartzea. Txisteen 
barre-algaretatik damu-negarretara Zornotzatik 
Amorebietara beste egon daiteke.

C DAztertu bideo-pasartearen zati bat, eta 
erantzun galderei.

Ikusi bideo-pasartea, eta alderatu txiste-kontaketa 
adituak artikuluan aipatu dituen ezaugarriekin.

 —Aizu, behin eta berriz esan dizut: berriz bananak 
eskatzen badizkidazu, mihia atera eta barran 
iltzatuko dizut! 

Eta orduan tximuak:
—Eta bananarik?
Ji, ji, ji, ji…!
A, ez, ez, ez. Salto egin dut, salto egin dut, bai. 
E, esaldi pare bat jan dut, bai.

1. Zein keinu edo gorputz-mugimendu egin ditu? 
Zer adierazi dute?

2. Nola erabili ditu isiluneak? Zer adierazi du?

3. Bestelako estrategiarik (onomatopeiak, ahots-aldaketak, 
intonazioa…) erabili du? Zer adierazteko?

Ikusi umorezko elkarrizketa, eta 
zehaztu txiste-kontaketan 
erabilitako baliabideak.

1. Zu ikusi, eta, gainera, (txiste) batekin 
gogoratu naiz: …gerturatzea… 

 gerturatzea
kontalaria inplikatzea
ziurgabetasuna adieraztea

Aukeratu hainbat txiste, eta prestatu ahoz 
kontatzeko zuen gidoia.

Entseatu ozen, eta grabatu; izan ere, testu 
baten irakurgarritasuna ez dago aztertzerik 
irakurketa isila eginez.    

Nik egin ditut nire esperimentu xumeak. Hasi naiz 
euskaraz kontatzen aurretik gaztelaniaz kontatuta 
ondo funtzionatzen zuten zenbait txiste. Egoeraren 
deskribapen edo narrazioan ez dago aparteko ara-
zorik, buruhausteak txistearen bukaeran datoz, ko-
rapiloa askatzen denean. Txiste gehienek oso egitura 
lineala dute eta bukaerako esaldian daramate grazia 
eta eraginkortasun guztia. Lehenengo saiakeretan ez 
nuen lortzen euskaraz gaztelaniaz bezain barregarri 
izatea, baina garbi nuen arazoa zein zen: formula-
zioa. Ez da nahikoa egoera edo kontzeptua euskaraz 
azaltzea, hitz egokiak topatu behar dira eta behar 
bezalako tonu, intonazio eta erritmoa erabili. Be-
raz, txiste bakoitzak lanketa latza behar du euskaraz 
kontatu aurretik, txistearen jatorrizko asmatzaileak 
behinola egin zuen lanketa bera, guri ahoz aho abe-
rastuta (edo pobretuta) iritsi zaigun lanketa hori.
Euskaraz propio sortutako txisteak behar-beharrez-
koak dira, noski. Halere, hori bezain beharrezko 
dugu zenbait txisteren euskarazko moldapen egokia. 
Ahalegina egitea merezi du. Gutako bakoitzak ku-
tunen duen txistea itzuliko balu, bakarra izan arren, 
pentsa zenbat txiste izango genituzkeen euskaraz 
kontatzeko moduan. Atera dezagun barruan dugun 
Kike Amonarriz txikia. Eman dezagun umore.

Estitxu Garai, 31eskutik.eizie.eus

Ez nago ados honekin:

…………………………

…………………………

• Baditu txiste-kontalari profesionalaren ezaugarriak? 
• Hizkera egokia darabil?
• Egindako irristadak gidoian zeuden ala ez?
• Zein gomendio eman du amaieran? Ados zaudete 

gomendioarekin?

 ULERMENERAKO 
KOMUNIKAZIO-ESTRATEGIAK 

Elementu linguistiko eta ez-linguistikoetan arreta jartzea 
ulermena bizkortzeko. Horietako batzuk dira:
- Keinuak
- Intonazioa
- Isiluneak
- …

KH 5-8

Aukera ezazue transkripzioaren pasarte bat, eta 
prestatu ozenki irakurtzeko. Ados itzazue zeinu 
batzuk, eta markatu transkripzioan nola irakurriko 
duzuen jakiteko.
• Ahots-aldaketak: pertsonaia-aldaketak, emozioak 

adierazteko (zakar eta haserre, negarti…)…
• Abiadura: azkartu urduritasuna adierazteko, mantsotu 

beldurra transmititzeko…

• Etenaldiak eta isiluneak: entzuleei pentsarazteko…

• Intonaz ioa: galderetan goranzkoa, esaldi-amaieretan 
beheranzkoa…

• …

Entzun ikaskideen irakurketak, eta zerrendatu 
ondorio batzuk.
• Zertan laguntzen dute markatutako edukiek?

 – Entzuleari mezua errazago/zailago iristen 
zaio, monotonia saihestuta arretatsuago jarrai 
diezaiokeelako ahozko jardunari.

 – Mezuaren ulergarritasuna…
 – Efektu komunikatiboak lortzeko…
 – Irakurtzean…

2. Nire lagun bat ibiltzen da mezulari bezala: ……
3. (Mezularia) Joan zen etxe batera, eta atera zitzaion 

zu bezalako neskatiko bat: ……
4. Ba omen zeuden sanferminetan bi mozkor: ……
5. Eta esan omen zion (batak besteari): ……
 

TXISTEAK/GERTAERA 
BARREGARRIAK ONDO 

KONTATZEKO BALIABIDEAK
- Entzulearengana, lekuan lekura… gerturatzea: 
Eta orduan badakizue zer egin duen?
- Istorio asmatua dena (ziurgabetasuna) agerian 
uztea: ez dakit hala izango den, hala diote, 
zuek jakingo duzue sinetsi ala…
- Kontaketan denbora-antolatzaileak erabiltzea: 
behinola, halako batean…
- Pertsonaien ezaugarri garrantzitsuenak aipatzea, 
esajeratzea…: tximista baino azkarrago iristen 
zen…
- …

KH 9-12
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A  IRAKURMENA 
LANDU

Aurkeztu testua: 31 eskutik blogean, 
Estitxu Garai publizitatean adituak 
txisteei buruzko sarrera gehitu du. 

Irakur dezatela artikulua, eta eman 
dezatela iritzia, liburuan duten bidea 
eginda.

B ALDERATU 
Blog-sarreraren izenburutik has 

zaitezke. Errepararazi umore/amore eman 
hitz-jokoari, eta, amore eman horrek zer 
iradokitzen dien galdetuta, emaiezu, 
ezagutzen ez badute, adiera ohikoaren 
berri: etsi.

Azal diezaiotela elkarri artikuluaren 
inguruko iritzia, labur. Balora dezatela zein 
neurritan egiten duten bat.

Aurkeztu bideoa eta egitekoa: Ramon 
Agirre aktoreak Berria Aretorako sortutako 
umorezko esketxa ikusiko duzue, eta, 
galderei erantzunez, adituak aipatutako 
ezaugarriak biltzen dituen ala ez 
ondorioztatuko duzue.

Eskatu erantzunak, alderaketaren 
ondorioak talde handian ateratzeko. 
Pasartea ulertu ez dutela iruditzen bazaizu, 
argitu zalantzak.

ESKOLA AURRETIK

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

ESATEA BAINO GEHIAGO18. ikastunitatea
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02.saioa G ERTAERA BARREGARRIAK

Ados nago honekin:

…………………………

…………………………

Irakurri txisteei buruzko iritzia, eta 
zehaztu zurea adierazten duen pare 
bat ideia ikasgelara eramateko.

A

B

E

EMAN DEZAGUN UMORE
Maite ditut maite txisteak, eta maite ditut maite txis-
te-kontalari profesionalak. Bai, beti kontatzeko mo-
duko hiruzpalau txiste (edo, utziz gero, berrehun) 
prest dituzten animalia bitxi horiek. Txiste batek 
bestea eta beste hark beste hura ekartzen die gogora. 
Eta, gainera, guztiak kontatzen dituzte bizi-bizi eta 
grazia bereziz, lagunen gozamenerako.
Profesionalak izan edo ez, badute nire inguruko 
txistelariek ezaugarri komun bat: gaztelaniaz konta-
tzen dituzte guztiak. Ez du axola lagun-giro euskal-
dun peto-petoa den ala ez, txiste-ordua heltzen de-
nean gaztelaniara aldatzen da kodea. Etenik gabeko 
gurpila da: txiste gehienak erdaraz iristen dira gure 
belarri eta irribarreetara, eta gero halaxe kontatzen 
ditugu, entzun ditugun bezalaxe. Azken � nean, txis-
te ororen helburua eragitea da, barre eragitea; eta, 
dagoen-dagoenean funtzionatzen badu, ingurukoei 
grazia egiten badie, zertarako aldatu?
Itxura batean eman dezakeen baino mami gehiago 
du kontuak. Gozamenerako hizkuntza zein izango 
den erabakitzen ari gara. Gaztelaniara lerratuz gero, 
alferrikakoak dira geroko aiene eta intziriak euska-
raren ezagutza eta erabilera tren berean ez doazela 
ikustean. Aisialdirako baliabideak garatu ezean, gai-
tza izango da erabileraren erraila indartzea. Txisteen 
barre-algaretatik damu-negarretara Zornotzatik 
Amorebietara beste egon daiteke.

C DAztertu bideo-pasartearen zati bat, eta 
erantzun galderei.

Ikusi bideo-pasartea, eta alderatu txiste-kontaketa 
adituak artikuluan aipatu dituen ezaugarriekin.

 —Aizu, behin eta berriz esan dizut: berriz bananak 
eskatzen badizkidazu, mihia atera eta barran 
iltzatuko dizut! 

Eta orduan tximuak:
—Eta bananarik?
Ji, ji, ji, ji…!
A, ez, ez, ez. Salto egin dut, salto egin dut, bai. 
E, esaldi pare bat jan dut, bai.

1. Zein keinu edo gorputz-mugimendu egin ditu? 
Zer adierazi dute?

2. Nola erabili ditu isiluneak? Zer adierazi du?

3. Bestelako estrategiarik (onomatopeiak, ahots-aldaketak, 
intonazioa…) erabili du? Zer adierazteko?

Ikusi umorezko elkarrizketa, eta 
zehaztu txiste-kontaketan 
erabilitako baliabideak.

1. Zu ikusi, eta, gainera, (txiste) batekin 
gogoratu naiz: …gerturatzea… 

 gerturatzea
kontalaria inplikatzea
ziurgabetasuna adieraztea

Aukeratu hainbat txiste, eta prestatu ahoz 
kontatzeko zuen gidoia.

Entseatu ozen, eta grabatu; izan ere, testu 
baten irakurgarritasuna ez dago aztertzerik 
irakurketa isila eginez.    

Nik egin ditut nire esperimentu xumeak. Hasi naiz 
euskaraz kontatzen aurretik gaztelaniaz kontatuta 
ondo funtzionatzen zuten zenbait txiste. Egoeraren 
deskribapen edo narrazioan ez dago aparteko ara-
zorik, buruhausteak txistearen bukaeran datoz, ko-
rapiloa askatzen denean. Txiste gehienek oso egitura 
lineala dute eta bukaerako esaldian daramate grazia 
eta eraginkortasun guztia. Lehenengo saiakeretan ez 
nuen lortzen euskaraz gaztelaniaz bezain barregarri 
izatea, baina garbi nuen arazoa zein zen: formula-
zioa. Ez da nahikoa egoera edo kontzeptua euskaraz 
azaltzea, hitz egokiak topatu behar dira eta behar 
bezalako tonu, intonazio eta erritmoa erabili. Be-
raz, txiste bakoitzak lanketa latza behar du euskaraz 
kontatu aurretik, txistearen jatorrizko asmatzaileak 
behinola egin zuen lanketa bera, guri ahoz aho abe-
rastuta (edo pobretuta) iritsi zaigun lanketa hori.
Euskaraz propio sortutako txisteak behar-beharrez-
koak dira, noski. Halere, hori bezain beharrezko 
dugu zenbait txisteren euskarazko moldapen egokia. 
Ahalegina egitea merezi du. Gutako bakoitzak ku-
tunen duen txistea itzuliko balu, bakarra izan arren, 
pentsa zenbat txiste izango genituzkeen euskaraz 
kontatzeko moduan. Atera dezagun barruan dugun 
Kike Amonarriz txikia. Eman dezagun umore.

Estitxu Garai, 31eskutik.eizie.eus

Ez nago ados honekin:

…………………………

…………………………

• Baditu txiste-kontalari profesionalaren ezaugarriak? 
• Hizkera egokia darabil?
• Egindako irristadak gidoian zeuden ala ez?
• Zein gomendio eman du amaieran? Ados zaudete 

gomendioarekin?

 ULERMENERAKO 
KOMUNIKAZIO-ESTRATEGIAK 

Elementu linguistiko eta ez-linguistikoetan arreta jartzea 
ulermena bizkortzeko. Horietako batzuk dira:
- Keinuak
- Intonazioa
- Isiluneak
- …

KH 5-8

Aukera ezazue transkripzioaren pasarte bat, eta 
prestatu ozenki irakurtzeko. Ados itzazue zeinu 
batzuk, eta markatu transkripzioan nola irakurriko 
duzuen jakiteko.
• Ahots-aldaketak: pertsonaia-aldaketak, emozioak 

adierazteko (zakar eta haserre, negarti…)…
• Abiadura: azkartu urduritasuna adierazteko, mantsotu 

beldurra transmititzeko…

• Etenaldiak eta isiluneak: entzuleei pentsarazteko…

• Intonaz ioa: galderetan goranzkoa, esaldi-amaieretan 
beheranzkoa…

• …

Entzun ikaskideen irakurketak, eta zerrendatu 
ondorio batzuk.
• Zertan laguntzen dute markatutako edukiek?

 – Entzuleari mezua errazago/zailago iristen 
zaio, monotonia saihestuta arretatsuago jarrai 
diezaiokeelako ahozko jardunari.

 – Mezuaren ulergarritasuna…
 – Efektu komunikatiboak lortzeko…
 – Irakurtzean…

2. Nire lagun bat ibiltzen da mezulari bezala: ……
3. (Mezularia) Joan zen etxe batera, eta atera zitzaion 

zu bezalako neskatiko bat: ……
4. Ba omen zeuden sanferminetan bi mozkor: ……
5. Eta esan omen zion (batak besteari): ……
 

TXISTEAK/GERTAERA 
BARREGARRIAK ONDO 

KONTATZEKO BALIABIDEAK
- Entzulearengana, lekuan lekura… gerturatzea: 
Eta orduan badakizue zer egin duen?
- Istorio asmatua dena (ziurgabetasuna) agerian 
uztea: ez dakit hala izango den, hala diote, 
zuek jakingo duzue sinetsi ala…
- Kontaketan denbora-antolatzaileak erabiltzea: 
behinola, halako batean…
- Pertsonaien ezaugarri garrantzitsuenak aipatzea, 
esajeratzea…: tximista baino azkarrago iristen 
zen…
- …

KH 9-12
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D  EZAUGARRIAK 
IDENTIFIKATU

Aurkeztu bideo-pasartea: Kike Amonarriz 
txiste-kontalari ezagunari telesaio batean 
egindako umorezko elkarrizketa-zatia ikusiko 
duzue.

Aurkeztu koadroko baliabideak edo utzi 
irakurtzeko tartea, eta bideratu talde handian 
edukira hurbiltzeko galdera zirikatzaileak: zer 
dute txiste eta pasadizo barregarriek egiatik? 
Asmatuak dira ala egiaz gertatutakoak? Utzi 
ikasleak solasaldian, hizketagaiak bide emango 
balu.

Taldeka, azter ditzatela laginak, baliabideak 
bertan azpimarra ditzaten. Talde handian, 
bideratu feedbacka, eta, biribiltzeko, saiatu 
pasadizo barregarrien ohiko ezaugarriak 
zerrendatzen edo zabaltzen.

E EKINTZA
Azal ezazu ahozko diskurtsoan entrenatzearen 

garrantzia. Azpimarratu aurreko prestaketaren 
garrantzia: ahozko diskurtso asko idatziz 
prestatzen dira, ahoz esateko. Batzuetan, 
idatzitakoa nekez irakurtzen da; beste 
batzuetan, ordea, bat-batekoari tarte gehiago 
uzten zaio, irakurtzen ari garela nabaritu gabe, 
horrela ahozko kontaketara hurbilduta.

C  ZEINUAK 
IDENTIFIKATU 

Jarri ikasleak binaka, eta aurkeztu egitekoa: 
bideo-pasartearen zatian aztertuko duzue 
elementu linguistiko eta ez-linguistikoen 
erabilera.

Taldeka, marka dezatela liburuko testuan, nahi 
duten zeinuen bidez, ulergarritasunean eragiten 
duten elementuak. Horretarako, talde handian, 
eskatu koadroko edukiak errepasatzeko tarte 
batez, eta galdetu halako besterik bururatzen 
zaien. Osatu koadroko edukien zerrenda 
arbelean, eta, beharko balitz, zehaztu zeuk bat 
edo beste: ahotsa (ahots-aldaketak pertsonaiak 
identifikatzeko...), abiadura (azkartu, 
urduritasuna transmititzeko…)…

Eskatu taldeen ordezkariei ateratako 
ondorioak talde handian aurkezteko.

ERANTZUNAK
1. Keinuak: eskuak mingaina iltzatzeko imintzioan; aurpegia barrez; bekainak 
altxatu, testuan salto egin duela konturatu denean…
2. Isiluneak: pentsakor, testuan salto egin duela konturatu dela adierazteko…
3. Ahotsa: zakar, haserrea adierazteko; onomatopeia: barrearen onomatopeia, 
barrea eragiteko; intonazioa: beheranzko nabarmena eta azken bokala luzatuz 
tximuaren hitzak datozela iragartzeko; goranzkoa galdera nabarmentzeko…

ERANTZUNAK
1. Zu ikusi, eta gogoratu: gerturatzea; 2. Nire lagun 
bat: kontalaria inplikatzea; 3. zu bezalako neskatiko 
bat: gerturatzea; 4. Ba omen zeuden: ziurgabetasuna 
adieraztea; 5. esan omen zion: ziurgabetasuna adieraztea

ESATEA BAINO GEHIAGO18. ikastunitatea
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03.saioa H IZLARION DOHAINAK

Irakurri artikulua, eta laburbildu esaldi 
batean egileak adierazi nahi duena. 

A

B

 Erantzun galderei.
• Zein deklinabide-kasuri erantsi zaie -ko atzizkia?

C

F

D

E

Atzoko aurkezpenean egon nintzen, 
eta esan behar dut ez zitzaidala batere 
gustatu han entzundakoa. 

Haria. 5/1

Irakurri herriko euskara-taldeak bidali 
dizuen mezua, adostu herrira ekarriko 
duzuen hizlaria eta prestatu haren 
aurkezpena. 

Entzun adituaren adierazpenak, eta 
jaso jendaurrean aritzeko aholkuak.

 A ztertu aholku horiek, eta komentatu 
ados zaudeten.

Aukeratu formulazio egokiak.

ADI
Charles F. Hockett hizkuntzalariak, animalien eta gizakion lengoaiaren 
arteko erlazioak aztertzen ari zela, hizkuntza naturalen ezaugarriak ze-
rrendatu zituen. Soziolinguistika Klusterrak euskaratutako bertsioan, 
hamabost ezaugarri horietako bat honaxekoa zen: “Hiztunak bere bu-
rua entzuteko gaitasuna du”. Joder, horixe egia! pentsatu nuen, nire ar-
tean, hura irakurritakoan.
Izan ere, garbi dago, garbi dagoenez, geure burua entzuteko gaitasuna 
dugula. Askotan falta zaiguna, ordea, besteek, gainerakoek esandakoa 
entzuteko edo aditzeko gaitasuna da. Zenbat aldiz ez ote den gertatzen 
hiztuna bere burua entzunez gozatzen aritzea, pozik eta harro bere erre-
torikaz eta etorriaz; eta, aitzitik, entzuteko txanda iristen denean, adi-
tzen baino gehiago, ondoren esan behar duena pentsatzen, mamitzen 
eta � ntzen aritzea.
Entzutea, izan ere, esatea baino ariketa zailagoa dela iruditzen zait. 
Askotan behintzat. Jendaurrean hitz egiteko eta egoki komunikatzeko 
ikastaroak eta tailerrak nonahi ikusten ditugu, eta, zinez, beharrezkoak 
eta lagungarriak izan litezkeela uste dut. Berezkotik izanen du akaso 
hiztun eta hizlari onak, baina teknika eta baliabide onak eta eraginko-
rrak ere egon badaude, eta ikasi eta landu daitezke.
Baina horiek bezain beharrezkoak eta lagungarriak izan litezke entzu-
ten edo aditzen ikasteko ikastaroak eta tailerrak. Isilik egotea eta bela-
rriak zabaltzea baino gehiago baita entzuten jakitea. Ziur nago erakus-
teko eta lantzeko moduko teknikak ere badirela egiteko horretarako, eta 
niri behintzat eskaintza zehatzik iritsi ez zaidan arren, izanen da gisa-
korik hor barna. Gehientsuenok, iruditzen zait, eskertuko genuke arlo 
horretan hobetzeko aukera izatea. Norberarentzat mesede izanen litza-
teke entzuten dizutela sumatzea, eta zure hurkoak ere eskertuko lizuke 
benetan adi zaudela eta hizketan inorentzat ari dela jakitea. Entzun de-
zagun geure burua, horrenbestez, baina arreta bera –edo handiagoa– jar 
dezagun ondokoak esaten digun horretan.
Hasieran aipatutako Hocketten zerrendan badago beste ezaugarri ai-
pagarri bat. Bistakoa da, baina hala ere zerrendan sartzeko modukoa 
iruditu zitzaion hizkuntzalari estatubatuarrari. Hauxe da: “Hiztunak 
gezurra esateko gaitasuna du”. Horrek ere emanen luke ikastaroren bat 
antolatzeko adina, baita gisa honetako kolaboraziotxo bat idazteko ere, 
baina beste baterako utziko dugu. 

Dabid Anaut, Argia (moldatua)

Kaixo, taldekideok! Zer moduz?
Dakizuenez, garai honetan egiten ditugu Mintza 
gaitezen jardunaldiak: euskararen ezagutzarekin 
eta erabilerarekin zerikusia duten zenbait gairen 
gaineko hitzaldi-sorta. Aurten ere, hainbat aditu 
ekarriko ditugu.
Normalean, Ainhoak egiten zituen aditu horien 
aurkezpenak, baina aurten kanpoan da. Hori 
dela-eta, zuotako batek aukezpenaren ardura 
hartzea nahi genuke. Animatuko zarete, ezta?
Oraindik garaiz gabiltza, baina, ahal duzuenean, 
erantzun, mesedez.

  

H ausnartu galdera hauen inguruan, ikaskideekin komentatzeko:
• Ikas dezakegu jendaurrean hitz egiten?
• Ikas dezakegu entzuten?
• Ikas dezakegu gezurrak ondo esaten?

Hitz egin kideekin artikuluari buruz: 
esan elkarri nola laburbildu duzuen 
eta komentatu galderez zer uste 
duzuen.

 –Nire ustez, badago jendea 
oso erraz hitz egiten duena 
jendaurrean. Ni ez nintzateke 
gai izango.
 –Badaude ikastaroak 
horretarako, ezta? Niri zailagoa 
iruditzen zait entzuten ikastea.

 Ikusleengandik jasotzen den 
feedbackari ez zaio kasu egin behar

 Ikusleengandiko feedbackari 
ez zaio kasurik egin behar

 Hizlari onak bere buruarengan duen 
konfi antza handia da

 Hizlari onak bere buruarenganako 
konfi antza handia du

 Beste aditu batzuekin duen 
desadostasuna argi utzi du

 Beste aditu batzuekiko 
desadostasuna argi utzi du

 

-KO ATZIZKIA IZENLAGUNAK 
SORTZEKO

 – Barnean ditugun ideiak = Barneko ideiak
 – Bihar egin behar dugun lana = Biharko lana
 – Egurrez egin diren mahaiak = Egurrezko mahaiak

KH 13-16

  Zergatik   Norengan   Nondik 

• Izenaren zein aldetan jarri dugu -ko atzizkidun hitza?

  Ezkerrean   Eskuinean

  Norekin   Norengandik

Idatzi mezu-haria, aholkuak erabilita.

Norentzat hitz egingo dugu? 
Ez da gauza bera zu bezalako 
adituentzako hitzaldia edo interesa duten 
herritarrentzakoa. 
5/2

· Hartu kontuan entzuleria
· Egin zaitez egoeraren jabe
· Piztu jendearen jakin-mina
· Antolatu diskurtsoa eta jakinarazi entzuleei
· Ez galdu lotura bisuala entzuleekin
· Ez esan diapositiban idatzita dagoen gauza bera
· Ez zaitez larregi luzatu
· Erlaxatu

146PRIMERAN!
B2.2

147 PRIMERAN!
B2.2

A  IRAKURMENA 
LANDU

Irakur dezatela artikulua, eta laburbil 
dezatela esaldi batean; gero, hausnar 
dezatela proposatutako galderen 
inguruan, ikasgelan eztabaidatzeko.

B  ARTIKULUA 
KOMENTATU

Jarri ikasleak talde txikitan; horretarako, 
erabili jaso dituzun laburpenak, eta elkartu 
erantzun desberdina eman dutenak.

Egin dezatela hitz-aspertua artikuluaren 
inguruan. Egin errondatxo bat, talde 
handian, aipatu direnak partekatzeko.

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 13, 14, 15, 16.
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03.saioa H IZLARION DOHAINAK

Irakurri artikulua, eta laburbildu esaldi 
batean egileak adierazi nahi duena. 

A

B

 Erantzun galderei.
• Zein deklinabide-kasuri erantsi zaie -ko atzizkia?

C

F

D

E

Atzoko aurkezpenean egon nintzen, 
eta esan behar dut ez zitzaidala batere 
gustatu han entzundakoa. 

Haria. 5/1

Irakurri herriko euskara-taldeak bidali 
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aurkezpena. 

Entzun adituaren adierazpenak, eta 
jaso jendaurrean aritzeko aholkuak.

 A ztertu aholku horiek, eta komentatu 
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ADI
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iruditu zitzaion hizkuntzalari estatubatuarrari. Hauxe da: “Hiztunak 
gezurra esateko gaitasuna du”. Horrek ere emanen luke ikastaroren bat 
antolatzeko adina, baita gisa honetako kolaboraziotxo bat idazteko ere, 
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Dabid Anaut, Argia (moldatua)

Kaixo, taldekideok! Zer moduz?
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-KO ATZIZKIA IZENLAGUNAK 
SORTZEKO
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KH 13-16
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C AHOLKUAK JASO
Aurkeztu entzungaia: aditu batek jendaurrean hitz 

egiteari buruzko liburua idatzi du, eta hura aurkezteko 
ekitaldiaren ostean, kazetariek hainbat galdera egin 
diote.

Entzun dezatela, eta jaso ditzatela aditu horren 
aholkuak. Talde txikitan, komenta diezazkiotela elkarri 
jasotakoak.

Talde handian, hitz egizue adituaren ideiei buruz. 
Ohartarazi testuaren tonu parodikoaz, ikasleek eurek 
aipatu ez badute.

D  EDUKIARI ERREPARATU
Konpara ditzatela, binaka, formulazio- 

-pareak. Guztiak zuzenak direlako ondoriora iritsi 
beharko dute; zalantzarik badago, hizkuntza- 
-txartelean adibide ezagunagoak dituzte.

Gogorarazi ikasleei izenlagunek adjektiboen 
funtzioa betetzen dutela eta izenaren ezkerrean, 
ondo-ondoan, kokatzen ditugula. Zalantzarik 
badago, kontsulta dezatela Kontuan Hartu atala.

E PRAKTIKATU
Aurkeztu egoera: aurkezpenean jasotakoek ase 

ez gaituztela eta, sarean bilatu ditugu aholkuak, 
eta oharrak idatzi ditugu. Irakur dezatela 
abiapuntua, eta osa dezatela haria; horretarako, 
jasotako oharrak erabiliko dituzte. Zenbakiek 
dioten bezala, eman dezatela hiruna aholku.

Gehi diezaietela -ko atzizkia deklinabide- 
-kasuei, edukia praktikatzeko. Zuzendu talde 
handian, eta argitu zalantzak.

F EKINTZA
Irakur dezatela mezua, testuinguruan jartzeko. 3-4ko taldetan, pentsa 

dezatela zein izan litekeen hitzaldia emateko gonbidatua; nahi baduzue, 
zuen inguruan izan berri edo laster izango den bat erabil dezakezue, 
berdin da zein hizkuntzatan egiten duen.

Presta dezatela aurkezpena: bila dezatela informazioa, erabaki dezatela 
irakurri edo esan egingo duten, osa dezatela horren araberako gidoia…

Egin talde berriak, lehengoetako partaide banarekin, eta egin 
diezaiotela aurkezpena elkarri. Eman aukeran grabatzea, baina 
nabarmendu amaieran feedbacka eman beharko diotela elkarri.

ERANTZUNAK
Hizlaria entzuleengandik nabarmendu egin behar da, haien gainetik 
dagoela adierazi; Idazten dugun bezala hitz egin behar dugu; Umorea 
erabiltzeko, entzuleak txistea ulertuko duela bermatzeko bideak jarri 
behar ditugu; Entzulearen feedbackari ez diogu kasurik egin behar; 
Hitzaldiak bi orduko gutxieneko iraupena izan behar du

ERANTZUNAK
Deklinabide-kasuak: norengan, 
norekin, norengandik.
Kokapena: ezkerrean

ERANTZUNAK
Guztiak dira zuzenak
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KONTUAN HARTU

Esaerek garaian garaiko pentsamoldearen berri ematen digute. 

 Irakurri lehengo eta oraingo esanak, eta idatzi gaiari buruzko zure iritzia, galderari 
erantzunez.

Eguneroko harremanetan, gero eta ugariagoak dira mezu-truke informalak; esaterako, 
telefono bidezko txatak. 

 Bidali forora mezu horiek idazteko aholkuak: hizkera, laburdura eta zeinuen erabilera… 
Taldean, adostu komunikazio eraginkorrerako zein jotzen dituzuen ezinbestekotzat.  

KONTUAN HARTU

Komunikatzeko, elkarri mezuak bidaltzeko, hitzezko zein ez-hitzezko kodeak erabiltzen ditugu. Ez-hi-
tzezkoen artean, ezagunena keinu-hizkuntza da, baina, horrez gain, solaskidearen hizkuntza ez daki-
gunean, imintzioak eginez, keinuz, adierazten saiatzen gara igorri nahi dugun mezua, inkomunikazioa 
gainditzeko. 

 - Keinu-hizkuntza eskolan irakatsi beharko litzatekeela diote talde batzuek.
Hizlari onak hizkuntza adierazkorra erabiltzeko gaitasuna du, solturaz mezu ulergarria igortzekoa; 
hizlari traketsaren jarduna, berriz, ulergaitza izan liteke, nekagarria edota zurruna. 

 - Hizkera adierazkorra zuen gure amona zenak, bizia eta koloretsua.
Mezuaren igorleak diskurtsoa helarazten dio hartzaileari; horrek aditu (entzun eta ulertu, biak) eta 
egoki interpretatu behar du, esandakoari zentzua hartu behar dio.
Hizkuntza berean hizkera desberdinak daude, hitz berak hainbat adiera izan ditzake; hortaz, testuingu-
ruak lagunduko digu egoki ulertzen. 
Hitzezkoak bezain garrantzitsuak izan litezke elementu extralinguistiko eta paralinguistikoak: ahos-
kera, erritmoa, keinuak, gorputz-espresioa, aurpegiera, begirada, isiluneen erabilera, besteak beste.

 - Hizlaria ez zen sinesgarria; hitzezko esanahiaren aurkakoa iradokitzen zuen aurpegierarekin. 

ESAMOLDEAK ETA ESAERAK
Norbait hitz eta pitz ari dela diogunean, berriketan, etengabe hizketan, ari dela adierazi nahi da, hitz-
-jario handia duela; gutxi hitz egiten duenagatik, berriz, hitz gutxikoa dela esaten da. Hitz-aspertua 
esaten zaio solasaldi luzeari. Norbaitek maiz, etengabe, hitz bat edo esakune bat errepikatzen badu, 
hitzetik hortzera darabilela esaten dugu. Hitz egiteko edo bertsoak moldatzeko erraztasuna duenak 
etorri handia du.

 - H itz-aspertu gozoan egoten gara arratsean, mahaiaren bueltan.
Hizkuntzarako gaitasuna trebezia garrantzitsua da. Ahozko komunikazioari soilik erreparatuta, egun 
osoa ematen dugu hitz egiten: etxekoekin berba egiten dugu, lanean solas egiten dugu, edo lagunartean 
kezkatzen gaituzten gaiez mintzatzen gara.

KONTUZ! 
Adi aditz laguntzaileari: hitz egin, berba egin eta solas egin NOR-NORK erakoak dira; mintzatu, ostera, 
NOR erakoa.

KEINUHIZKUNTZAK
Keinu-hizkuntzekin hasita, ba al dakizue AEBe-
tako jatorrizko biztanleek, indiar amerikarrek, as-
palditik erabiltzen zutela (1) ……………mota hau 
tribuetako biztanleen artean komunikatzeko? Izan 
ere, keinu-hizkuntzak (2) …………… bezain zaha-
rrak dira. Gaur egun, entzumen-urritasuna dau-
katen pertsonek  erabiltzen dituzte gehienbat.
Keinuenaz gain, zein hizkuntza ikasten dute go-
rrek? Garai batean, haur askori hizkuntza bakarra 
irakasten zieten, beren zailtasunak tarteko bi hiz-
kuntza ikastea ezinezkoa izango zutela sinetsita. 
Hego Euskal Herrian, esate baterako, gaztelania 

KOMUNIKAZIOAZ JARDUTEKO LEXIKOA

Keinu-hizkuntzari buruzko artikulu laburra argitaratu dute egunkarian.

 Irakurri testua, eta jarri hutsuneetan aukeran emandako hitzak, behar bezala deklinatuta.

Esamoldeak erabiltzeko, zein testuingurutan diren egokiak jakin beharra dago.

Lotu egoera bakoitza dagokion esamoldearekin. 

irakasten zieten; hori dela eta, 40 urtetik gorako 
gor askok, etxean giro euskalduna izanda ere, gaz-
telaniaz soilik (3) …………… ditzakete ezpainak.
Gaur egun, joera hori aldatu egin da: entzuteko 
zailtasunak dituzten haurrak besteak bezala es-
kolatzen dira, eta ahal dituzten hizkuntza guztiak 
ikasten dituzte. Horrez gain, keinuen hizkuntzak 
ere ikasten dituzte.
Mundu osoan, ehun (4) …………… baino gehiago 
daude; hala ere, nazioarteko (5) …………… keinu-
-sistema berri bat sortu zen.

eitb.eus

EGOERAK ESAMOLDEAK

1. Gure bizilaguna beti hizketan aritzen da, isildu 
ere egin gabe, berritsu hutsa da.

A. Hitzetik hortzera esaten du, bai.

2. Kontu-kontari eman dute arratsalde osoa. B. Hitz-aspertu ederrean!

3. Ingalaterratik etorri zenetik, “sorry” besterik ez 
diot aditzen.

C. Hitz eta pitz egun osoan!

4. Hizlari trebea da, beti du zeresana. D. Etorri handia du.

1. ……  2. ……  3. ……  4. … 

 GARAI BATEKO ESAERAK
- Ekintzak behar dira, ez hitzak. 
- Euskalduna, hitz gutxikoa.
- Ez sobera hitz egin, nahi ez bada huts egin. 

XXI. MENDEKOAK
-  Egungo gizartean, garrantzitsua da komunikatzaile 

ona izatea. 
-  Ezinbestekoa da egindakoa saltzen jakitea, eta hor 

sartzen da jokoan komunikazioa.

ahozko
komunikazio
hizkuntza
irakurri
keinu-hizkuntza 

• Aldatu egin ote da komunikazioaren garrantzia aurreko belaunaldietatik gaur egungoetara?
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2. Kontu-kontari eman dute arratsalde osoa. B. Hitz-aspertu ederrean!

3. Ingalaterratik etorri zenetik, “sorry” besterik ez 
diot aditzen.

C. Hitz eta pitz egun osoan!

4. Hizlari trebea da, beti du zeresana. D. Etorri handia du.

1. ……  2. ……  3. ……  4. … 

 GARAI BATEKO ESAERAK
- Ekintzak behar dira, ez hitzak. 
- Euskalduna, hitz gutxikoa.
- Ez sobera hitz egin, nahi ez bada huts egin. 

XXI. MENDEKOAK
-  Egungo gizartean, garrantzitsua da komunikatzaile 

ona izatea. 
-  Ezinbestekoa da egindakoa saltzen jakitea, eta hor 

sartzen da jokoan komunikazioa.

ahozko
komunikazio
hizkuntza
irakurri
keinu-hizkuntza 

• Aldatu egin ote da komunikazioaren garrantzia aurreko belaunaldietatik gaur egungoetara?
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KONTUAN HARTU

Dinamizatu foroa. Animatu ikasleak 
ekarpenak egitera, zeuk parte hartuz 
eta elkarri iruzkinak egin diezazkioten 
eraginez, beharrezkoa izanez gero. 
Lagundu aholkurik garrantzitsuenak 
adosten. 

Eman feedbacka foroan bertan.

KOMUNIKAZIOAZ JARDUTEKO LEXIKOA

ERANTZUNAK
1. C; 2. B; 3. A; 4. D

ERANTZUNAK
1. hizkuntza; 2. ahozkoak;  
3. irakur; 4. keinu-hizkuntza; 
5. komunikazioetarako/komunikaziorako

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

4

1

2

3

KONTUAN HARTU

Esaerek garaian garaiko pentsamoldearen berri ematen digute. 

 Irakurri lehengo eta oraingo esanak, eta idatzi gaiari buruzko zure iritzia, galderari 
erantzunez.

Eguneroko harremanetan, gero eta ugariagoak dira mezu-truke informalak; esaterako, 
telefono bidezko txatak. 

 Bidali forora mezu horiek idazteko aholkuak: hizkera, laburdura eta zeinuen erabilera… 
Taldean, adostu komunikazio eraginkorrerako zein jotzen dituzuen ezinbestekotzat.  

KONTUAN HARTU

Komunikatzeko, elkarri mezuak bidaltzeko, hitzezko zein ez-hitzezko kodeak erabiltzen ditugu. Ez-hi-
tzezkoen artean, ezagunena keinu-hizkuntza da, baina, horrez gain, solaskidearen hizkuntza ez daki-
gunean, imintzioak eginez, keinuz, adierazten saiatzen gara igorri nahi dugun mezua, inkomunikazioa 
gainditzeko. 

 - Keinu-hizkuntza eskolan irakatsi beharko litzatekeela diote talde batzuek.
Hizlari onak hizkuntza adierazkorra erabiltzeko gaitasuna du, solturaz mezu ulergarria igortzekoa; 
hizlari traketsaren jarduna, berriz, ulergaitza izan liteke, nekagarria edota zurruna. 

 - Hizkera adierazkorra zuen gure amona zenak, bizia eta koloretsua.
Mezuaren igorleak diskurtsoa helarazten dio hartzaileari; horrek aditu (entzun eta ulertu, biak) eta 
egoki interpretatu behar du, esandakoari zentzua hartu behar dio.
Hizkuntza berean hizkera desberdinak daude, hitz berak hainbat adiera izan ditzake; hortaz, testuingu-
ruak lagunduko digu egoki ulertzen. 
Hitzezkoak bezain garrantzitsuak izan litezke elementu extralinguistiko eta paralinguistikoak: ahos-
kera, erritmoa, keinuak, gorputz-espresioa, aurpegiera, begirada, isiluneen erabilera, besteak beste.

 - Hizlaria ez zen sinesgarria; hitzezko esanahiaren aurkakoa iradokitzen zuen aurpegierarekin. 

ESAMOLDEAK ETA ESAERAK
Norbait hitz eta pitz ari dela diogunean, berriketan, etengabe hizketan, ari dela adierazi nahi da, hitz-
-jario handia duela; gutxi hitz egiten duenagatik, berriz, hitz gutxikoa dela esaten da. Hitz-aspertua 
esaten zaio solasaldi luzeari. Norbaitek maiz, etengabe, hitz bat edo esakune bat errepikatzen badu, 
hitzetik hortzera darabilela esaten dugu. Hitz egiteko edo bertsoak moldatzeko erraztasuna duenak 
etorri handia du.

 - H itz-aspertu gozoan egoten gara arratsean, mahaiaren bueltan.
Hizkuntzarako gaitasuna trebezia garrantzitsua da. Ahozko komunikazioari soilik erreparatuta, egun 
osoa ematen dugu hitz egiten: etxekoekin berba egiten dugu, lanean solas egiten dugu, edo lagunartean 
kezkatzen gaituzten gaiez mintzatzen gara.

KONTUZ! 
Adi aditz laguntzaileari: hitz egin, berba egin eta solas egin NOR-NORK erakoak dira; mintzatu, ostera, 
NOR erakoa.

KEINUHIZKUNTZAK
Keinu-hizkuntzekin hasita, ba al dakizue AEBe-
tako jatorrizko biztanleek, indiar amerikarrek, as-
palditik erabiltzen zutela (1) ……………mota hau 
tribuetako biztanleen artean komunikatzeko? Izan 
ere, keinu-hizkuntzak (2) …………… bezain zaha-
rrak dira. Gaur egun, entzumen-urritasuna dau-
katen pertsonek  erabiltzen dituzte gehienbat.
Keinuenaz gain, zein hizkuntza ikasten dute go-
rrek? Garai batean, haur askori hizkuntza bakarra 
irakasten zieten, beren zailtasunak tarteko bi hiz-
kuntza ikastea ezinezkoa izango zutela sinetsita. 
Hego Euskal Herrian, esate baterako, gaztelania 

KOMUNIKAZIOAZ JARDUTEKO LEXIKOA

Keinu-hizkuntzari buruzko artikulu laburra argitaratu dute egunkarian.

 Irakurri testua, eta jarri hutsuneetan aukeran emandako hitzak, behar bezala deklinatuta.

Esamoldeak erabiltzeko, zein testuingurutan diren egokiak jakin beharra dago.

Lotu egoera bakoitza dagokion esamoldearekin. 

irakasten zieten; hori dela eta, 40 urtetik gorako 
gor askok, etxean giro euskalduna izanda ere, gaz-
telaniaz soilik (3) …………… ditzakete ezpainak.
Gaur egun, joera hori aldatu egin da: entzuteko 
zailtasunak dituzten haurrak besteak bezala es-
kolatzen dira, eta ahal dituzten hizkuntza guztiak 
ikasten dituzte. Horrez gain, keinuen hizkuntzak 
ere ikasten dituzte.
Mundu osoan, ehun (4) …………… baino gehiago 
daude; hala ere, nazioarteko (5) …………… keinu-
-sistema berri bat sortu zen.

eitb.eus

EGOERAK ESAMOLDEAK

1. Gure bizilaguna beti hizketan aritzen da, isildu 
ere egin gabe, berritsu hutsa da.

A. Hitzetik hortzera esaten du, bai.

2. Kontu-kontari eman dute arratsalde osoa. B. Hitz-aspertu ederrean!

3. Ingalaterratik etorri zenetik, “sorry” besterik ez 
diot aditzen.

C. Hitz eta pitz egun osoan!

4. Hizlari trebea da, beti du zeresana. D. Etorri handia du.

1. ……  2. ……  3. ……  4. … 

 GARAI BATEKO ESAERAK
- Ekintzak behar dira, ez hitzak. 
- Euskalduna, hitz gutxikoa.
- Ez sobera hitz egin, nahi ez bada huts egin. 

XXI. MENDEKOAK
-  Egungo gizartean, garrantzitsua da komunikatzaile 

ona izatea. 
-  Ezinbestekoa da egindakoa saltzen jakitea, eta hor 

sartzen da jokoan komunikazioa.

ahozko
komunikazio
hizkuntza
irakurri
keinu-hizkuntza 

• Aldatu egin ote da komunikazioaren garrantzia aurreko belaunaldietatik gaur egungoetara?
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KONTUAN HARTU

Esaerek garaian garaiko pentsamoldearen berri ematen digute. 

 Irakurri lehengo eta oraingo esanak, eta idatzi gaiari buruzko zure iritzia, galderari 
erantzunez.

Eguneroko harremanetan, gero eta ugariagoak dira mezu-truke informalak; esaterako, 
telefono bidezko txatak. 

 Bidali forora mezu horiek idazteko aholkuak: hizkera, laburdura eta zeinuen erabilera… 
Taldean, adostu komunikazio eraginkorrerako zein jotzen dituzuen ezinbestekotzat.  

KONTUAN HARTU

Komunikatzeko, elkarri mezuak bidaltzeko, hitzezko zein ez-hitzezko kodeak erabiltzen ditugu. Ez-hi-
tzezkoen artean, ezagunena keinu-hizkuntza da, baina, horrez gain, solaskidearen hizkuntza ez daki-
gunean, imintzioak eginez, keinuz, adierazten saiatzen gara igorri nahi dugun mezua, inkomunikazioa 
gainditzeko. 

 - Keinu-hizkuntza eskolan irakatsi beharko litzatekeela diote talde batzuek.
Hizlari onak hizkuntza adierazkorra erabiltzeko gaitasuna du, solturaz mezu ulergarria igortzekoa; 
hizlari traketsaren jarduna, berriz, ulergaitza izan liteke, nekagarria edota zurruna. 

 - Hizkera adierazkorra zuen gure amona zenak, bizia eta koloretsua.
Mezuaren igorleak diskurtsoa helarazten dio hartzaileari; horrek aditu (entzun eta ulertu, biak) eta 
egoki interpretatu behar du, esandakoari zentzua hartu behar dio.
Hizkuntza berean hizkera desberdinak daude, hitz berak hainbat adiera izan ditzake; hortaz, testuingu-
ruak lagunduko digu egoki ulertzen. 
Hitzezkoak bezain garrantzitsuak izan litezke elementu extralinguistiko eta paralinguistikoak: ahos-
kera, erritmoa, keinuak, gorputz-espresioa, aurpegiera, begirada, isiluneen erabilera, besteak beste.

 - Hizlaria ez zen sinesgarria; hitzezko esanahiaren aurkakoa iradokitzen zuen aurpegierarekin. 

ESAMOLDEAK ETA ESAERAK
Norbait hitz eta pitz ari dela diogunean, berriketan, etengabe hizketan, ari dela adierazi nahi da, hitz-
-jario handia duela; gutxi hitz egiten duenagatik, berriz, hitz gutxikoa dela esaten da. Hitz-aspertua 
esaten zaio solasaldi luzeari. Norbaitek maiz, etengabe, hitz bat edo esakune bat errepikatzen badu, 
hitzetik hortzera darabilela esaten dugu. Hitz egiteko edo bertsoak moldatzeko erraztasuna duenak 
etorri handia du.

 - H itz-aspertu gozoan egoten gara arratsean, mahaiaren bueltan.
Hizkuntzarako gaitasuna trebezia garrantzitsua da. Ahozko komunikazioari soilik erreparatuta, egun 
osoa ematen dugu hitz egiten: etxekoekin berba egiten dugu, lanean solas egiten dugu, edo lagunartean 
kezkatzen gaituzten gaiez mintzatzen gara.

KONTUZ! 
Adi aditz laguntzaileari: hitz egin, berba egin eta solas egin NOR-NORK erakoak dira; mintzatu, ostera, 
NOR erakoa.

KEINUHIZKUNTZAK
Keinu-hizkuntzekin hasita, ba al dakizue AEBe-
tako jatorrizko biztanleek, indiar amerikarrek, as-
palditik erabiltzen zutela (1) ……………mota hau 
tribuetako biztanleen artean komunikatzeko? Izan 
ere, keinu-hizkuntzak (2) …………… bezain zaha-
rrak dira. Gaur egun, entzumen-urritasuna dau-
katen pertsonek  erabiltzen dituzte gehienbat.
Keinuenaz gain, zein hizkuntza ikasten dute go-
rrek? Garai batean, haur askori hizkuntza bakarra 
irakasten zieten, beren zailtasunak tarteko bi hiz-
kuntza ikastea ezinezkoa izango zutela sinetsita. 
Hego Euskal Herrian, esate baterako, gaztelania 

KOMUNIKAZIOAZ JARDUTEKO LEXIKOA

Keinu-hizkuntzari buruzko artikulu laburra argitaratu dute egunkarian.

 Irakurri testua, eta jarri hutsuneetan aukeran emandako hitzak, behar bezala deklinatuta.

Esamoldeak erabiltzeko, zein testuingurutan diren egokiak jakin beharra dago.

Lotu egoera bakoitza dagokion esamoldearekin. 

irakasten zieten; hori dela eta, 40 urtetik gorako 
gor askok, etxean giro euskalduna izanda ere, gaz-
telaniaz soilik (3) …………… ditzakete ezpainak.
Gaur egun, joera hori aldatu egin da: entzuteko 
zailtasunak dituzten haurrak besteak bezala es-
kolatzen dira, eta ahal dituzten hizkuntza guztiak 
ikasten dituzte. Horrez gain, keinuen hizkuntzak 
ere ikasten dituzte.
Mundu osoan, ehun (4) …………… baino gehiago 
daude; hala ere, nazioarteko (5) …………… keinu-
-sistema berri bat sortu zen.

eitb.eus

EGOERAK ESAMOLDEAK

1. Gure bizilaguna beti hizketan aritzen da, isildu 
ere egin gabe, berritsu hutsa da.

A. Hitzetik hortzera esaten du, bai.

2. Kontu-kontari eman dute arratsalde osoa. B. Hitz-aspertu ederrean!

3. Ingalaterratik etorri zenetik, “sorry” besterik ez 
diot aditzen.

C. Hitz eta pitz egun osoan!

4. Hizlari trebea da, beti du zeresana. D. Etorri handia du.

1. ……  2. ……  3. ……  4. … 

 GARAI BATEKO ESAERAK
- Ekintzak behar dira, ez hitzak. 
- Euskalduna, hitz gutxikoa.
- Ez sobera hitz egin, nahi ez bada huts egin. 

XXI. MENDEKOAK
-  Egungo gizartean, garrantzitsua da komunikatzaile 

ona izatea. 
-  Ezinbestekoa da egindakoa saltzen jakitea, eta hor 

sartzen da jokoan komunikazioa.

ahozko
komunikazio
hizkuntza
irakurri
keinu-hizkuntza 

• Aldatu egin ote da komunikazioaren garrantzia aurreko belaunaldietatik gaur egungoetara?
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KONTUAN HARTU

H ITZEZKO ETA EZ-HITZEZKO BALIABIDEAK

Honako gertaera hau, Lazkao Txikik berak kontatua da, eta magnetofonoz grabatua hitzez hitz: 
Nik ez dut eskola handirik. Hala ere, Afrikan soldaduska egiten ari nintzela, banuen soldadu lagun 
bat, idazten eta irakurtzen ez zekiena. Egun batean etorri zaio andregaiaren eskutitza, eta hara non 
esaten didan: 

—Aizak, Iztueta. Lagundu egin behar didak.
—Zertan?
—Neska-lagunaren karta irakurtzen.

Ez zuen nahi izaten inor enteratzerik, baina nik irakurri egin behar. Badakizue zer egin zuen? Ni 
mahaian eserarazi ninduen, baxoerdi bat ardo emanda; eta bera nire atzean zutik jarri, niri belarriak 
tapatuz, ni ez enteratzeagatik. lrakurtzen bukatu nuenean, bera pozik lagatzeagatik, hala esan nion: 

—Zer dio andregaiak? 
—Jo! Izugarri maite nauela… 

Hark, ni ez nintzela enteratu uste zuen. 
Lazkao Txiki, Gertaerak eta txisteak (moldatua)

Ozenki irakurriak izateko idazten diren testuak erraz interpretatu eta ulertzeko ez dira hitzezko baliabi-
deak soilik erabiltzen. Ez-hitzezko baliabideen erabilerak ere esandakoa janzten eta gorpuzten du, eta, 
hala, adierazgarritasun-maila handitzen.

GORPUTZ-MINTZAIRA: KEINUAK ETA IMINTZIOAK
Gorputzaren mugimenduak mintzaldiaren mugimendua biziarazi behar du, koherentzia eta sinesgarri-
tasuna lortuko badu. Identi� kazio-egoera batek eragin behar du keinua, hitzari aurrea hartuz edo hari 
lagunduz.

 - (ordularia behatzarekin seinalatuz) Berandu zatoz, horratik!

AHOTSA
Ahots-tonuak pertsonaien izaera deskribatzeko balio du. Normalean, elkarrizketetan pertsonaia bat eta 
bestea zein diren bereizteko erabiltzen da ahots-aldaketa. Askotan, ahotsaren bitartez adieraz dezakegu 
pertsonaia nola sentitzen den. Hala, emozioak adierazteko joko handia ematen du ahotsak: tonu altua 
pozarekin eta baxua tristurarekin lotzen dira; ahots � na aproposa da urduritasuna adierazteko; lodia-
rekin beldurra sorrarazten dugu… 

ERRITMOA ETA ABIADURA
Irakurketa ozenean, abiadura egokia testuaren tasunek baldintzatuko dute. Hala, ez da erritmo berean 
esango idatzita dagoen irratiko albistea edo antzokian egingo den poesia-errezitala. 
Abiadura irakurketan estrategikoki erabiltzeak asko balioesten du pasartea: erritmoa emanez (garran-
tzia kenduz, esaterako, zerrendatzeei) edo motelago bihurtuz (garrantzia emanez). 

 -   La-ne-ra!
Abiadura azkartuz, berriz, pasarteari bizitasun eta intentsitate handiagoa eman nahi zaio.

 - A rin, arin, lanera!

ETENAK
Testuaren interpretazio egokirako, irakurleak gra� koki adierazita agertzen diren etenak errespetatu 
behar ditu. Euskaraz, kontuan izan behar da, auzoko beste hizkuntzetan ez bezala, ez dela hitzez hitz 
irakurtzen, baizik eta sintagmaka; beraz, sintagma barruko elementuen artean ez da etenik egin behar. 

 - Ganbaran / (eten laburra) sagar ustel guztiak / (eten laburra) baztertu zituzten. // (eten luzea)
Etenak sintagma barruan egin daitezke hitz baten esanahia nabarmentzeko, hitza silabaka esanez, eta 
bokalak luzatuz, dramatismoa areagotzeko. 

 - E ta… etorri zen OOO-TSOOO-AAA.

Lazkao Txikiri soldaduskan gertatua eta berak kontatua da pasadizo edo txiste hau.

I rakurri gertaera, eta aztertu ahoz kontatzeko egokierara datozen gorputz-mintzairaren 
adierazpideak. Azpimarratu testuan non erabil daitezkeen.

K ontatu txistea ispiluaren aurrean, eta baloratu egokitzapenik behar duen.

Kepa Errasti aktoreak umorezko bakarrizketa egin du telebistan.

Ikusi bakarrizketa, aztertu eszenifi kazioa ikaskide pare batekin  eta zehaztu 
zer adierazi duen, zuen ustez.

Aukeratu kontatzeko txiste bat: gustukoa duzuna, kontatzen trebatzea interesatzen 
zaizuna… 

Kontatu bi modutara:

1. kontaketa: mugak eta oztopoak jarrita: begiak itxita, eserita eta eskurik, besorik, mugitu gabe.

2. kontaketa: libre eta mugarik gabe: zutik, eta ahalik eta naturalena.

B idali irakasleari zure sentsazioak, eta zehaztu gorputz-espresioaren gaineko ondorio batzuk. 

Ipuin-kontalariak hitz bera abiadura desberdinetan errepikatu du pasarte honetan.

Zehaztu nabarmendutako hitzaren etenak, testuingurua aintzat hartuta.

1. Bazkalaurrean, Pello, erosketak egin ostean, etxera abiatu da, seme-alabak atzetik arrastaka hitz eta 
pitz dituela.

2. Eta lanerako eta eskolarako denbora justuarekin dabiltzan arren, parke paretik pasatzean, neba-
-arrebak bertara sartu dira ziztu bizian. Aitak jaramonik egiten ez diotela ikusita, honela oihukatu 
die: etxera!

ADIERAZPENA:

1. Futbola ez duela gustuko

2. Multikirolei buruzko oroitzapenak

3. Baloiari zion/dion beldurra

4. …

GORPUTZMINTZAIRA: KEINUAK, 
AHOTSALDAKETAK…

- eskuak gora eta behera mugituz

- eskuekin baloia irudikatuz

- ahots negartia jarriz

- …

Futbola gustuko ez duela ahots negartiz adierazi du.

Parteka d   itzala ordezkariak ondorioak foroan. Irakurri besteenak, eta eman iritzia.
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KONTUAN HARTU

HITZEZKO ETA EZ-HITZEZKO BALIABIDEAK

Irakur itzazu ikasleen ondorioak, eta plantea 
itzazu galderak, irakurtzen duzunaren arabera. 
Sustatu elkarreragina talde ezberdinetako 
ikasleen artean.

Eman feedbacka foroan.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. etxera; 2. E-txe-ra!
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KONTUAN HARTU

H ITZEZKO ETA EZ-HITZEZKO BALIABIDEAK

Honako gertaera hau, Lazkao Txikik berak kontatua da, eta magnetofonoz grabatua hitzez hitz: 
Nik ez dut eskola handirik. Hala ere, Afrikan soldaduska egiten ari nintzela, banuen soldadu lagun 
bat, idazten eta irakurtzen ez zekiena. Egun batean etorri zaio andregaiaren eskutitza, eta hara non 
esaten didan: 

—Aizak, Iztueta. Lagundu egin behar didak.
—Zertan?
—Neska-lagunaren karta irakurtzen.

Ez zuen nahi izaten inor enteratzerik, baina nik irakurri egin behar. Badakizue zer egin zuen? Ni 
mahaian eserarazi ninduen, baxoerdi bat ardo emanda; eta bera nire atzean zutik jarri, niri belarriak 
tapatuz, ni ez enteratzeagatik. lrakurtzen bukatu nuenean, bera pozik lagatzeagatik, hala esan nion: 

—Zer dio andregaiak? 
—Jo! Izugarri maite nauela… 

Hark, ni ez nintzela enteratu uste zuen. 
Lazkao Txiki, Gertaerak eta txisteak (moldatua)

Ozenki irakurriak izateko idazten diren testuak erraz interpretatu eta ulertzeko ez dira hitzezko baliabi-
deak soilik erabiltzen. Ez-hitzezko baliabideen erabilerak ere esandakoa janzten eta gorpuzten du, eta, 
hala, adierazgarritasun-maila handitzen.

GORPUTZ-MINTZAIRA: KEINUAK ETA IMINTZIOAK
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1. Futbola ez duela gustuko

2. Multikirolei buruzko oroitzapenak
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G ERTAERA BARREGARRIAK KONTATZEKO 
BALIABIDEAK

Irratiko txiste-lehiaketan hartuko duzue parte. Txiste-kontalari adituaren aholkuei 
jarraituz, lehendik ezagutzen duzuen txiste bat egokituta kontatzea erabaki duzue.  

1. Aukeratu txiste bat.

2. Deskribatu pertsonaia: erabili esajerazioak, onomatopeiak…

3. Egokitu aditzaren denbora.

4. Kontaketa egituratzeko, erabili denbora-antolatzaileak.

Istorio edo gertaeraren bat kontatzen duten txiste eta pasadizo barregarriak herri-kultura dira: oso 
genero herrikoia da, hitzetik hortzera dabilena, nork sortua den gutxitan jakiten duguna. Nolanahi ere, 
txiste bat ondo kontatzeko, komenigarria da hainbat argibide izatea.

EGITURA
Txistea kontatzean, ordena jakin bati eutsi behar zaio: lehenengo, pertsonaia deskribatu edo aurkeztu 
behar da; gero, hari gertatutakoa; eta, azkenik, bukaera biribila eman behar zaio kontaketari.

PERTSONAIA DESKRIBATZEA
Pertsonaiaren ezaugarri garrantzitsuenak aipatu behar dira, eta deskribatzeko ordena jakin bati eutsi 
ohi zaio: lehenbizi, ezaugarri � sikoak deskribatu (itxura, janzkera, ibilera…); ondoren, ezaugarri psiko-
logikoak (izaera, ohiturak…).

 - Sudurra hain zeukan luzea, hegazkin bat ere arazorik gabe lurreratuko litzateke bertan. (Fisikoa)
 - Hain zen egoskorra, baina hain zen egoskorra, ezen behin gaua zela esan eta eguzkia bera ere ez-
kutarazi zuen. (Psikologikoa) 

Deskribapen ona egiteko, hainbat baliabide erabiltzen dira: onomatopeiak, esaera zaharrak, errepika-
penak, esajerazioak, hitz-jokoak…

ISTORIOA EDO GERTAERA KONTATU
Pertsonaiari gertatutako zerbait edo bururatu zaion ideiaren bat kontatzen da gehienetan.

 • Denbora-antolatzaileak: istorioaren kontaketa egituratzeko erabiltzen dira.
 - Behin batean, kalean doala…
 - Biharamunean, joan da medikuarenera eta…

 • Aditzaren denbora.
Iraganeko gertaerak lehenaldian kontatzeak denbora-eten handia eskatzen du, eta urrunera salto egite-
ra behartzen du entzulea. Txisteak, ipuinak eta asmaturiko beste pasadizo batzuk kontatzen direnean, 
baina, ohikoa da orainaldi burutua erabiliz istorioa unera bertara ekartzea.

 - A tera da medikua ebakuntza-gelatik itxaron-gelara, eta honela esan dio zain dagoen familiarte-
koari.

BUKAERA
Txistearen amaieran, entzulearen barrea eragingo duen bukaerako kolpea dago, sorpresa edo ezuste-
koa, gehienetan.

EZTULKA
Adineko gizona botikara eztulka sartu da, …………… (1), eta:

—Mesedez, emango al zenidake zerbait eztularen aurka?
Saltzailea bere lagun batekin ari da hizketan, …………… (2), eta, askorik erreparatu gabe, pa-
rean egokitu zaion lehen xarabea eman dio gizonari. Gizona botikatik ateratzea eta botikako 
nagusia sartzea, ordea, bat izan dira:

—Nor zen eztulka atera den aitona hori?
—Bezero bat.
—Eta zer eman diozu?
—Xarabe hori.
—Xarabe hori? Baina hori aringarria da-eta!

Saltzailea, …………… (3), korrika atera da kalera, eta gizona botikatik gertu aurkitu du, zuhaitz 
bati helduta, …………… (4), erdi balantzaka, aurpegia txuri-txuri, begiak …………… (5).

—Zer, aitona? Ez al duzu eztulik egiten?
—Eez naaiz aaausartzen.

Sarean txiste bat topatu eta lagun bati kontatzeko gorde duzu. 

I rakurri txistea, eta aldatu aditz-denbora, entzuleak/hartzaileak hurbilago senti dezan.

Anjel Alkain aktoreak, txisteak euskaraz egin daitezkeela baieztatzeko, txistea kontatu du 
telesaio bateko elkarrizketan.

Ikusi bideo-pasartea, eta zehaztu zerrendako zein baliabide erabilil dituen txiste-kontaketan.

Txiste-bilduma bat osatu dute ikaskideek unitate didaktikoaren amaieran.

Irakurri bertan bildutako hau, eta txertatu onomatopeiak dagozkien lekuan.

-  Entzulearengana hurbiltzea
- Sinesgarritasuna eranstea
- Onomatopeia
- Esajerazioa

- Orainaldi burutua
- Denbora-antolatzailea
- Amaierako kolpea
- Hitz-jokoak

zinbulu-zanbulu
eju eta eju
ti-ta
txor-txor
dir-dir

EKAINGO KOBAZULOAN
Egin dezagun atzera denboran eta sar gaitezen Ekaingo kobazuloan. Kristo aurreko ez da-
kit zenbatgarren urtean gaude. Haurrak eskolatik iritsi berriak ziren eta notak eman ziz-
kioten aitari.
Notak irakurtzen hasi orduko kopeta ilundu egin zitzaion Harri Ekaitzi. Haurrari serio-de-
monio begiratuz halaxe esan zion:

—Ehiza gainditu ez izana, tira… Badakit hartzak arriskutsua k direla eta urte sasoi ho-
netan ongi ezkutatzen direla. Margogintza gainditu ez izana, tira… Margotzeko geneu-
kan odol guztia gatzatu egin zaigu eta ez da modurik egokiena haitzuloetako hormak 
margotzeko… Baina Historia ez gainditzea?! Liburuak orri bakarra duenean?!

152PRIMERAN!
B2.2

153 PRIMERAN!
B2.2
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Txisterik aurkitzen ez badute, lagundu bilatzen: 
Txisteka-Misteka bilduma, Txorakikeriak…

Eskatu aukeratu duten txistea eta moldatutakoa 
bidaltzeko, biak balora ditzazun. Bideratu forora 
zure balorazioa.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
Entzunlearengana hurbiltzea 
eta sinesgarritasuna eranstea: 
Badakizue; Hitz-jokoa eta 
amaierako kolpea: Han 
gela merke asko dagoelako 
(Alemaniako presidente baten 
izenaren, Angela Merkel, 
hoskidetasunarekin jolastu da)

ERANTZUNAK
1. eju eta eju; 2. txor-txor; 3. ti-ta; 
4. zinbulu-zanbulu; 5. dir-dir

ERANTZUNAK
Haurrak eskolatik iritsi berriak 
dira; notak eman dizkiote aitari; 
kopeta ilundu egin zaio Harri 
Ekaitzi; serio-demonio begiratuz 
halaxe esan dio
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G ERTAERA BARREGARRIAK KONTATZEKO 
BALIABIDEAK

Irratiko txiste-lehiaketan hartuko duzue parte. Txiste-kontalari adituaren aholkuei 
jarraituz, lehendik ezagutzen duzuen txiste bat egokituta kontatzea erabaki duzue.  

1. Aukeratu txiste bat.

2. Deskribatu pertsonaia: erabili esajerazioak, onomatopeiak…

3. Egokitu aditzaren denbora.

4. Kontaketa egituratzeko, erabili denbora-antolatzaileak.

Istorio edo gertaeraren bat kontatzen duten txiste eta pasadizo barregarriak herri-kultura dira: oso 
genero herrikoia da, hitzetik hortzera dabilena, nork sortua den gutxitan jakiten duguna. Nolanahi ere, 
txiste bat ondo kontatzeko, komenigarria da hainbat argibide izatea.

EGITURA
Txistea kontatzean, ordena jakin bati eutsi behar zaio: lehenengo, pertsonaia deskribatu edo aurkeztu 
behar da; gero, hari gertatutakoa; eta, azkenik, bukaera biribila eman behar zaio kontaketari.

PERTSONAIA DESKRIBATZEA
Pertsonaiaren ezaugarri garrantzitsuenak aipatu behar dira, eta deskribatzeko ordena jakin bati eutsi 
ohi zaio: lehenbizi, ezaugarri � sikoak deskribatu (itxura, janzkera, ibilera…); ondoren, ezaugarri psiko-
logikoak (izaera, ohiturak…).

 - Sudurra hain zeukan luzea, hegazkin bat ere arazorik gabe lurreratuko litzateke bertan. (Fisikoa)
 - Hain zen egoskorra, baina hain zen egoskorra, ezen behin gaua zela esan eta eguzkia bera ere ez-
kutarazi zuen. (Psikologikoa) 

Deskribapen ona egiteko, hainbat baliabide erabiltzen dira: onomatopeiak, esaera zaharrak, errepika-
penak, esajerazioak, hitz-jokoak…

ISTORIOA EDO GERTAERA KONTATU
Pertsonaiari gertatutako zerbait edo bururatu zaion ideiaren bat kontatzen da gehienetan.

 • Denbora-antolatzaileak: istorioaren kontaketa egituratzeko erabiltzen dira.
 - Behin batean, kalean doala…
 - Biharamunean, joan da medikuarenera eta…

 • Aditzaren denbora.
Iraganeko gertaerak lehenaldian kontatzeak denbora-eten handia eskatzen du, eta urrunera salto egite-
ra behartzen du entzulea. Txisteak, ipuinak eta asmaturiko beste pasadizo batzuk kontatzen direnean, 
baina, ohikoa da orainaldi burutua erabiliz istorioa unera bertara ekartzea.

 - A tera da medikua ebakuntza-gelatik itxaron-gelara, eta honela esan dio zain dagoen familiarte-
koari.

BUKAERA
Txistearen amaieran, entzulearen barrea eragingo duen bukaerako kolpea dago, sorpresa edo ezuste-
koa, gehienetan.

EZTULKA
Adineko gizona botikara eztulka sartu da, …………… (1), eta:

—Mesedez, emango al zenidake zerbait eztularen aurka?
Saltzailea bere lagun batekin ari da hizketan, …………… (2), eta, askorik erreparatu gabe, pa-
rean egokitu zaion lehen xarabea eman dio gizonari. Gizona botikatik ateratzea eta botikako 
nagusia sartzea, ordea, bat izan dira:

—Nor zen eztulka atera den aitona hori?
—Bezero bat.
—Eta zer eman diozu?
—Xarabe hori.
—Xarabe hori? Baina hori aringarria da-eta!

Saltzailea, …………… (3), korrika atera da kalera, eta gizona botikatik gertu aurkitu du, zuhaitz 
bati helduta, …………… (4), erdi balantzaka, aurpegia txuri-txuri, begiak …………… (5).

—Zer, aitona? Ez al duzu eztulik egiten?
—Eez naaiz aaausartzen.

Sarean txiste bat topatu eta lagun bati kontatzeko gorde duzu. 

I rakurri txistea, eta aldatu aditz-denbora, entzuleak/hartzaileak hurbilago senti dezan.

Anjel Alkain aktoreak, txisteak euskaraz egin daitezkeela baieztatzeko, txistea kontatu du 
telesaio bateko elkarrizketan.

Ikusi bideo-pasartea, eta zehaztu zerrendako zein baliabide erabilil dituen txiste-kontaketan.

Txiste-bilduma bat osatu dute ikaskideek unitate didaktikoaren amaieran.

Irakurri bertan bildutako hau, eta txertatu onomatopeiak dagozkien lekuan.

-  Entzulearengana hurbiltzea
- Sinesgarritasuna eranstea
- Onomatopeia
- Esajerazioa

- Orainaldi burutua
- Denbora-antolatzailea
- Amaierako kolpea
- Hitz-jokoak

zinbulu-zanbulu
eju eta eju
ti-ta
txor-txor
dir-dir

EKAINGO KOBAZULOAN
Egin dezagun atzera denboran eta sar gaitezen Ekaingo kobazuloan. Kristo aurreko ez da-
kit zenbatgarren urtean gaude. Haurrak eskolatik iritsi berriak ziren eta notak eman ziz-
kioten aitari.
Notak irakurtzen hasi orduko kopeta ilundu egin zitzaion Harri Ekaitzi. Haurrari serio-de-
monio begiratuz halaxe esan zion:

—Ehiza gainditu ez izana, tira… Badakit hartzak arriskutsua k direla eta urte sasoi ho-
netan ongi ezkutatzen direla. Margogintza gainditu ez izana, tira… Margotzeko geneu-
kan odol guztia gatzatu egin zaigu eta ez da modurik egokiena haitzuloetako hormak 
margotzeko… Baina Historia ez gainditzea?! Liburuak orri bakarra duenean?!

152PRIMERAN!
B2.2

153 PRIMERAN!
B2.2
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

-KO ATZIZKIA IZENLAGUNAK SORTZEKO

ERANTZUNAK
1. bikaintasuneranzko bidea; 
2. Urteetako ibilbidea;  
3. ordezkariekiko harremanak;  
4. Irakasleengandiko feedbackak;  
5. Haur eta gaztetxoentzako ikastaroen bidez; 
6. Ikasleekiko konfiantza;  
7. Unibertsitaterainoko ibilbidean;  
8. Irakasleenganako arreta;  
9. eremu administratiboko zentro guztietan; 
10. Ahozko hizkuntzarako baliabideak

ERANTZUNAK
1. Aitorrentzat; 2. Ondo; 3. Guretzat;  
4. Norentzat; 5. direnentzat;  
6. entzuleentzat; 7. Ondo;  
8. elbarrientzat; 9. Ondo;  
10. hizlariarentzat

ERANTZUNAK
1. antolatzaileenganako; 2. hizlariekiko;  
3. Entzuleekiko; 4. Egileenganako;  
5. buruarekiko; 6. Hizlarienganako;  
7. Publikoarenganako
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Hitzaldi baten antolatzaileak hitz eg i ten ari dira, prestaketa-lanetan ari direla.
Zuzendu -tzako atzizkia, oker erabili dene tan.

Coach batekin egon ondoren, hitzaldia    eman behar duen batek egoerari nola egin aurre 
gogorarazi dio bere buruari.

Osatu esaldiak, norekiko edo norenganako k asuak erabilita.

Mikel Pagadi umoristak, jendaurrean b  a izik, jende artean hitz egiteko aholkuak eman ditu 
telebistan.

Ikusi haren aholkuak, eta eman  beste bat, haren tonu umoretsuan. Erabili -ko atzizkia.

Beste bi kiderekin, adostu aholku gehiago.  Grabatu eta bidali forora, guztion artean bilduma 
osatzeko.

Izenlagunak, adjektiboak bezala, izena mugatzen du. -ko edo -en atzizkia hartzen du.
 - Bi harko hitzaldia Bilbon izango da.

BIRDEKLINABIDEA
-ko atzizkia deklinabide-kasuei gehi diezaiekegu; horrela, erlatibozko esaldia duen sintagma laburtzen 
dugu, sintagma hori izenlagun bihurtuta.
NOR, NORI, NORK eta NOREN kasuekin izan ezik, beste guztiekin erabil dezakegu.

 - Hitzaldi konpuruaren beheranzko (beherantz doan) joera kezkagarria da.

NORENTZAT ≠ NORENTZAKO
Hainbatetan, -ko atzizkidun deklinabide-   kasuak eta ez dutenak nahasi egiten dira. Esan bezala, -ko 
atzizkia badute, izenaren mende egongo dira, haren ezker-ezkerrean.

 - Atxagak hitzaldia emango du eskolako gurasoentzat (*gurasoentzako).
 - Gurasoentzako hitzal dia Atxagak emango du.

NOREKIKO ≠ NORENGANAKO
Ikusi den bezala, hauen azpian norekin eta norengana kasuak daude. Beraz, erabilera desberdina dute; 
izan ere, norekin kasuak alde biko norabidea adierazten du, eta norenganak, aldiz, alde bakarrekoa.

 - Hizlariarekiko adostasuna erabatekoa da (Hizlaria eta gu ados gaude).
 - Hizlariarenganako ezinikusia nabarmena da  (Hizlaria ez dugu batere gustuko).

-K O ATZIZKIA IZENLAGUNAK SORTZEKO

Hezkuntza-sailburuak, komunikabideen a urrean, ahozko hizkuntza sustatzeko neurrien berri 
eman du.

Berridatzi oharrak, deklinabide-kasuei -ko  gehituta. 

1. Gure seme-alaben hezkuntza antolatzeko, bikaintasunerantz egiten duen bidea aukeratu behar dugu.

2. Urteetan egin dugun ibilbidea ez da nahiko genituzkeen emaitzak ematen ari.

3. Beste hizkuntza-sistema batzuetako ordezkariekin izandako harremanak fruituak eman ditu.

4. Irakasleengandik jaso dugun feedbackak ezinbesteko informazioa eman digu.

5. Haur eta gaztetxoentzat antolatu ditugun ikastaroen bidez, jendaurrean hitz egitearen garrantzia azpimarratu 
nahi dugu.

6. Ikasleekin dugun konfi antza handitu beharra dugu.

7. Unibertsitateraino doan ibilbidean, gaur egun sumatzen ditugun gabeziak gainditu behar ditugu.

8. Irakasleengan jarri behar dugun arreta biderkatu egin behar da prozesu honetan.

9. Gure eremu administratiboan dauden zentro guztietan eragingo dugu.

10. Ahozko hizkuntzara bideratuko ditugun baliabideak ugaritu egingo ditugu.

1. Antolatzailee-………… esker ona erakutsi behar dut.

2. Beste hizlarie-………… konplizitatea lortu behar dut.

3. Entzulee-………… konexioa lortu behar dut.

4. Egile-……………… zintzotasuna erakutsiko dut, erabiliko ditudan iturriak aipatuta.

5. Neure burua-……………….. konfi antza sendotu behar dut.

6. Hizlari-……………… gutxiagotasun-konplexua gainditu behar dut.

7. Publikoa-……….. beldurrak ez nau kikildu behar.

A —Ohar batzuk prestatu ditut Aitorrentzak o (1).
B —Hizlaria aurkezteko? Aitorrentzako (2) aholkurik onena da gutxixeago hitz egitea.
A —Ez izan gaiztoa! Guretzako (3), mesede galanta.
B —Izango da, bai. Zera, botila batzuk ur ere ekarri beharko genituzke, ezta?
A —Norentzako (4)?
B —Mahaian egongo direnentzako (5). Entzuleentzako (6) ez, behintzat.
A —A, bale. Eta ezin ditugu ahaztu mikrofonoarentzako (7) pilak; aurrekoan, mikro barik geratu ginen.
B —Egia, bai. Eta lekua utzi behar dugu lehen lerroan elbarrientzako (8). Badaezpada.
A —Besterik behar dugu? Entzuleentzako (9) aulkiak prest daude, ordenagailua hizlariarentzako (10)… Kito, beraz.
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B —Egia, bai. Eta lekua utzi behar dugu lehen lerroan elbarrientzako (8). Badaezpada.
A —Besterik behar dugu? Entzuleentzako (9) aulkiak prest daude, ordenagailua hizlariarentzako (10)… Kito, beraz.
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Hitzaldi baten antolatzaileak hitz eg i ten ari dira, prestaketa-lanetan ari direla.
Zuzendu -tzako atzizkia, oker erabili dene tan.

Coach batekin egon ondoren, hitzaldia    eman behar duen batek egoerari nola egin aurre 
gogorarazi dio bere buruari.

Osatu esaldiak, norekiko edo norenganako k asuak erabilita.

Mikel Pagadi umoristak, jendaurrean b  a izik, jende artean hitz egiteko aholkuak eman ditu 
telebistan.

Ikusi haren aholkuak, eta eman  beste bat, haren tonu umoretsuan. Erabili -ko atzizkia.

Beste bi kiderekin, adostu aholku gehiago.  Grabatu eta bidali forora, guztion artean bilduma 
osatzeko.

Izenlagunak, adjektiboak bezala, izena mugatzen du. -ko edo -en atzizkia hartzen du.
 - Bi harko hitzaldia Bilbon izango da.

BIRDEKLINABIDEA
-ko atzizkia deklinabide-kasuei gehi diezaiekegu; horrela, erlatibozko esaldia duen sintagma laburtzen 
dugu, sintagma hori izenlagun bihurtuta.
NOR, NORI, NORK eta NOREN kasuekin izan ezik, beste guztiekin erabil dezakegu.

 - Hitzaldi konpuruaren beheranzko (beherantz doan) joera kezkagarria da.

NORENTZAT ≠ NORENTZAKO
Hainbatetan, -ko atzizkidun deklinabide-   kasuak eta ez dutenak nahasi egiten dira. Esan bezala, -ko 
atzizkia badute, izenaren mende egongo dira, haren ezker-ezkerrean.

 - Atxagak hitzaldia emango du eskolako gurasoentzat (*gurasoentzako).
 - Gurasoentzako hitzal dia Atxagak emango du.

NOREKIKO ≠ NORENGANAKO
Ikusi den bezala, hauen azpian norekin eta norengana kasuak daude. Beraz, erabilera desberdina dute; 
izan ere, norekin kasuak alde biko norabidea adierazten du, eta norenganak, aldiz, alde bakarrekoa.

 - Hizlariarekiko adostasuna erabatekoa da (Hizlaria eta gu ados gaude).
 - Hizlariarenganako ezinikusia nabarmena da  (Hizlaria ez dugu batere gustuko).

-K O ATZIZKIA IZENLAGUNAK SORTZEKO

Hezkuntza-sailburuak, komunikabideen a urrean, ahozko hizkuntza sustatzeko neurrien berri 
eman du.

Berridatzi oharrak, deklinabide-kasuei -ko  gehituta. 

1. Gure seme-alaben hezkuntza antolatzeko, bikaintasunerantz egiten duen bidea aukeratu behar dugu.

2. Urteetan egin dugun ibilbidea ez da nahiko genituzkeen emaitzak ematen ari.

3. Beste hizkuntza-sistema batzuetako ordezkariekin izandako harremanak fruituak eman ditu.

4. Irakasleengandik jaso dugun feedbackak ezinbesteko informazioa eman digu.

5. Haur eta gaztetxoentzat antolatu ditugun ikastaroen bidez, jendaurrean hitz egitearen garrantzia azpimarratu 
nahi dugu.

6. Ikasleekin dugun konfi antza handitu beharra dugu.

7. Unibertsitateraino doan ibilbidean, gaur egun sumatzen ditugun gabeziak gainditu behar ditugu.

8. Irakasleengan jarri behar dugun arreta biderkatu egin behar da prozesu honetan.

9. Gure eremu administratiboan dauden zentro guztietan eragingo dugu.

10. Ahozko hizkuntzara bideratuko ditugun baliabideak ugaritu egingo ditugu.

1. Antolatzailee-………… esker ona erakutsi behar dut.

2. Beste hizlarie-………… konplizitatea lortu behar dut.

3. Entzulee-………… konexioa lortu behar dut.

4. Egile-……………… zintzotasuna erakutsiko dut, erabiliko ditudan iturriak aipatuta.

5. Neure burua-……………….. konfi antza sendotu behar dut.

6. Hizlari-……………… gutxiagotasun-konplexua gainditu behar dut.

7. Publikoa-……….. beldurrak ez nau kikildu behar.

A —Ohar batzuk prestatu ditut Aitorrentzak o (1).
B —Hizlaria aurkezteko? Aitorrentzako (2) aholkurik onena da gutxixeago hitz egitea.
A —Ez izan gaiztoa! Guretzako (3), mesede galanta.
B —Izango da, bai. Zera, botila batzuk ur ere ekarri beharko genituzke, ezta?
A —Norentzako (4)?
B —Mahaian egongo direnentzako (5). Entzuleentzako (6) ez, behintzat.
A —A, bale. Eta ezin ditugu ahaztu mikrofonoarentzako (7) pilak; aurrekoan, mikro barik geratu ginen.
B —Egia, bai. Eta lekua utzi behar dugu lehen lerroan elbarrientzako (8). Badaezpada.
A —Besterik behar dugu? Entzuleentzako (9) aulkiak prest daude, ordenagailua hizlariarentzako (10)… Kito, beraz.
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Foroa dinamizatzeko, has zaitez zeu, eta 
eman beste aholkuren bat; esaterako: ez 
monopolizatu hitz egiteko txandak.

Entzun ikasleen aholkuak, eta egin galderak 
edo jarri eragozpenak; animatu beste taldetako 
ikasleak beste hainbeste egitera.

Foroko solasaldiak agortu direla ikusten 
duzunean, eman feedbacka.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A
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PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa KAMERA MAITEMINDU

Presta ezazue kanpainaren ard atz 
izango den bideoaren gidoia, eta gorde 
portfolioan. Zehaztu hauek:
• Zein baliabide erabiliko duzue erabakitako 

tonua emateko?
 – Txisteren bat, pasadizoren bat
 – Irudi gogorrak
 – …

• Idatzi testua eta esateko moduari buruzko 
oharrak.

• Zein irudi erabiliko dituzue, eta nola 
konbinatuko dituzue testuarekin?

• Musikarik gehituko duzue? Zein? Non 
kokatuko duzue?

• …

A

Ikusi kidearen casting-proba,   e ta  emaiozu iritzia.

Bazkide-kanpaina baterako bideoaren gidoia e gingo duzue.  Castingean parte hartzeko, bideo-grabazio laburra egingo duzu.

HITZEN BIDEZ ERAKARRI

Irakurri albisteak,    eta aukeratu, zure ez augarriak 
kontuan hartuta, ondoen egokitzen zaizun 
casting-deialdia, bertan parte hartzeko.

HILAREN AMAIERAN, 
'ETXEAN' TELESAILAREN 
ATAL  BERRIAK GRABATUKO 
DITUZTE 
CASTINGDEIALDIA EGIN DUTE AKTOREAK 
AURKITZ EKO
Lagun-kuadrilla urruti bizi da, lan-kontuak direla-
-eta. Internet bidez astero batuko direla hitzeman 
diote elkarri. Umorezko solasaldiak sortuko dira 
halako egoeran.
Hiru pertsonaia nagusiren bila gabiltza. Atseginak, 
argiak, umoretsuak, hurbilak, sinesgarriak… izan-
go dira.
Castingean parte hartzeko, bideo-grabazio laburra 
bidali beharko duzu gure helbide elektronikora. 
Zeure burua aurkeztu, eta beheko estekan duzun 
‘Etxean telesaila’ testua esan beharko duzu kamera-
ren aurrean. Asko jota, hiru minutuko saioa izango 
da.
Zineman edo antzerkian aritua ez bazara ere, ongi 
etorria izango zara.

'LAGUNAK' REALITYAREN 
DENBORALDI BERRIRAKO 
 A URKEZLE BILA DABILTZA 
CASTINGDEIALDIA EGIN DUTE AURKEZLEA 
AURKITZEKO.
Gazteen arteko elkarbizitzan oinarritzen den rea-
lity-a. Asteburua elkarrekin aterpetxe batean pasatu 
ondoren, telesaioan han gertatutakoak komenta-
tzen ditugu, tonu informalean.
Aurkezle nagusiaren bila gabiltza. Atsegina, argia, 
umoretsua, hurbila, sinesgarria… izango da.
Castingean parte hartzeko, bideo-grabazio laburra 
bidali beharko duzu gure helbide elektronikora. 
Zeure burua aurkeztu, eta beheko estekan duzun 
‘Lagunak realitya’ testua esan beharko duzu kame-
raren aurrean. Asko jota, hiru minutuko saioa izan-
go da.
Telebistan edo aurkezle-lanetan aritua ez bazara 
ere, ongi etorria izango zara.

Grabatu aurkezpena, 
eta gord e portfolioan. 

Pentsa ezazue zein talderen o r dezkariak za reten. 

Irakurri  aukeratutako deialdiari dagokion 
testua, eta prestatu bideo-grabazioa, 
adierazgarri esateko.
• Pentsatu nola esango duzun testu-zati 

bakoitza.
• Pentsatu non erabiliko dituzun isiluneak, 

keinuak, onomatopeiak, tonu-aldaketak…

• Markatu testuan prestatu dituzunak, 
lagungarriak izan dakizkizun.
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Grabatu bideoa edo aurkeztu gidoia 
taldeki deei.

Erantzun galdera eta zalantzei.

• Entretenigarria izan da? Gustura ikusteko modukoa?
• Pasadizoa barregarri edo interesgarri egiteko 

baliabideak erabili ditu?
• Ahotsaren erabilerak arreta piztu dizu edo erakarri 

zaitu? Zertan?
• Zer du hobetzeko? 

aisialdi-taldea

Gobernuz Kanpoko Erakundea

kirol-taldea

kontsumo-taldea

energia-kooperatiba

...

Egin behin-behineko grabazioa, antzezpena 
e ntseatzeko eta zerbait moldatu edo hobetu 
behar duzun ikusteko.

• Kanpaina orokorra izango da ala adin-tarte jakin bati 
begirakoa?

• Zenbateko aurrekontua izango dugu?
• Pertsonaia ezagunik gonbidatuko dugu, jende gehiago 

erakartzeko?
• Zein bide erabiliko dugu kanpaina hedatzeko?
• Zein tonutan bideratuko dugu kanpaina?

 – Umorez
 – Seriotasunez, larritasuna adieraziz
 – …

Zirriborratu zuen kanpaina, eta azaldu ikask ideei, 
labur.

ETXEAN telesaila LAGUNAK realitya
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PROZEDURA
Aurkeztu testua: herriko 

aldizkariaren azken zenbakian, 
casting-deialdi batzuei buruzko 
albistea dago. Irakur ditzatela 
deialdiok, eta aukera dezatela 
zeinetan hartuko luketen parte. 
Beste era bateko saioa egokiagoa 
balitz beren gustuetarako, adierazi 
badutela saioa zehazteko aukera. 

Hautaturiko deialdiaren arabera, 
testu bat edo beste esango dute 
kameraren aurrean. Ohartarazi eurek 
asmatutako deialdia aukeratuz gero, 
bakoitzak bere testua sortu beharko 
duela. 

Presta dezatela aurkezpena, 
entsea dezatela, eta graba eta gorde 
dezatela portfolioan. 

ESATEA BAINO GEHIAGO18. ikastunitatea
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e ntseatzeko eta zerbait moldatu edo hobetu 
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• Kanpaina orokorra izango da ala adin-tarte jakin bati 
begirakoa?

• Zenbateko aurrekontua izango dugu?
• Pertsonaia ezagunik gonbidatuko dugu, jende gehiago 

erakartzeko?
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labur.

ETXEAN telesaila LAGUNAK realitya
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PROZEDURA
Egin bi talde; horretarako, elkar 

daitezela kidetasun handiena- 
-edo daukaten ikasleak, ekintza 
gauzatzeko ordezkatuko duten taldea 
aukeratzea errazagoa gerta dakien. 
Pentsa dezatela zein taldetako kide 
diren eta zein euskarri erabiliko 
luketen bazkide-kanpaina batean. 
Liburuan hainbat aukera dituzten 
arren, animatu beren ekarpenak 
egitera. Hitz egin, talde handian, 
halako kanpainetan erabiltzen diren 
euskarrien gainean.

Aurkeztu egoera: hainbat arrazoi 
direla-eta, bazkide-kanpaina egitea 
erabaki duzue taldean, eta bideoklip 
bat izango da ardatza.

Presta dezatela bideokliparen 
gidoia. Zehatz ditzatela, besteak 
beste, liburuan dauden aztergaiak eta 
bururatzen zaizkien beste hainbat. 
Gorde dezatela portfolioan gidoia.

Aukerarik baduzue, grabatu 
bideoklipa, eta bidali ikaskideei; 
bestela, aurkez dezatela gidoia 
ikasgelan, eta erantzun diezaietela 
galdera edo zalantzei.

ESATEA BAINO GEHIAGO18. ikastunitatea
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EGUNAREN SOINU-BANDA

Irakurri mezu-haria, eta erantzun zure proposamenekin.

19.  ikastunitatea

Lexikoa:
• Musikaz jarduteko.

Diskurtsoa:
• Testu biografikoak: 

xedea, narrazioaren 
ezaugarriak, datu 
zehatzen erabilera…

Gramatika:
• Konparaziozko esaldiak: 

kopuru-berdintasuna.
• Siglen deklinabidea.

02. saioan:

BIZITZAREN 
ZERTZELADAK
Izan zirelako gara? 

03. saioan:

AFIZIOA ETA 
OFIZIOA
Bizi gaitezke musikatik?

01. saioan:

JOERAK JOMUGA
Entzuten duguna al gara?

Ikusi bideo-pasartea, eta bildu zuen ondorioak galderei 
erantzunez.
• Egun bakoitzak bere soinu-banda du, ala errepikatu egiten da? 
• Eguna ondo hasteko eraginkorra iruditzen zaizue musika?

BELARRITIK 
BIHOTZERA

Irakurri iratzargailuaren inguruko artikulu-zatia, eta osatu taula. 

(…)
Zertarako ordularia, sakelakoa gainean daramagunean? Bada, iratzargai-
luekin berdin, telefonoan jarri eta kito. Horrek, gainera, norberak nahi 
duen doinu edo abestia jartzeko aukera ematen du. Norbaitekin ohea eta 
loa konpartitzeko zortea izan dudanean, beti esnatu izan naiz doinu ezber-
din batekin: batzuetan, “pi-pi” klasikoa, zatarra eta jasangaitz samarra nire 
gusturako; Amelie filmeko soinu-bandarekin esnatu nintzenekoa ederra 
izan zen; eta, amaitzeko, Minutu bat goizero entzunez begiak zabaldu ni-
tuenean, irribarre handiz ekin nion egunari. Eguna hasteko abesti onena 
iruditzen zait, ez du parekorik.
(…)

zuzeu.eus (moldatua)

Egun guztiek dute beren soinu-banda, egun bakoitzak bere 
berezitasuna duelako. Jarri gaurko egunari berea. 
Zein da zure #Gaurkosoinubanda?

Gaur ez dit iratzargailuak jo, ez dago #Mari ren pareko 
azeleragailurik!!! Eskerrik asko, #SuTaGar, bizitzeko gasolina 
emateagatik! 
#Gaurkosoinubanda

 –Egun guztiak ez dira berdinak, baina bakoitzak bere 
gustuko kantuak entzuten ditu normalean, ezta?
 –Doinu berriak ere behar dira noizbehinka.

ESNATZE ONA

• Gustuko ohekidearen laztan batekin.
• …

ESNATZE TXARRA

• Ustekabe zaratatsu batekin: ate-kolpe gogorra…
• …

Irakurri musikari buruzko aipuen lehiaketa-iragarkia. Sortu zuen 
aipuak, eta aukeratu onena aldizkariko lehiaketara aurkezteko.

AIPU-LEHIAKETA

Arterik zuzenekoena da musika. Belarritik sartu, eta zuzenean 
bihotzera doa.

Magdalena Martinez. Musikaria
Kantatzen duzun abesti horrek ez izan arren gaur zurekin 
zerikusirik, denboraren poderioz zeuk izango duzu haren antza.

Harkaitz Cano. Idazlea

Hartu parte musikari buruzko aipu-lehiaketan, zure aipua sortuz nahiz 
gustukoena bozkatuz. Parte-hartzaileen artean sari bikainak banatuko dira.
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GAIA
Musika izango da, seguruena, ia 

gizaki guztiok gustuko dugun arte 
bakarrenetakoa. Bakoitzak bere estilo 
kutunagoa izango du, eta gehiago edo 
gutxiago entzungo du, baina nekez 
aurkituko dugu musikaren bat gustatzen 
ez zaionik. Izan ere, musikak hainbat 
emozio eragiten du gugan, oroitzapenak 
ekartzen dizkigu… gure bizitza osatu 
egiten du, laburbilduz.

Musika asko aldatu da historian; 
etengabe ari dira sortzen proposamenak 
eta eskaintzak, belarri guztiak asetzeko 
beste. Boladako joerak gorabehera, nork 
bere lekutxoa egin nahi du musikan. 
Irudiaren munduak harrapatuta gaituen 
honetan, musika-lanak aurkezteko 
erabiltzen dira bideoklipak bereziki; esan 
daiteke musika ikusi egiten dugula gaur 
egun.

Badira musikariak ibilbide luzea 
egin dutenak, eta belaunaldi berrien 
inspirazio-iturri izan direnak; horrela, 
handik eta hemendik jasotako eraginek 
finkatzen dute musikari bakoitzaren 
estiloa. Haien bizitzak eta musikari-
-ibilbideak azaltzen digute euren 
proposamen artistikoa.

Artea izateaz gain, musika industria 
ere bada. Sortzaileek ez ezik, hainbat 
profesionalek ere hartzen dute parte, 
musikaz goza dezagun: ekoiztetxeek, 
ikuskizunen programatzaileek, 
teknikariek… Teknologiak ekarri dituen 
berrikuntzek atea zabaldu digute musika-
-kontsumitzaileoi lan hori doan jasotzeko. 
Mahai gainean dago musika musu-truk 
gozatzearen zilegitasuna.

BELARRITIK BIHOTZERA19. ikastunitatea
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B ONDORIOAK ATERA
Egin tartea ikasgelaz kanpo egindako 

lanari talde handian galderak bideratuz: 
jarraitu al diozue #Gaurkosoinubanda traolari 
sare sozialetan? Jaso al duzue ikaskideen 
erantzunik?… Paperetan idatzitako mezuak 
baleude, eskatu elkartrukatzeko, eta 
bideratu erantzuteko tartea.

Aurkeztu bideo-pasartea: lagun parea 
berriketan ariko da esnatze berezi baten 
ondotik. Taldeka, atera ditzatela ondorioak, 
galderei erantzunez. Eragin solasaldia sortu 
ez den taldeetan.

C ONDORIOAK ATERA
Talde txikitan, utzi tartea eskatzen diren 

adibide batzuk pentsatzeko. Eraman arbelera 
zerrendak, guztion artean erronda eginez, 
txandaka. Ikasle bakoitzak bat idatz dezala. 
Ohartarazi errepikapenak saihesteko.

D EKINTZA
Irakurri musikari buruzko aipuen 

lehiaketaren iragarkia, eta esan elkarri zein 
eta zergatik gustatu zaizuen. 

Egin bi edo hiru talde, eta sor ditzatela 
hiruzpalau aipu. Aukera dezatela politena 
ikastaldean aurkezteko.

Aurkez dezala bakoitzak talde handian 
aldizkariko lehiaketarako hautatutako aipua.

Bozkatu hoberena aukeratzeko.  Eskatu 
guztiei botoa banaka emateko, ozenki eta 
arrazoituta, egindako aukeraren azalpena 
emanez.

BELARRITIK BIHOTZERA19. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Idatz dezatela mezua traola erabilita. 

Bideratu sare sozial berean idatz dezaten, eta 
animatu ikaskideenak irakurtzera eta baten 
bati erantzutera. Litekeena da sare sozialetan 
ibiltzeko ohiturarik ez izatea; kasu horretan, 
eskatu paper-zati txikitan idatzita ekartzeko 
mezuak.

ESKOLA AURRETIK
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01.saioa

Ikusi pasartea, eta laburbildu zuen 
hitzetan ideia nagusiak. 

JOERAK JOMUGA

Osatu musika-joeren deskribapenak, 
aukerak aztertuta.

A

B

C

D

E

Irakurri arte-zuzendariari telesaio batean 
egindako elkarrizketaren aurkezpena, eta egin 
hipotesiak esango duenaren gainean.
• Zer azalpen eman ote du Iratxe Reparazek “Musika 

begietatik sartzen da” ideiaren inguruan?

DREAM POP 

 AMETSEN SOINU-BANDA

EMO 

 ILUNTASUNAREN ARRAKASTA

SAD BANGER 

 MALKOEN DANTZA

Doinu elektronikoak, ……………(1). 
Horiek dira Dream Pop estiloaren 
osagaiak. Saio honetan, musika- 
-estilo hau jorratzen duten banda 
batzuk ezagutuko dituzu.

Asko dira Emo raparen joerarekin 
bat egin duten gazteak. Lil Peep 
eta Billie Eilish artistek, kasu, 
……………(2) beren musika egiteko 
eta beren ……………(3) lortu duten 
arrakasta ukaezina da.

Sad Bangerrak ……………(4) kantu 
tristeak dira. Ez dirudi nahasketa 
logikoa, baina asko dira, eta, saio 
honetan, pop-munduak utzitako 
batzuk errepasatu ditugu.

Berrartu forora bidalitako deskribapenak, eta saia 
zaitezte asmatzen zein musika-estilo den, elkarri 
galderak eginez.

MUSIKAZ ARITZEKO
Musika ikuskizunetan, hamabostaldiak, 
zuzeneko emanaldiak, kontzertu jende-
tsuak… izaten dira entzungai.
ADITZAK
jo, taularatu, gozatu, konposatu…

 – Zuzeneko doinuak izango dira prota-
gonista irekiera-jaialdian.

KH 1-4

Irakurri egunkariko albistea, eta osatu 
kazetariak egindako Iseoren deskribapena, 
aukerak aztertuta.

Entzun musika-irratsaioaren pasarteak, 
eta egin zuzenketak beharrezkoa den 
kasuetan.
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Bidali forora gustuko duzun musika- 
-estiloaren deskribapena, zein den esan gabe, 
ikaskideek ikasgelan asma dezaten. Era berean, 
irakurri ikaskideek idatzi dituzten batzuk.

a. fantasiazko atmosferak eta ahots xuxurlariak

b. melodia argitsuak eta alaiak dituzten

c. malenkonian eta tristuran oinarritu dira 

d. kantu ilunekin 

musikaltasuna
soinu propioak
dubaren melodiak 

ISEO KANTAUTORE NAFARRAK 
BIRA BAT EMATEN DIHARDU
Lehen kontzertua uztailaren 17an eman zuen, Iruñean. 
Back To The Roots izeneko biraren barruan, uztailaren 22an 
Madrilen igo zen oholtza gainera, eta, ondoren, Malagan, 
Sevillan eta Granadan eskainiko ditu musika-emanaldiak, 
uztailaren 23an, 24an eta 25ean, hurrenez hurren. Azkenik, 
uztailaren 31n Valentzian izango da. 
Iseo ezizen musikalaren atzean, Leire Villanueva abeslari 
nafarra dago. Villanueva talde askotatik igaro da, Iruñea 
eta Bartzelona artean. Hala ere, azken urteotan, bakarkako 
lan asko ekoitzi ditu, gitarra eta looper-a erabiliz, baita bere 
…………… (1) sortuz ere. 
Villanuevak, Alberto Iriarterekin batera, Iseo and Dodo-
sound musika-taldea eratu zuen, 2014. urtean. Bikotearen 
kantak ingelesez dira gehienbat, reggae eta dub musika-es-
tiloan oinarrituak, …………… (2). Hori dela medio, taldea-
ren elkarlaneko lehendabiziko proiektua 2014. urtean iritsi 
zen: bi abestiz osatutako Dibi dibi singlea. 2015. urtean, 
berriz, haien lehen albuma kaleratu zuten, Cat Platoon, 
hain zuzen ere, hamar kantaz osatutako diskoa. Lan horrek 
80ko hamarkadako rub-a-dubetik gaur egungo …………… 
(3) errepasatzen ditu.
Halaber, 2017an, taldearen bigarren albuma ailegatu zen, 
Roots in the Air izenekoa. Bertan, bi artistez gain, beste 
zenbaitek kolaboratu zuten, hala nola Zufiaurrek saxo te-
norrean, Alberto Sanzolek tronpetan, Iñigo Xalbadorrek 
saxo baritonoan eta Ana Aznarezek zeharkako txirulan. 
Soinu digital eta haize-instrumentuen …………… (4) disko 
honen …………… (5) nabarmentzen du.

Unai Sarriugarte, elcorreo.com (moldatua)

uztarketa nabarmenak
trip hop zertzeladekin

1. Bira bat ematen dihardu.

2. Back To The Roots izeneko biraren bitartez uztailaren 
22an Madrilen igo zen oholtza gainera.

3. Ondoren Malagan, Sevillan eta Granadan eskainiko 
ditu musika-emanaldiak, uztailaren 23an, 24an eta 
25ean, hurrenez hurren

4. Hala, azken urteotan bakarkako lan asko ekoitzi ditu, 
gitarra eta looperra erabiliz, eta baita bere soinu 
propioak sortuz. 

5. Taldearen elkarlaneko lehendabiziko proiektua 2014. 
urtean iritsi zen, bi abestiz osatutako Dibi dibi singlea.

S A I T Z U L I A I

D B K R M I Z K E K

K O U D A L B O G E

T I S F Z A E T I K

S T K G P M R R T E

E Z I H I K E E A S

X E Z O E E Z G S U

L A U K Z U K A M N

O I N N A I O S O I

Aurkez ezazue abesti kutunen top-zerrendarako 
aukeratu duzuen kantua, proposamena 
arrazoituz.

Bozkatu top-zerrendako kantuak, irabazlea eta 
ordena zehazteko.

 –AEBetan sortu zela esan duzu, baina 
zein aldetan?
 –Hegoaldean, Mississippi aldean

Topa ezazue nabarmendutako hitza ordezkatzeko 
sinonimo egokia letra-zopan.
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A GAIAN SARTU
Aurkeztu testua: Gaztea irratian, 

musika-estiloak aurkezten dituen 
irratsaioa entzungo duzue . 
Entzun dezatela, eta egin ditzatela 
zuzenketak beharrezkoa den 
kasuetan.

Bideratu forora mezu bat gutxienez 
deskribapen bana bidal dezatela 
eskatzeko. Azpimarratu ezkutuan 
gorde behar dutela zein den musika-
-estiloa.

B ULERMENA LANDU
Egin taldeak musika-gustuen arabera. 

Horretarako, idatzi musika-joeren etiketa 
batzuk (ikasle-talde adina etiketa) 
arbelean: soula, rock-and-rolla, popa, rapa, 
jazza, klasikoa… Taldetan, zehatz dezatela 
foroan osatu dituzten deskribapenetan 
zein dagokien haien musika-estiloari. 

Gerta daiteke foroan ez egotea taldeari 
dagokion deskribapenik. Hala den 
kasuetan, bideratu tartea talde bakoitzak 
berea sor dezan. 

Talde handian, azal dezatela talde 
bakoitzeko eledunek zein deskribapen 
identifikatu duten foroan beren 
talderako. Eskatu egileei baieztatzeko 
ala ezeztatzeko, baita identifikatu gabe 
geratu badira ere. Azken kasu horietan, 
gerta daiteke deskribapenak egokitzapena 
behar izatea. Beraz, baloratu hala den, 
egoki dezaten.

C ULERMENA LANDU
Irakur dezatela bideo-pasartearen aurkezpena, eta ikusi 

aurretik, taldeka, eraiki ditzatela bertan emango diren azalpenen 
gaineko hipotesiak. 

Aurkeztu bideo-pasartea: Iratxe Reparaz arte-zuzendariari 
telesaio batean egindako elkarrizketaren pasarte bat da. Ikus 
dezatela bideo-pasartea, eta, talde beretan jarraituta, osa 
dezatela aipatu diren ideia nagusien zerrenda. Talde handian, 
aurkez ditzala talde bakoitzeko eledunak bildutako ideiak. Ardura 
zaitez zerrenda bateratua arbelera eramateaz, beti ere ideiak 
errepikatu gabe eta, oker azaldu badira, zuzenduta.

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNAK
1. a; 2. c; 3. d; 4. b

BELARRITIK BIHOTZERA19. ikastunitatea
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eta Bartzelona artean. Hala ere, azken urteotan, bakarkako 
lan asko ekoitzi ditu, gitarra eta looper-a erabiliz, baita bere 
…………… (1) sortuz ere. 
Villanuevak, Alberto Iriarterekin batera, Iseo and Dodo-
sound musika-taldea eratu zuen, 2014. urtean. Bikotearen 
kantak ingelesez dira gehienbat, reggae eta dub musika-es-
tiloan oinarrituak, …………… (2). Hori dela medio, taldea-
ren elkarlaneko lehendabiziko proiektua 2014. urtean iritsi 
zen: bi abestiz osatutako Dibi dibi singlea. 2015. urtean, 
berriz, haien lehen albuma kaleratu zuten, Cat Platoon, 
hain zuzen ere, hamar kantaz osatutako diskoa. Lan horrek 
80ko hamarkadako rub-a-dubetik gaur egungo …………… 
(3) errepasatzen ditu.
Halaber, 2017an, taldearen bigarren albuma ailegatu zen, 
Roots in the Air izenekoa. Bertan, bi artistez gain, beste 
zenbaitek kolaboratu zuten, hala nola Zufiaurrek saxo te-
norrean, Alberto Sanzolek tronpetan, Iñigo Xalbadorrek 
saxo baritonoan eta Ana Aznarezek zeharkako txirulan. 
Soinu digital eta haize-instrumentuen …………… (4) disko 
honen …………… (5) nabarmentzen du.

Unai Sarriugarte, elcorreo.com (moldatua)

uztarketa nabarmenak
trip hop zertzeladekin

1. Bira bat ematen dihardu.

2. Back To The Roots izeneko biraren bitartez uztailaren 
22an Madrilen igo zen oholtza gainera.

3. Ondoren Malagan, Sevillan eta Granadan eskainiko 
ditu musika-emanaldiak, uztailaren 23an, 24an eta 
25ean, hurrenez hurren

4. Hala, azken urteotan bakarkako lan asko ekoitzi ditu, 
gitarra eta looperra erabiliz, eta baita bere soinu 
propioak sortuz. 

5. Taldearen elkarlaneko lehendabiziko proiektua 2014. 
urtean iritsi zen, bi abestiz osatutako Dibi dibi singlea.

S A I T Z U L I A I

D B K R M I Z K E K

K O U D A L B O G E

T I S F Z A E T I K

S T K G P M R R T E

E Z I H I K E E A S

X E Z O E E Z G S U

L A U K Z U K A M N

O I N N A I O S O I

Aurkez ezazue abesti kutunen top-zerrendarako 
aukeratu duzuen kantua, proposamena 
arrazoituz.

Bozkatu top-zerrendako kantuak, irabazlea eta 
ordena zehazteko.

 –AEBetan sortu zela esan duzu, baina 
zein aldetan?
 –Hegoaldean, Mississippi aldean

Topa ezazue nabarmendutako hitza ordezkatzeko 
sinonimo egokia letra-zopan.

160PRIMERAN! 
B2.2

161 PRIMERAN! 
B2.2

E EKINTZA 
Presta dezatela, binaka, gustuko duten kantu 

baten aurkezpena, proposamena arrazoituz. Talde 
handian, entzun aurkezpen guztiak; bitartean, idatz 
ezazu kantu-zerrenda arbelean.

Azkenik, bideratu top-zerrenda osatzeko bozketa. 
Ohartarazi bakoitzak berea ez den kantu bati baino 
ezingo diola eman botoa. Bozka dezala bakoitzak 
arbeleko zerrendako kanturik gustukoena, papertxo 
batean izena idatziz. Eskatu laguntza ikasle bati 
botoak irakurtzeko, eta osatu top-zerrenda.

OSTEKOAK

D LEXIKOARI ERREPARATU
Aurkeztu testua: egunkarian, Iseo musikari 

nafarraren kontzertuen berri eman dute. Irakur 
dezatela egunkariko albistea, eta osa dezatela 
liburuko aukerekin.

Ondoren, topa ditzatela testuko laginetan 
nabarmendutako hitzak ordezkatzeko sinonimo 
egokiak letra-zopan.

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

ERANTZUNAK
1. ITZULI;  
2. AGERTOKI;  
3. IKUSKIZUN;  
4. BEREZKO;  
5. EGITASMOA

ERANTZUNAK 
1. soinu propioak;  
2. trip hop zertzeladekin;  
3. dubaren melodiak;  
4. uztarketa nabarmenak; 
5. musikaltasuna 

ZABALKUNDEA
Musika-munduan, entzuteak ez 

ezik, ikusteak ere mezua ulertzen 
laguntzen duela izan duzue hizpide. 
Gauzak horrela, musikarekin lotura 
duen museo bat ikustera gonbida 
ditzakezu.

Animatu ikasleak Soinuenea 
Herri Musikaren Txokoa bisitatzera. 
Horretarako, araka ezazue haren 
webgunean (soinuenea.eus) bisita-
-orduak eta eskaintzak ikusteko, 
eta antola ezazue zuen neurrira 
egokituriko bisita.

BELARRITIK BIHOTZERA19. ikastunitatea
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02.saioa BIZITZAREN ZERTZELADAK

Azaldu elkarri biografia osatzeko egindako 
loturak, eta argitu zalantzak, baldin 
badituzue. 

Bildu egokitutako urte-garaiari dagokion 
diskografiaren informazioa, eta osa ezazue 
diskografia guztia.

Entzun Bruce Springsteenen 
musika-biografia, eta aukeratu 
datu zehatzak.

A B D

E

C Entzun Billie Holidayren biografia- 
-erreportajea, eta zehatz ezazue  
zer-nolako eragina izan zuen  
musikari hauengan.

MIKEL LABOA  
•………

BEÑAT AXIARI 
•……….  

FRANK SINATRA 
•………

Aztertu Billie Holidayren erreportaje-zatia, 
azpimarratu zein ezaugarri dituen eta 
erantzun galderei.

BILLIE HOLIDAY, JAZZAK EMAN 
DUEN AHOTSIK HUNKIGARRIENA
Jazz-kantari onenetakoa izan zen bere garaian Billie Holiday, 
eta oraindik ere egungo beste abeslari askoren inspirazio iza-
ten jarraitzen du. Bere ahotsa benetan berezia zen, zertxobait 
mugatua, beharbada, erregistroari dagokionez, baina swing 
eta emozioz betea; gainera, erritmorako sen ikaragarria zuen. 
Billie Holiday izenez ospetsua, Eleanora Fagan Gough —Lady 
Day ezizena ere jarri  zioten— Philadelphian (AEB) jaio zen, 
1915eko apirilaren 7an. Hamar urte zituela Bessie Smith edo 
Louis Armstrong artisten musika entzun ohi zuen etxeko gra-
mofonoan eta hortik etorri zitzaion musikarekiko interesa.
1930ean, New Yorkeko Harlem auzunean lan bila ari zela, 
Pod's and Jerry's izeneko klub txiki batean sartu zen, pia-
no-jotzaileak abesteko eskatu zion, eta Trav'lin All Alone 
kantatzen hasi bezain laster, taberna osoa mutu geratu zen, 
neskatoaren ahotsarekin txundituta; horrela hasi zen Billie 
Holidayren musika-ibilbidea. 1933an, John Hammond mu-
sika-produktoreak Log Cabin izeneko klubean abesten ikusi 
zuen Billie. Erabat liluratuta geratu zen eta berari buruz idatzi 
zuen egunkari batean. Artikulu hari esker, Benny Goodman 
musikariak zuzendutako musika-talde txiki bateko kide egi-
tea lortu zuen eta 1933ko azaroaren 7an egin zuen debuta 
merkatuan Your Mother's Son-In-Law kantuarekin.
Lester Youngekin kantatzeko aukera ere izan zuen. Azken 
horrekin, aparteko arrakasta izan zuen; jazzaren historian, 
bikote gutxi izan dira Holidayk eta Youngek osatzen zutena 
bezain bikainak.
1939an, Strange Fruit izeneko kantua grabatu zuen. Eskubide 
zibilen alde Estatu Batuetan eraturiko mugimenduaren lehen 
leloa bilakatu zen, eta horrek mundu osoan ezagutarazi zuen; 
AEBetako Time aldizkariak XX. mendeko kanturik onena 
izendatu zuen, 1999an. Billie Holidayk tinko eutsi zion arra-
kastari; Count Basie, Artie Show eta Lester Youngekin lanean 
jarraitu zuen; eta, guztira, berrehun abesti inguru grabatu zi-
tuen, 40ko hamarkadan. 
(…)

hiru.eus (moldatua)

176

1. New Jerseyn jaio zen, 1949ko irailean. Musikarako 
zaletasuna txikitatik datorkio. Antza, Elvis Presley 
telebistan lehen aldiz c ikusi zuenetik / c agertu 
zenetik.

2. 13 urte zituela, bere lehendabiziko gitarra erosi zuen, 
eta, ordutik, musika-tresna hori c bidelagun izan du / 
c bidaia guztietan eraman du berarekin.

3. Hainbat talderekin jo ostean, 23 urte zituela, Columbia 
Records ekoiztetxearekin kontratu bat c hautsi zuen / 
c izenpetu zuen, 1972an.

4. Bere lehen diskoa 1973an kaleratu zuen. Salmenta 
handiegirik izan ez zuen arren, c harrera ona / c 
harrera bikaina izan zuen prentsa espezializatuaren 
eta rockzaleen artean. Handik gutxira, kontzertuak 
eskaintzen hasi zen, E-Street Band-ekin batera.

Osatu hurrengo urratsak,  
Wikipediako datu hauek  lotuz, eta 
grabatu biografiaren jarraipena. 

1. 1975ean, Born to Run (Lasterka egiteko jaioa) argitaratu zuen, 
nerabe baten bizitzako egun bati buruzko kantuekin osatua,  
eta disko harekin…

2. Born in the USA (Estatu Batuetan sortua, 1984) diskoa Columbia 
Recordsen historiako diskorik salduena izan zen (13 milioi ale),  
eta harekin…

3. 1986an, Bruce Springsteen and the E-Street Band (Bruce Springsteen 
eta E-Street Band) diskoa grabatu zuen, eta, 1987an…

4. 1992an, beste bi disko grabatu zituen: Human Touch (1992,  
Giza ukitua) eta Lucky Town (1993, Zorioneko hiria). 1995ean ere, 
beste bi disko kaleratu zituen:

a. The Ghost of Tom Joad (Tom Joaden 
mamua) eta Greatest Hits (1985-1995) 
(Abesti onenak, 1985-1995).

b. …munduko musika-izar handienetakoa 
bihurtu zen.

c. …Tunnel of Love (Maitasunaren tunela). 
Azkeneko diskoari esker, Grammy sari bat 
irabazi zuen.

d. …Bruce Springsteen langile-klasearen 
sinbolo bihurtu zen.

 –Mikel Laboaren disko baten aipamena egin 
du, baina ez dut ondo ulertu zergatik. Zuek 
zer jaso duzue?
 –Ez nago ziur, baina esango nuke disko edo 
kantu bat eskaini ziola Billie Holidayri.

TESTU BIOGRAFIKOAK 
Testu biografikoen ezaugarriak:
· Xedea: intereseko pertsonaia ezagutzera ematea.
· 3. pertsonan idaztea (autobiografian, ordea, 1.an).
· Datu zehatzen erabilera: datak, izenak, lekuak…
·  Egitura: pertsonaia aurkeztu, garapena (pertsonaiaren 
bizitzako ekintzen narrazioa) eta ondorioa (pertso-
naiari buruzko iritzi subjektiboa). 

· Adberbioen erabilera (ordura arte, agudo asko…)…
 – Mikel Laboa Manzisidor (Donostia, 1934-2008) 
euskal abeslaria eta musikagilea izan zen. 

KH 5-8

1. GENEROA: zein testu-genero dela esango zenuke? 

2. GAIA: xehetasun morbosoak edo txutxu-mutxuak daude, 
ala datu objektiboak besterik ez?

3. ADITZA: zein pertsonatan erabili da aditza?

4. EGITURA: zein egitura du testuak? Ordena kronologikoari 
jarraitu dio, ala besteren bati?

Ikusi Jazzaldiaren iragarkia, eta adostu 
egitarauaren eskuorrian argitaratzeko 
partaideen biografia-atala, mapari jarraituz. 

Datu biografikoen bilketa: 
 musikan egindako ibilbidea, 

diskografia…

Narrazioaren ezaugarriak:  
narratzailearen estiloa  
(aditza, inplikazioa…),  

azalpenak txertatu bai/ez,  
deskribapenak txertatu  

bai/ez…

Kontaketaren egitura:  
denbora erreala 

(pertsonaiaren bizitzako  
urteak),  urrats artistikoen  

baitan, atzera begirako 
 jauziak egitea…

Antolatu lanak, eta idatzi bakoitzak atal bana. 

Aztertu elkarren atalak, adostu hobetu beharrekoak,  
eta idatzi azken bertsioa.
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A GAIAN SARTU
Aurkeztu testua: Bruce Springsteenen 

biografiaren hasiera entzungo duzue 
irratsaioan. Entzun aurretik, irakur 
dezatela liburuko aurrerapena, 
biografiako zehaztasunen aukerak 
ematen dituena. Entzun ondoren, 
aukera ditzatela zehaztasunak.

Egin dezatela biografiaren jarraipena, 
Wikipediako datuak lotuz, eta, nahi 
badute, txerta dezatela azalpenen bat. 
Grabatu, eta bidal diezazutela.

B LOTURAK AZALDU 
Galdetu nork duen Bruce Sprinsgteenen 

berri edota ba al den haren jarraitzailerik 
ikastaldean. Horren arabera, egin taldeak, 
ahal den heinean eta musikariaren 
ezagutzaren bat dutenak talde banatan 
jarrita, informazio-hutsunea osatzen lagun 
dezaten. 

Taldeka, azal diezaiotela elkarri 
Wikipediako informazioarekin egindako 
loturak, eta saia daitezela izandako 
zalantzak argitzen. Taldeetan argitu gabeko 
zalantzarik balego, bideratu talde handira 
erantzunak. 

Ondoren, antolatu abeslariaren 
diskografia osatzeko lan-banaketa (urteak 
banatuta, talde-kopuruaren arabera, 
hainbat urte izendatu, adibidez). Utzi 
tartea egokitutako urteetako diskografiari 
buruzko informazioa bil dezaten. Osa 
dezatela biografia. 

Egin talde berriak, urte-garai bakoitzeko 
taldekide banarekin, eta konta diezaiotela 
elkarri bildu duten informazioa, 
Springsteenen diskografia osatzeko.

C ENTZUMENA LANDU 
Aurkeztu testua: Billie Holiday kantariari buruzko irratiko 

musika-erreportajea da. Entzun aurretik, azaldu hiruko 
taldetan ariko direla; hala, informazio-bilketa kudeatzeko 
aukera izango dute, adibidez: bakoitzak arreta handiagoz 
errepara diezaioke musikari bati buruz esan denari. 

Entzun ondoren, azal diezaiotela elkarri zein informazio 
bildu duten, eta osa dezatela taulan falta duten informazioa. 
Beharrezkoa ikusten baduzu, bideratu talde handira 
informazio-hutsunearen gaineko kontsultak.

ERANTZUNAK
1. lehen aldiz ikusi zuenetik; 
2. bidelagun izan du;  
3. izenpetu zuen;  
4. harrera bikaina

 ERANTZUNAK
1. b; 2. d; 3. c; 4. a

ESKOLA AURRETIK

BELARRITIK BIHOTZERA19. ikastunitatea ERANTZUNAK
Mikel Laboa: oso gustuko zuen Holidayren 
ahotsa, kantatzeko modua. Asko entzuten 
zuen; bolada batean, egunero, gosaltzeko 
orduan. Xoriek 17 diskoan (2005), kantu bat 
eskaini zion, In Memoriam izeneko atalean.
Beñat Axiari: oso gustuko du, eta haren 
Strange Fruit pieza mitikoa sarri abesten du 
zuzeneko emanaldietan.
Frank Sinatra: Holidayk eragin zion gehien
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02.saioa BIZITZAREN ZERTZELADAK

Azaldu elkarri biografia osatzeko egindako 
loturak, eta argitu zalantzak, baldin 
badituzue. 

Bildu egokitutako urte-garaiari dagokion 
diskografiaren informazioa, eta osa ezazue 
diskografia guztia.

Entzun Bruce Springsteenen 
musika-biografia, eta aukeratu 
datu zehatzak.

A B D

E

C Entzun Billie Holidayren biografia- 
-erreportajea, eta zehatz ezazue  
zer-nolako eragina izan zuen  
musikari hauengan.

MIKEL LABOA  
•………

BEÑAT AXIARI 
•……….  

FRANK SINATRA 
•………

Aztertu Billie Holidayren erreportaje-zatia, 
azpimarratu zein ezaugarri dituen eta 
erantzun galderei.

BILLIE HOLIDAY, JAZZAK EMAN 
DUEN AHOTSIK HUNKIGARRIENA
Jazz-kantari onenetakoa izan zen bere garaian Billie Holiday, 
eta oraindik ere egungo beste abeslari askoren inspirazio iza-
ten jarraitzen du. Bere ahotsa benetan berezia zen, zertxobait 
mugatua, beharbada, erregistroari dagokionez, baina swing 
eta emozioz betea; gainera, erritmorako sen ikaragarria zuen. 
Billie Holiday izenez ospetsua, Eleanora Fagan Gough —Lady 
Day ezizena ere jarri  zioten— Philadelphian (AEB) jaio zen, 
1915eko apirilaren 7an. Hamar urte zituela Bessie Smith edo 
Louis Armstrong artisten musika entzun ohi zuen etxeko gra-
mofonoan eta hortik etorri zitzaion musikarekiko interesa.
1930ean, New Yorkeko Harlem auzunean lan bila ari zela, 
Pod's and Jerry's izeneko klub txiki batean sartu zen, pia-
no-jotzaileak abesteko eskatu zion, eta Trav'lin All Alone 
kantatzen hasi bezain laster, taberna osoa mutu geratu zen, 
neskatoaren ahotsarekin txundituta; horrela hasi zen Billie 
Holidayren musika-ibilbidea. 1933an, John Hammond mu-
sika-produktoreak Log Cabin izeneko klubean abesten ikusi 
zuen Billie. Erabat liluratuta geratu zen eta berari buruz idatzi 
zuen egunkari batean. Artikulu hari esker, Benny Goodman 
musikariak zuzendutako musika-talde txiki bateko kide egi-
tea lortu zuen eta 1933ko azaroaren 7an egin zuen debuta 
merkatuan Your Mother's Son-In-Law kantuarekin.
Lester Youngekin kantatzeko aukera ere izan zuen. Azken 
horrekin, aparteko arrakasta izan zuen; jazzaren historian, 
bikote gutxi izan dira Holidayk eta Youngek osatzen zutena 
bezain bikainak.
1939an, Strange Fruit izeneko kantua grabatu zuen. Eskubide 
zibilen alde Estatu Batuetan eraturiko mugimenduaren lehen 
leloa bilakatu zen, eta horrek mundu osoan ezagutarazi zuen; 
AEBetako Time aldizkariak XX. mendeko kanturik onena 
izendatu zuen, 1999an. Billie Holidayk tinko eutsi zion arra-
kastari; Count Basie, Artie Show eta Lester Youngekin lanean 
jarraitu zuen; eta, guztira, berrehun abesti inguru grabatu zi-
tuen, 40ko hamarkadan. 
(…)

hiru.eus (moldatua)

176

1. New Jerseyn jaio zen, 1949ko irailean. Musikarako 
zaletasuna txikitatik datorkio. Antza, Elvis Presley 
telebistan lehen aldiz c ikusi zuenetik / c agertu 
zenetik.

2. 13 urte zituela, bere lehendabiziko gitarra erosi zuen, 
eta, ordutik, musika-tresna hori c bidelagun izan du / 
c bidaia guztietan eraman du berarekin.

3. Hainbat talderekin jo ostean, 23 urte zituela, Columbia 
Records ekoiztetxearekin kontratu bat c hautsi zuen / 
c izenpetu zuen, 1972an.

4. Bere lehen diskoa 1973an kaleratu zuen. Salmenta 
handiegirik izan ez zuen arren, c harrera ona / c 
harrera bikaina izan zuen prentsa espezializatuaren 
eta rockzaleen artean. Handik gutxira, kontzertuak 
eskaintzen hasi zen, E-Street Band-ekin batera.

Osatu hurrengo urratsak,  
Wikipediako datu hauek  lotuz, eta 
grabatu biografiaren jarraipena. 

1. 1975ean, Born to Run (Lasterka egiteko jaioa) argitaratu zuen, 
nerabe baten bizitzako egun bati buruzko kantuekin osatua,  
eta disko harekin…

2. Born in the USA (Estatu Batuetan sortua, 1984) diskoa Columbia 
Recordsen historiako diskorik salduena izan zen (13 milioi ale),  
eta harekin…

3. 1986an, Bruce Springsteen and the E-Street Band (Bruce Springsteen 
eta E-Street Band) diskoa grabatu zuen, eta, 1987an…

4. 1992an, beste bi disko grabatu zituen: Human Touch (1992,  
Giza ukitua) eta Lucky Town (1993, Zorioneko hiria). 1995ean ere, 
beste bi disko kaleratu zituen:

a. The Ghost of Tom Joad (Tom Joaden 
mamua) eta Greatest Hits (1985-1995) 
(Abesti onenak, 1985-1995).

b. …munduko musika-izar handienetakoa 
bihurtu zen.

c. …Tunnel of Love (Maitasunaren tunela). 
Azkeneko diskoari esker, Grammy sari bat 
irabazi zuen.

d. …Bruce Springsteen langile-klasearen 
sinbolo bihurtu zen.

 –Mikel Laboaren disko baten aipamena egin 
du, baina ez dut ondo ulertu zergatik. Zuek 
zer jaso duzue?
 –Ez nago ziur, baina esango nuke disko edo 
kantu bat eskaini ziola Billie Holidayri.

TESTU BIOGRAFIKOAK 
Testu biografikoen ezaugarriak:
· Xedea: intereseko pertsonaia ezagutzera ematea.
· 3. pertsonan idaztea (autobiografian, ordea, 1.an).
· Datu zehatzen erabilera: datak, izenak, lekuak…
·  Egitura: pertsonaia aurkeztu, garapena (pertsonaiaren 
bizitzako ekintzen narrazioa) eta ondorioa (pertso-
naiari buruzko iritzi subjektiboa). 

· Adberbioen erabilera (ordura arte, agudo asko…)…
 – Mikel Laboa Manzisidor (Donostia, 1934-2008) 
euskal abeslaria eta musikagilea izan zen. 

KH 5-8

1. GENEROA: zein testu-genero dela esango zenuke? 

2. GAIA: xehetasun morbosoak edo txutxu-mutxuak daude, 
ala datu objektiboak besterik ez?

3. ADITZA: zein pertsonatan erabili da aditza?

4. EGITURA: zein egitura du testuak? Ordena kronologikoari 
jarraitu dio, ala besteren bati?

Ikusi Jazzaldiaren iragarkia, eta adostu 
egitarauaren eskuorrian argitaratzeko 
partaideen biografia-atala, mapari jarraituz. 

Datu biografikoen bilketa: 
 musikan egindako ibilbidea, 

diskografia…

Narrazioaren ezaugarriak:  
narratzailearen estiloa  
(aditza, inplikazioa…),  

azalpenak txertatu bai/ez,  
deskribapenak txertatu  

bai/ez…

Kontaketaren egitura:  
denbora erreala 

(pertsonaiaren bizitzako  
urteak),  urrats artistikoen  

baitan, atzera begirako 
 jauziak egitea…

Antolatu lanak, eta idatzi bakoitzak atal bana. 

Aztertu elkarren atalak, adostu hobetu beharrekoak,  
eta idatzi azken bertsioa.

162PRIMERAN! 
B2.2

163 PRIMERAN! 
B2.2

E EKINTZA
Aurkeztu bideo-pasartea: 55. Jazzaldiko 

musikarien iragarpena ikusiko duzue. Ikustean, 
apunta ditzatela musikarien izenak, egitarauan 
haien biografiak argitaratzeko.

Egin taldeak intereseko musikarien arabera. 
Ados dezatela biografiak nola idatziko dituzten, 
mapari jarraituz. Biografiaren ezaugarriak 
adostu ondoren, datu-bilketari ekingo diote. 
Behin datuak esku artean izanda, idatz dezatela 
atal bana. Ondoren, trukatu eta azpimarra 
ditzatela hobetzeko ezaugarriak. Horiek aintzat 
hartuta, idatz dezatela azken bertsioa.

D  BIOGRAFIAREN 
EZAUGARRIAK 
AZTERTU

Aurkeztu testua: Billie Holiday kantariaren 
ibilbide artistikoa kontatzen du. Irakurri 
ondoren, aurkeztu biografien ezaugarrien 
koadroa.

Egin 3-4 laguneko taldeak. Antola daitezela, 
eta ados dezatela testu-azterketa: atal 
bakoitzari nork erreparatuko dion, zein kolorez 
azpimarratuko duten… Azal diezaiotela elkarri 
egindako lana, eta osa dezatela testu-azterketa 
ikaskideek egindako lanarekin.

Bideratu erantzunak, talde handian, atal 
bakoitzeko adibide bana arbelera eramanez.

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.

BELARRITIK BIHOTZERA19. ikastunitateaERANTZUNAK
1. GENEROA: Biografia; 2. GAIA: Intereseko datuak ematen 
ditu (lekuak, urteak, kopuruak, izenak…), adibidez: 1939an 
Strange Fruit izeneko kantua grabatu zuen. AEBetako Time 
aldizkariak XX. mendeko kanturik onena izendatu zuen, 
1999an. Count Basie, Artie Show eta Lester Youngekin 
lanean jarraitu zuen; eta, guztira, berrehun abesti inguru 
grabatu zituen, 40ko hamarkadan; 3. ADITZA: 3. pertsonan: 
Philadelphian (AEB) jaio zen, onenetakoa izan zen, famatu 
egin zen, grabatu zituen…; 4. EGITURA: kronologikoa, baina 
ibilbide artistikoari erreparatuta

124PRIMERAN! 
B2.2

125 PRIMERAN! 
B2.2



AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ESKOLA AURRETIK

180

181

03.saioa AFIZIOA ETA OFIZIOA

Irakurri musika-ohiturei buruzko 
ikerketa, eta osatu musika 
eskuratzeari buruzko atala, 
grafikoan ikusitakoaren arabera. 

A

B

C

D

E

F

EUSKAL HERRIKO BIZTANLEEN IRAKURKETA- ETA MUSIKA-
-OHITURAK AZTERTU DITU ELKAR FUNDAZIOAK, SIADECO 
IKERKETA ELKARTEAREN ESKUTIK

Jarri euskal musikari baten lekuan, eta zerrendatu 
gizarteari egingo zenizkioketen eskaerak, zuen 
lanbidea duintasunez garatzeko.

Aukeratu abeslariek esandakoekin bat datozen 
baieztapenak.

c 1. Abesti bat sortzea kontsumitzaileek eta 
industriak uste duten beste kostatzen da.

c 2. Musikari-bizitza jendeak uste duen adinako 
pagotxa da. 

c 3. Musikak, eta kulturak oro har, kirolak duen 
bezainbesteko entzute handia dauka.

c 4. Musikariek ondo bizitzeko behar den 
bezainbateko dirua irabazten dute kontzertuetan.

Egizue egile-eskubideen gainean 
musikari bati egingo zenioketen galdera-
zerrenda.
Nork kudeatzen ditu egile-eskubideak?

Musika eskuratzea
............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Ohitura horiek indartu egingo dira datozen urteetan, he-
rritarrek azaldu dutenez. Laurdenek adierazi dute (% 27) 
formatu digitala gero eta gehiago erabiliko dutela, eta % 23k 
doan eskuratutako musikara joko duela gero eta gehiago. 
Gazteen kasuan, areago: erdiek adierazi dute doan lortuta-
ko musika kontsumituko dutela gero eta gehiago.
Gogoeta bat egin beharko litzateke kultura-produktuak 
doan jasotzeko joeraren aurrean. Bada garaia kultura or-
daindu egin behar dela balioan jartzeko. Bizitzako edozein 
eremutan bezala, kulturan ere enpresak eta langileak daude, 
eta haien lanak ordaina behar du. Ez bagaude prest liburu, 
disko, zinema eta abarrengatik ordaintzeko, nork jardungo 
du kultura-ekoizpenean? Nondik etorriko dira baliabideak 
sortzaileentzat eta kultura-sistema osoarentzat?

elkar.eus (moldatua)

IKERKETA 2018KO MARTXOAN EGIN ZUTEN
Musika-entzuleak
Hamar euskal herritarretik seik egunero edo ia egunero en-
tzuten dute musika; hamarretik ia bik, gutxienez astean behin. 
Hamarretik bakarrak ez du musikarik entzuten. Gazteen 
artean handiagoa da musika-kontsumoa. 16-25 urterekin,  
% 90ek entzuten dute egunero edo ia egunero. Adinean gora, 
txikiagoa da kontsumoa: 65 urtetik gorakoetan, % 46k dute 
musika egunero entzuteko ohitura.
Irratia da musika entzuteko bitarteko nagusia: % 42k aipatu 
dute. Segidan daude gailu elektroniko eramangarriak (% 31): 
sakelako telefonoa, MP4a…
Musika-diskoen erosleak
Hamar euskal herritarretik hiruk (% 29.5) erosi du az-
ken urtean gutxienez disko bat (CD, DVD, binilo…). 
Ipar Euskal Herrian handiagoa da erosleen ehunekoa:  
% 51k adierazi dute 
azken urtean disko bat 
gutxienez erosi dutela. 
Euskarazko diskoei da-
gokienez, euskaldunen  
% 30ek erantzun dute 
erosi dutela azken ur-
tean; ez-euskaldunetan, 
% 6k.

Erakutsi elkarri nola osatu duzuen ikerketaren 
testua, eta alderatu informazioa formulatzeko 
modua.

Hitz egin kulturaren kontsumoari buruz, 
testuko azken gogoetan oinarrituta.

 –Ordaintzen ez badugu, egia da gero eta 
sortzaile gutxiago izango dugula.
 –Bada, ez dakit. Esango nuke gero eta idazle, 
musikari, teknikari gehiago dagoela.

Ikusi bideo-pasartea, eta markatu 
zuen zerrendan abeslariek aipatu 
dituzten ideiak.

KONPARAZIOZKOAK
Konparazioetan, kopuru-berdintasuna 
adierazteko hainbat hitz ditugu: beste, 
adina…

 – Nik zuk (dituzun) beste urte ditut.
Esaldiak ezezkoan eratuta, gutxiagotasuna 
adierazten dute.

 – Nik ez ditut zuk beste urte (gutxiago 
ditut).

KH 9-12

Erreparatu nabarmendutako egiturei, eta esan 
zein eratako konparazioa adierazten duten.

c Berdintasuna c Desberdintasuna

c Zenbatasuna c Nolakotasuna

Idatzi abeslari horiek egingo luketen 
adierazpen bat, konparaziozko egitura bat 
erabilita.

SIGLAK
Hitzen hasierako letraz osatutako izenak 
dira.

 – CD (Compact Disc)
· Adierazten duena izen berezia bada, 
hala deklinatzen dugu: OLBEren (Ope-
ra Lagunen Bilboko Elkartea) azken 
ekimena.
· Adierazten duena izen arrunta bada, hala 
deklinatzen dugu: Non utzi duzu CDa-
ren kutxa?

KH 13-16

Entzun irratian sortzaile bati egindako 
elkarrizketa, eta bilatu galderetarako 
erantzunak.

Erantzun galdera hauei:

1. Nola du izena Espainiako estatuan egile-eskubideak 
kudeatzen dituen erakunde nagusiak?

2. Zein erakundek kobratzen ditu egile-eskubide gehien?

3. Zein erakunderi ordaintzen dizkiote taberna-jabeek 
egile-eskubideak?

Prestatu galdetegia inguruko jendearen 
musikazaletasunaren eta musika- 
-kontsumoaren gaineko ohiturak ezagutzeko.

Egin ikerketa, eta alderatu emaitzak Elkarrek eta 
Siadecok plazaratutakoekin.

Eman zuen ondorioen berri ikaskideei.

164PRIMERAN! 
B2.2

165 PRIMERAN! 
B2.2

A GAIAN SARTU
Eman Elkarren eta Siadecoren berri, eta 

aurkeztu testua: herritarren irakurketa- eta 
musika-ohiturak ezagutzeko, ikerketa 
egin dute erakunde horiek, eta emaitzak 
argitaratu dituzte Elkarren webgunean; 
atal hau musikari dagokio. 

Irakurri, eta osa dezatela falta den zatia, 
alboko grafikoan oinarrituta.

B IRITZIAK ALDERATU
Egin talde txikiak; erabili jasotako testu- 

-zatiak horretarako. Aldera ditzatela 
grafikoen azalpenak, eta komentatu talde 
handian.

Hitz egin dezatela testuak proposatutako 
gogoetaren inguruan. Partekatu esandakoa 
talde handian.

OSTEKOAK

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

BELARRITIK BIHOTZERA19. ikastunitatea

126PRIMERAN! 
B2.2

127 PRIMERAN! 
B2.2
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03.saioa AFIZIOA ETA OFIZIOA

Irakurri musika-ohiturei buruzko 
ikerketa, eta osatu musika 
eskuratzeari buruzko atala, 
grafikoan ikusitakoaren arabera. 

A

B

C

D

E

F

EUSKAL HERRIKO BIZTANLEEN IRAKURKETA- ETA MUSIKA-
-OHITURAK AZTERTU DITU ELKAR FUNDAZIOAK, SIADECO 
IKERKETA ELKARTEAREN ESKUTIK

Jarri euskal musikari baten lekuan, eta zerrendatu 
gizarteari egingo zenizkioketen eskaerak, zuen 
lanbidea duintasunez garatzeko.

Aukeratu abeslariek esandakoekin bat datozen 
baieztapenak.

c 1. Abesti bat sortzea kontsumitzaileek eta 
industriak uste duten beste kostatzen da.

c 2. Musikari-bizitza jendeak uste duen adinako 
pagotxa da. 

c 3. Musikak, eta kulturak oro har, kirolak duen 
bezainbesteko entzute handia dauka.

c 4. Musikariek ondo bizitzeko behar den 
bezainbateko dirua irabazten dute kontzertuetan.

Egizue egile-eskubideen gainean 
musikari bati egingo zenioketen galdera-
zerrenda.
Nork kudeatzen ditu egile-eskubideak?

Musika eskuratzea
............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Ohitura horiek indartu egingo dira datozen urteetan, he-
rritarrek azaldu dutenez. Laurdenek adierazi dute (% 27) 
formatu digitala gero eta gehiago erabiliko dutela, eta % 23k 
doan eskuratutako musikara joko duela gero eta gehiago. 
Gazteen kasuan, areago: erdiek adierazi dute doan lortuta-
ko musika kontsumituko dutela gero eta gehiago.
Gogoeta bat egin beharko litzateke kultura-produktuak 
doan jasotzeko joeraren aurrean. Bada garaia kultura or-
daindu egin behar dela balioan jartzeko. Bizitzako edozein 
eremutan bezala, kulturan ere enpresak eta langileak daude, 
eta haien lanak ordaina behar du. Ez bagaude prest liburu, 
disko, zinema eta abarrengatik ordaintzeko, nork jardungo 
du kultura-ekoizpenean? Nondik etorriko dira baliabideak 
sortzaileentzat eta kultura-sistema osoarentzat?

elkar.eus (moldatua)

IKERKETA 2018KO MARTXOAN EGIN ZUTEN
Musika-entzuleak
Hamar euskal herritarretik seik egunero edo ia egunero en-
tzuten dute musika; hamarretik ia bik, gutxienez astean behin. 
Hamarretik bakarrak ez du musikarik entzuten. Gazteen 
artean handiagoa da musika-kontsumoa. 16-25 urterekin,  
% 90ek entzuten dute egunero edo ia egunero. Adinean gora, 
txikiagoa da kontsumoa: 65 urtetik gorakoetan, % 46k dute 
musika egunero entzuteko ohitura.
Irratia da musika entzuteko bitarteko nagusia: % 42k aipatu 
dute. Segidan daude gailu elektroniko eramangarriak (% 31): 
sakelako telefonoa, MP4a…
Musika-diskoen erosleak
Hamar euskal herritarretik hiruk (% 29.5) erosi du az-
ken urtean gutxienez disko bat (CD, DVD, binilo…). 
Ipar Euskal Herrian handiagoa da erosleen ehunekoa:  
% 51k adierazi dute 
azken urtean disko bat 
gutxienez erosi dutela. 
Euskarazko diskoei da-
gokienez, euskaldunen  
% 30ek erantzun dute 
erosi dutela azken ur-
tean; ez-euskaldunetan, 
% 6k.

Erakutsi elkarri nola osatu duzuen ikerketaren 
testua, eta alderatu informazioa formulatzeko 
modua.

Hitz egin kulturaren kontsumoari buruz, 
testuko azken gogoetan oinarrituta.

 –Ordaintzen ez badugu, egia da gero eta 
sortzaile gutxiago izango dugula.
 –Bada, ez dakit. Esango nuke gero eta idazle, 
musikari, teknikari gehiago dagoela.

Ikusi bideo-pasartea, eta markatu 
zuen zerrendan abeslariek aipatu 
dituzten ideiak.

KONPARAZIOZKOAK
Konparazioetan, kopuru-berdintasuna 
adierazteko hainbat hitz ditugu: beste, 
adina…

 – Nik zuk (dituzun) beste urte ditut.
Esaldiak ezezkoan eratuta, gutxiagotasuna 
adierazten dute.

 – Nik ez ditut zuk beste urte (gutxiago 
ditut).

KH 9-12

Erreparatu nabarmendutako egiturei, eta esan 
zein eratako konparazioa adierazten duten.

c Berdintasuna c Desberdintasuna

c Zenbatasuna c Nolakotasuna

Idatzi abeslari horiek egingo luketen 
adierazpen bat, konparaziozko egitura bat 
erabilita.

SIGLAK
Hitzen hasierako letraz osatutako izenak 
dira.

 – CD (Compact Disc)
· Adierazten duena izen berezia bada, 
hala deklinatzen dugu: OLBEren (Ope-
ra Lagunen Bilboko Elkartea) azken 
ekimena.
· Adierazten duena izen arrunta bada, hala 
deklinatzen dugu: Non utzi duzu CDa-
ren kutxa?

KH 13-16

Entzun irratian sortzaile bati egindako 
elkarrizketa, eta bilatu galderetarako 
erantzunak.

Erantzun galdera hauei:

1. Nola du izena Espainiako estatuan egile-eskubideak 
kudeatzen dituen erakunde nagusiak?

2. Zein erakundek kobratzen ditu egile-eskubide gehien?

3. Zein erakunderi ordaintzen dizkiote taberna-jabeek 
egile-eskubideak?

Prestatu galdetegia inguruko jendearen 
musikazaletasunaren eta musika- 
-kontsumoaren gaineko ohiturak ezagutzeko.

Egin ikerketa, eta alderatu emaitzak Elkarrek eta 
Siadecok plazaratutakoekin.

Eman zuen ondorioen berri ikaskideei.

164PRIMERAN! 
B2.2

165 PRIMERAN! 
B2.2

C ULERMENA LANDU
Jarri ikasleak egoeran: pentsa dezatela euskal musikari 

arruntak direla (ez oso ospetsuak, ezta ezezagun- 
-ezezagunak ere). Horretan laguntzeko, litekeena da 
ikasleren batek horietako baten berri izatea; hala balitz, 
antolatu taldeak bakoitzean ikasle horietako bat jarrita.

Zerrenda ditzatela halako musikariek izan ditzaketen 
kexa eta eskakizunak haien lana ganoraz egin ahal 
izateko. Jaso ditzatela ekarpen guzti-guztiak.

Aurkeztu bideo-pasartea: Berria egunkariko 
AHOMENTAN udako atal berezia. Esaiezu nolabaiteko 
lotura duten bi pertsonaiaren arteko solasaldiak direla; 
ale honetan, Izaro Andres eta Gari abeslariak aritu dira.

Ikus dezatela pasartea, eta marka ditzatela euren 
zerrendan bat egin duten ideiak. Komentatu talde 
handian, eta aipa dezatela deigarri-edo egin zaien 
besteren bat.

D GRAMATIKA LANDU
Aurreko taldeetan, marka ditzatela abeslariek esango 

lituzketen baieztapenak. Esaiezu jardueraren amaieran 
zuzenduko duzuela lan hau.

Errepara diezaietela nabarmendutako egiturei, 
osagai berdinen zenbatasunezko konparazioak direla 
ondorioztatzeko. Azaldu pareko baliabideak direla guztiak, 
eta, zalantzarik badago, jo Kontuan Hartu atalera. Formaren 
esanahia zehaztuta, zuzen ditzatela arestian markatutako 
baieztapenak. 

Presta dezatela abeslariek egingo luketen adierazpenen 
bat, landutako forma erabilita. Besterik bururatzen ez bazaie, 
eman diezaiotela buelta aurreko baieztapen horietako bati.

E  ULERMENA ETA EDUKIA 
LANDU

Aurkeztu solasgai izango duzuen gaia: egile-eskubideak, 
musikaren mundura mugatuta. Taldetan, egin dezatela 
galdera-zerrenda, gaiak pizten dien interesaren araberakoa. 
Eraman taldeetan agertutako galderak arbelera, denok bistan 
izateko.

Aurkeztu entzungaia: irratian musika-sortzaile bati 
egindako elkarrizketa da, egile-eskubideak hizpide. Entzun 
dezatela elkarrizketa, eta erantzun diezaietela arbelean 
dituzten galderei. Zuzendu talde handian, eta, zalantzarik 
badago, entzun berriro edo aztertu transkripzioa.

Erantzun diezaietela galderei. Erantzuna beti SGAE denez, 
eskatu talde bakoitzaren ordezkariari arbelean idazteko 
erantzun horiek; orduan, azaldu oinarrizko ondorioak: siglak 
letra larriz idazten dira, punturik gabe eta deklinabide-
-atzizkia itsatsita. Azalpen sakonagorako, idazketari eta 
irakurketari buruzkoa, bidera itzazu Kontuan Hartu atalera.

Entzungaia gogoan izango ez dutenez, plantea 
iezaiezu EKKI siglaren esanahia asmatzeko jokoa; arestian 
transkripzioa erabili baduzue, eskatu ez begiratzeko. Ea nork 
asmatzen duen.

F EKINTZA
Taldetan, presta dezatela galdetegia 

musikazaletasunari eta musika- 
-kontsumoari buruzko informazioa 
izateko.

Adostu taldean nori egingo dioten 
galdeketa: batzuek beste taldeetan, 
beste batzuek hurbileko inguruneren 
batean, beste batzuek kalean…

Azter ditzatela erantzunak, eta 
presta dezatela Euskal Herriko 
datuekiko alderaketa; horretarako, jo 
dezatela berriz A jarduerako testura.

Eman diezaizuetela ondorioen berri 
talde handian.

BELARRITIK BIHOTZERA19. ikastunitatea

ERANTZUNA
Batek ere ez du bat egiten 
abeslariek esandakoekin ERANTZUNAK

1. SGAE; 2. SGAEk; 3. SGAEri

ERANTZUNAK
Berdintasuna eta 
zenbatasuna

126PRIMERAN! 
B2.2

127 PRIMERAN! 
B2.2
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KONTUAN HARTU

Urmuga zeharkaldia mendi-ibilaldi musikatua da, musika eta mendia uztartzen dituen 
ekimena. Haren berri eman dute egunkarian.

Aukeratu hutsune bakoitzari dagokion hitza kronikako esaldiak osatzeko. 

KONTUAN HARTU

Musikariak etengabe ari dira doinu berrien sorkuntzan nahiz beste garai batzuetako musika-izarren 
kanta zaharrak moldatzen, alegia, kantuen bestelako bertsioak sortzen. Horren lekuko dira gure kul-
tura-agendetan egungo musika-ikuskizunak izendatzeko erabiltzen diren hainbat eta hainbat emanal-
diren izendegiak.

 - EHZ Festibala ez litzateke deus izanen Euskal Herriko musika-talde bikain horiek guztiak gabe. 
Hala, ohikoa da rock-jaialdiak musika-estiloaren izaerarekin identifikatzen laguntzeko rock amaiera-
dun izenez izendatzea (Azkena Rock, Hatortxu Rock, Emarock…), edota azkenaldian antolatzen diren 
blues-gauak, edo, zergatik ez, Bizkaiko Dima herrian metal doinuak protagonista dituen Dimetal hi-
tzordurako asmatutako hitz-jolasaren modukoak. 
Emanaldien izenak maileguetatik eratorritako hitz konposatuz osatzen dira sarri, baina euskararen be-
rezko ordenarekin: aurretik estiloa (trikitia) izendatzen duen hitza, eta, ondoren, jaialdia edo ikuski-
zun mota (kalejira, biribilketa edo karrikadantza, kalez kale musikaren erritmoan egiten den ibilbide 
dantzatua) zehaztu.

 - Musika-plazatik abiatu eta erdiguneko kaleetan barrena, txistulari-kalejira 11:30etik aurrera.
 - Urtero bezala, reggae-gaua izango dugu gaur Armintzako hondartzan.

MUSIKA-ESTILOAK
Izan elektronika, house, hip-hop, folk edo reggae, trikitia… edozein dela ere estiloa, nork bere kutuna 
izango du. 

 - Bigarren disko hau, nahiz eta elektro-swinga mantendu, elektronikoagoa da, atzoko eta egungo 
elektronika du enbor nagusi; halere, rap, rock, boleroaren eta abarren zertzeladak ere baditu. 

-ALDI ATZIZKIA
Era berean, oso zabaldua dago -aldi atzizkiarekin osatzea izenak egun bat baino gehiagoko musika-
-emanaldiak eta makrokontzertuak izendatzeko, Musika Hamabostaldia edota Jazzaldia, kasu.

 - Musikaldia jaia Euskal Herriko Musika Eskolen Elkarteak (EHME) antolatzen du, bi urterik 
behin.

ADITZAK
Musika-tresnak joz sortzen diren doinuez gain, han eta hemen a cappella edota ahots hutsez sortzen 
diren hainbat kantu-kantari entzungo ditugu, Ipar Euskal Herrian bereziki, baina baita abesbatzak ere 
nonahi. Ohartu euskaraz, gaztelaniaz ez bezala, haizezko, harizko nahiz perkusiozko instrumentu guz-
tiak jo egiten direla.

 - Bateria-jotzaileak atabalak erabiltzen ditu dunbal eta txintak jotzeko. 
* Bateria perkusiozko musika-tresnen multzoa da, oro har pertsona bakar batek ukitzen duena. 

MUSIKAZ JARDUTEKO LEXIKOA

Gazteako podcastean, TikTok aplikazioari esker arrakasta lortu duten kantuak izan dituzte 
hizpide.

Entzun, lehenik, kokatzeko eta esaldiak gutxi gorabehera noiz-non aipatzen dituen 
identifikatzeko. Bigarren entzunaldian, identifikatu zein sinonimo erabili dituen esatariak 
nabarmendutakoak aipatzeko.

1. Hau belarritik sartu, eta zuzenean burua martxan jarri, eta TikTok gogoratu: …………

2. Aurtengo aplikazioa da, aurtengo ikus-entzunezko tresna: …………

3. Aurten, abesti askoren arrakasta TikToki esker izan da: …………

4. Kantu honek goia jo du: …………

5. TikTokaren doinua: …………

Maite Larburu musikariak Gona kantaren bideoklipa kaleratu ondoren, egunkarian 
ikus-entzunezko horren gaineko artikulua idatzi dute.

Ikusi bideoklipa, irakurri egunkariko artikulua, eta eman zure iritzia, galderei 
erantzunez.

1. Felipe Uriarte alpinistak eta Et Incarnatus orkestraren zuzendari Migel Zeberiok bi zaletasunak batuta 
elkarrekin sortutako proiektua da Urmuga: ………… musikatua.

2. Mendietan eta haien inguruetan musika zabaltzea da Urmuga …………-aren espiritua. 

3. 19 egunetan, Euskal Herria alderik alde osatuko dugu ertz luzearen ………… oinez, Angulo mendatetik 
Hiru Erregeen Mahairaino, Euskal Herriko gailurrik garaieneraino, hain zuzen. 

4. Euskal Herria mendiz mendi zeharkatu eta ………… musikalak egiten dira. 

5. Mendietan izanen dira ………… gehienak, eta igandean, Baigorri herrian, kontzertu anitza eginen da. 

6. Baigorriko …………-rako, Et Inkarnatusek orkestraren zuzendari Migel Zeberiok herriko …………-etan 
parte hartzeko ohitura duenez, programazio aberatsa antolatu dute. 

amaiera-ekitaldi
kulturaldi
emanaldi
jaialdi
geldialdi
zeharkaldi
mendi-ibilaldi

NON FILMATU DUTE GONA?

• Antzematen al da bideoklipean, zure ustez, biolinaren garrantzia? 
• Iradokitzen al dizu ikus-entzunezkoaren mezuak bestearen lekuan jartzeko ahalegina? 

DJ Rikki musika-jartzaile mutrikuarrak musika elektronikoaren munduko jaialdi ospetsuenean 
(Tomorrowland) kontzertua emateko txartela lortu du. Bada, artistak zuoi eman dizue kontzertu 
hori antolatzeko ardura. 

Bil ezazue musika-jaialdiari buruzko informazioa, presta itzazue era horretako kontzertua 
antolatzeko beharrezko txikikeria eta xehetasun guztiak, eta bidali forora.
Musika-ekipoan eta alor teknikoan (argiak, ordenagailuak…) zer beharko den zehatz-mehatz zerrendatu behar da.

Aztertu forora bidalitakoak, eta baloratu era horretako jaialdietarako beharrezkoak diren ala ez. 
Idatzi eta bidali zure balorazioa gutxienez bi proposameni: bati, beharrezkoa iruditzen zaizulako; 
besteari, hain beharrezkotzat jo ez arren, ideia interesgarria edo originala iritzi diozulako. 

Hernaniko Maite Larburu musikariak bakarkako 
lehen diskoa argitaratu du: Hezurren azpian. Lan 
berriko Gona kantaren bideoklipa ere aurkeztu du, 
eta bolo-bolo dabil sare sozialetan. Telesaio batean 
azaldu duenaren arabera, biolinarekin sortutako 
kanta bat izan da: “Batzuetan, gauzarik ederrenak 
ustekabean sortzen dira”. Txintxua Filmseko lagu-
nekin egin du bideoklipa. Haiek jarri diote Gonari 
irudia. Aurretik ere elkarrekin lan egin dute: film 
labur bat eta bi bideoklip. “Ezin hobeto” inguratuta 
agertzen da bideoan. Harkaitz Cano eta Ion Olano 
idazleak, Koldo Almandoz zinemagilea… Canok 

diskoko hainbat kanturen hitzak idatzi ditu Larbu-
rurentzat. Maite Larbururen lana hamaika kantuz 
osatuta dago; Gona da horietako bat: “Bestearen 
lekuan nola jarri, horixe kontatzen du kantak”. 
Txintxua Filmseko Asier Altunak kanta entzun 
eta berehala proposatu zion bideoklipa grabatzeko 
leku bat Donostian: Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren Maria Kristina erreginaren aretoan. “Areto oso 
barrokoa eta dotorea da”, esan du Larburuk. Zuze-
neko emanaldietan lagun izango dituen Aida To-
rres eta Beñat Iturrioz musikariek ere hartu dute 
parte bideoklipean.
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Urmuga zeharkaldia mendi-ibilaldi musikatua da, musika eta mendia uztartzen dituen 
ekimena. Haren berri eman dute egunkarian.

Aukeratu hutsune bakoitzari dagokion hitza kronikako esaldiak osatzeko. 

KONTUAN HARTU
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kanta zaharrak moldatzen, alegia, kantuen bestelako bertsioak sortzen. Horren lekuko dira gure kul-
tura-agendetan egungo musika-ikuskizunak izendatzeko erabiltzen diren hainbat eta hainbat emanal-
diren izendegiak.
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dun izenez izendatzea (Azkena Rock, Hatortxu Rock, Emarock…), edota azkenaldian antolatzen diren 
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tzordurako asmatutako hitz-jolasaren modukoak. 
Emanaldien izenak maileguetatik eratorritako hitz konposatuz osatzen dira sarri, baina euskararen be-
rezko ordenarekin: aurretik estiloa (trikitia) izendatzen duen hitza, eta, ondoren, jaialdia edo ikuski-
zun mota (kalejira, biribilketa edo karrikadantza, kalez kale musikaren erritmoan egiten den ibilbide 
dantzatua) zehaztu.

 - Musika-plazatik abiatu eta erdiguneko kaleetan barrena, txistulari-kalejira 11:30etik aurrera.
 - Urtero bezala, reggae-gaua izango dugu gaur Armintzako hondartzan.
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Sar zaitez taldeen foroan, eta elika ezazu 
egitekoa kontzertu baten antolaketarako 
beharrezko gutxienekoak bermatzetik 
baino, ideia originalak ateratzera 
animatuta.

Behin proposamenak ikusita, bultzatu 
ikasleak balorazioak idaztera; hartu parte 
foroan, nahi baduzu, hori eragiteko. 
Feedbacka ematean, azpimarratu, batez 
ere, idatzitako balorazioetan erabili den 
lexikoa, erdaretara jo duten kasuan, eta 
zirika itzazu ikasleak euskarazko ordainak 
bila ditzaten.

MUSIKAZ JARDUTEKO LEXIKOA

ERANTZUNAK
1. entzun; 2. erreminta audiobisuala; 3. kantu; 
4. abesti; 5. soinu-banda

ERANTZUNAK
1. mendi-ibilaldi; 2. jaialdi 3. zeharkaldia; 
4. geldialdi; 5. emanaldi; 6. amaiera- 
-ekitaldi, kulturaldi
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KONTUAN HARTU

TESTU BIOGRAFIKOAK

1. 1993an …………………-etik, ez da gelditu.

2. 2004an …………………-enetik, kanpoan ibili da,

3. …………………, badator berriro Afrika Bibang.

Artelanen bat argitaratzen denean, edota artista, musikari, antzezle edo, oro har, pertsonaia ezagunen 
bat hiltzen denean, testu biografiko edo autobiografikoak hainbat erabilera-esparrutan aurki daitezke: 
komunikabideetan, liburu akademikoetan (hiztegiak edo entziklopediak), literaturan, etab. Ospetsue-
nen kasuan, beren bizitzari buruzko datu asko iristen zaizkigu argitalpen, liburu edo filmen bitartez. 
Adibidez:

 - Memoriak: Mikel Laboaren biografia bat (Marisol Bastida)

NARRAZIOA
Funtsean, biografia pertsonaia baten bizitzaren narrazioa da, eta narrazioak egitura jakina du.

 • Kronologikoa: istorioa pertsonaia nagusiaren jaiotza eta haurtzaroan hasi, eta nerabezarora, gazta-
rora eta helduarora iristen da.

 • Ez kronologikoa: biografia batzuk ez dira pertsonaiaren bizitzaren hasieratik hasten, baina kasu ho-
rietan ere narrazioan nolabaiteko linealtasuna errespetatzen da, irakurlea gal ez dadin.

 - 1982ko udan, Xabier Montoia Gammak taldea utzi, eta Gari sartu zen taldean. 1993an, taldeak 
agur esan zuen, Donostiako Anoeta kiroldegian eskainiriko emanaldian.

ESPAZIOA
Deskribapena narrazioaren osagai bat da. Deskribapena erretratuan ez ezik, espazioan ere oinarritzen 
da: pertsonaiaren bizitzako lekuak, haren inguruko giroak, eraikinak, gustuko bazterrak, hiriak…

 - Fermin Muguruza Irungo Mosku auzo mitikoan sortu eta bizi izan zen, 70eko hamarraldian lan-
gileen borroka ongi ezagutu zuen auzoan.

DATU HISTORIKO-SOZIALAK
Pertsonaiarekin zerikusia duten datu historiko-sozialak agertzen dira testu biografikoetan: lekuak 
(AEB, Limerick…), gertakizunak (gerrak, istripuak…), ohiturak, egoera zehatzak, garaiko egoera tipi-
koak… Datu horiek guztiak ikerketa-prozesu baten bitartez lortzen dira.

 - Gerra-garaian, eten egin zen musika-jarduera; Benantzio preso egon zen hiru urtez, eta panderoa 
eta eskusoinua gordeta egon ziren bitartean. 

Musika-pilulak irratsaioan, Afrika Bibangen disko berria aurkeztu dute: Nomadak.

Entzun irratsaioko pasartea, eta zehaztu haren musika-ibilbidea kronologikoki 
ordenatzen duten denborazko esaldietako datuak.

Etxepare Euskal Institutuaren lan-ildo nagusietako bat da euskal sortzaile eta artisten 
nazioarteko presentzia sustatzea. Irakurri musikari dagokion atala, egin behar duzuena 
testuinguruan jartzeko.

Euskal Herrian, blues-doinuek beti eduki izan dute harrera ona. Horrela, Gaztelupeko Hotsak 
zigilua blues-disko bat ekoizteko asmoz sortu zen. Diskoetxearen web-orrian, zigilu honekin 
grabatutako hainbat  musikariren aurkezpen-biografia laburrak topa daitezke.

Aztertu egitura zein izan daitekeen, eta ordenatu Jon Gurrutxagaren musika-ibilbidearen 
aurkezpen laburra.

JON GURRUTXAGA
1. Urteotan pilatutako esperientzia, ezagutza eta trebakuntza agerian utzi ditu lan honetan.
2. Geroztik, beste musikari batzuen proiektuetan hartu izan du parte.
3. Musikagintzan, bi hamarkada betetzeko bidean da Jon Gurrutxaga. Arima Beltza taldean ezagutu 
genuen, gurean bateraezinak diruditen bi eginkizunetan: bateria jo eta abestu, aldi berean; geroago, 
frontman lana hartu zuen. 
4. Eta lau urte geroago itzuli da Hitz lauz diskoarekin. 
5. Horrela, Jon & Sugramas diskoa kaleratu zuen, 2010. urtean.

hotsak.eus (moldatua)

Atlantikaldia jaialdiko egitarauaren eskuorria kaleratu dute. Tartean Nathy Peluso 
argentinarra izango dela iragarri dute.

Osatu egitarauaren aurkezpena, haren datu biografikoak erabiliz, baina hari kronologikoari 
ez beste bati jarraikiz.

DATU BIOGRAFIKOAK
- 1995ean Argentinan jaio zen.
- 2004an Espainiara emigratu zuen fami-
liarekin, Alacantera.
- Murtziara mugitu zen ikus-entzunezko 
ikasketak egitera.
- Geroago, Madrilen antzerkia ikasi zuen.
- 2017an, musikari ekin zion erabat.
- Egun, Bartzelonan bizi da.

IBILBIDE PROFESIONALA
- 16 urterekin hoteletan eta jatetxeetan emanaldiak eskainiz hasi 
zen, Frank Sinatra eta Nina Simone interpretatuz.
- Youtubeko bere kanalera bertsioak igotzen hasi zen nerabezaroan.
- Swing, jazz, salsa, musika brasildar, rock argentinar, hip-hop eta 
latinoamerikar folklorearen maitalea da.
- 2017an bere lehen bilduma kaleratu zuen, Esmeralda, eta Co-
rashe kantu ezaguna konposatu zuen.
- 2018an, bigarren lana kaleratu zuenetik, musika-jaialdi erraldoie-
tan ibili da: BBK Live, Sonorama… 100dik gora kontzertu emanez.
- Gaur egun, europar eta latinoamerikar abangoardia musikalaren 
adierazle garrantzitsua da.

NATHY PELUSO europar eta latinoamerikar musika-abangoardiaren adierazle garrantzitsuenetakoa da. 
Argentinan jaiotako abeslari eta musikagilea…

MUSIKA
Musika-talde eta bakarlariek euskararen eremu geografikotik kanpo birak egiteko, eta 
musika-jaialdi, -hitzordu edo -programazioetan kontzertuak emateko dirulaguntzak.

etxepare.eus (moldatua)

Euskal talde baten ordezkariak zarete, eta dirulaguntza horiek jaso nahi dituzue, Europan 
zehar bira bat egiteko. Besteak beste, taldearen biografia aurkeztu beharko duzue. 
Horretarako, jarraitu bide honi:
• Elkartu beste hiru kiderekin, eta adostu zein talderen ordezkariak zareten.
• Bildu ahal denik eta informazio gehiena taldeari buruz.
• Antolatu biografiaren atalak, eta banatu bakoitza idazteko ardura.
• Idatzi zirriborroa, zuzendu, eta adostu behin betiko bertsioa.

Bidali eskaera Etxepare Euskal Institutura (forora).
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TESTU BIOGRAFIKOAK

Sar zaitez foroan, eta egin ekarpenak taldeen 
zirriborroetan; batetik, edukiaren inguruko 
feedbacka eman diezaiekezu, eta, bestetik, 
zerbait falta ote den, halako eskaera baterako 
sobera zer duten… esan diezaiekezu.

Gutxienez hiru talde eratu badira, proposatu 
ikasleei zein proiekturi emango lioketen 
dirulaguntza erabakitzea, nork berea 
baztertuta. Bi baino ez badaude, hartu zeuk 
ardura hori, eta azaldu feedbackean zertan 
oinarritu zaren hautatzeko.
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KONPARAZIOZKO ESALDIAK:  
KOPURU-BERDINTASUNA

Musikarien bizi-baldintzei buruz jaso duzuen informazioak kezkatu egin zaituzte. Haien 
arazoen berri zabaltzeko, artikulua idaztea pentsatu duzue, herriko aldizkariko Herritarren 
iritzia atalean argitaratzeko. Artikulua hainbat herritarren izenean bidaliko duzue.

Elkartu hiru kiderekin, eta egin ideia-jasa wikian. Gaia azaltzeko, konparazioak erabiliko 
dituzue, bi mailatan:

Berdintasunezko konparazio hauetan, kopurua da gakoa; beraz, esaldi hauek Zenbat? galderari eran-
tzuten diote.
Konparazio hauek eratzeko, hainbat baliabide erabiltzen ditugu. Ziurrena, beste eta adina izango dira 
erabilienak, baina beste hainbat ere baditugu, esanahi eta erabilera bera dutenak: bezainbat, bezainbes-
te…

 - Ruper Ordorikak Bruce Springsteenek (argitaratu dituen) beste disko argitaratu ditu.
Halako konparazioak egiten ditugunean, konparatzeko erabiliko dugun mendeko esaldiko aditza ez-
kutatu egiten dugu, normalean, errepikapena saihestearren. Hala ere, beti ezin dugu ezkutatu, denbora 
edo aspektu desberdina izateak interpretazio okerrak eragin ditzakeelako: orduan, mendeko esaldiko 
aditz laguntzaileari -(e)n atzizkia gehitzen diogu.

 - Ruper Ordorikak nahi dituen bezainbat disko argitaratu ditu.
 - Ruper Ordorikak bere diskoetxeak eskatu dizkion bezainbat disko argitaratu ditu.

EZEZKO ESALDIAK GUTXIAGOTASUNA ADIERAZTEN DU
Konparaziozko esaldiak ezezko moduan egiten ditugunean, berdintasuna ukatzen dugu, eta, zeharbi-
dez, gutxiagotasuna adierazten dugu.

 - Ruper Ordorikak ez du Bruce Springsteenek adina disko saldu.

BESTEKO, ADINAKO, BEZAINBATEKO, BEZAINBESTEKO
Konparazioak egiteko erabiltzen diren izenak neurgaitzak direnean, -(e)ko atzizkia hartzen dute. Beraz, 
kantitatea baino, maila ari gara konparatzen.

 - Euskal musikariek kanpokoek bezainbesteko maila dute. (Maila handiagoa ala txikiagoa, hobea 
ala eskasagoa… izan daiteke, baina ezin da zenbatu.)

Bistan denez, konparatzen ari garen gaia adierazten duen izen-sintagma mugatuta egon ohi da.

Morau abeslariak Morau-enea izeneko bloga du. Bertan, besteak beste, musikari buruzko bere 
hausnarketak argitaratzen ditu.

Irakurri blogeko sarrera, eta esan baieztapen hauek egia ala gezurra diren.

1. Nobel saria eman ziotenetik, Bob Dylan lehen bezainbat bider agertzen zaio Morauri ametsetan.

2. Morauren ustez, euskal musikarientzat egiten dutena zabaltzeak duen bezainbesteko garrantzia du 
musikaz bizi ahal izateak.

3. Musikaz bizitzeko, musika bizitzeko bezainbeste aukera dago euskaldunontzat.

4. Euskal artista bati arrakasta emateak tximu bati pistola kargatua emateak adinako arriskua dauka.

5. Musikari arrakastatsuek ez diote musika egiteari bezainbesteko arreta jartzen arrakastari eusteari.

11
Azkenaldian, zuzeneko ekitaldietan lan egiten duten teknikarien kexak entzun dira, 
lan-baldintza eskasak dituztela eta. Horietako batek hitzaldia eman du Kultur Etxean, 
eta hainbat ideia atera dituzu.

Irakurri oharrak, eta osatu, -ko atzizkia eta izen-sintagma mugatuta, hala dagokionean.

1. Soinu-teknikarien lanak ez du musikarienak duen bezainbeste…… distira, baina ezinbestekoa da.

2. Ez dago ikuskizunei lotutako sektoreak (soinu- eta argi-teknikariak, muntatzaileak…) bizi duen 
adina…… lan-ezegonkortasun…… duenik.

3. Soinu-enpresek teknikariagatik kobratzen dutenak ez du pertsona horren lana ordaintzeko 
bezainbat…… diru…… ematen.

4. Kontzertuak beharko duen adina…… material…… eraman behar dute beti, eta horrek inbertsio 
handiak egitera behartzen ditu.

5. Inbertsioak egiterakoan, materialak amortizatzeko beste…… iraupen…… bermatu behar da.

6. Material guztia garraiatu ahal izateko bezainbeste…... kamoi…... erosi behar dute.

7. Lanbide gutxitan egiten da soinu-teknikarienean bezainbat…… lanordu…… jarraian.

8. Streaming bidezko ekitaldi bat sonorizatzeak ez du zuzeneko batek bezainbat…… aurrekontu……

Marina Beheretxe Baionako biolin-jotzailea da. Euskal Kultur Erakundeak (EKE) elkarrizketa egin 
dio, haren lan eta proiektuei buruz hitz egiteko.

Ikusi elkarrizketa-pasartea, eta jaso Marinaren hiru adierazpen; horretarako, erabili 
konparaziozko esaldiak.

• Musikarien lana beste lanbide batzuekin konparatuko duzue.
• Euskal musikarien bizi-baldintzak beste leku batzuetako musikarienekin konparatuko dituzue.

Ideia-jasa bukatutakoan, idatzi artikulua, bakarka.
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KONPARAZIOZKO ESALDIAK:  
KOPURU-BERDINTASUNA
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tzuten diote.
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Musika-aldizkari bateko zuzentzailea zara, eta editoreak eskatu dizu azken alea laburtzeko, siglak 
erabilita.

Berridatzi esaldi hauek hark agindu bezala. 
• Bideo Disko Digitaletan (Digital Versatile Disc) (1) gorde du bere musika-bilduma.
• Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren (2) emanaldia Bilbao Exhibition Centerren (3) izango da.
• Euskal Irrati Telebistak (4) badu musika zuzenean entzuteko gunea Interneten.
• Lady Gagak irabazi du sari gehien Ameriketako Estatu Batuetako (5) Music Television katearen (6) Video Music 

Awards sariketan (7).
• Maketa-lehiaketan parte hartu nahi dutenek taldekideen nortasun-agiri nazionalak (8) edo taldearen 

identifikazio fiskalaren zenbakia (9) aurkeztu beharko dute. 
• Sahararen aldeko gobernuz kanpoko erakundeak (10) hango musikari buruzko antologia argitaratu du.
• “Musika-tresnak erostera joan ginenean jaso genuen lehen ezustekoa: bateria elektroniko soila 400 € da; hori 

balio erantsiaren gaineko zerga (11) barik”.
• Udako Euskal Unibertsitatean (12), azken hamar urteetako euskal abestien hitzei buruzko hitzaldia emango 

dute.

Arakatu zuen ingurunea: komunikabideak, kaleko paisaia linguistikoa, erakundeak, etab. Jaso 
aurkitzen dituzuen sigla eta akronimo guztiak; erdaraz daudenean, bilatu euskal ordaina. 

Elkartu hiru kiderekin, eta batu guztion ekarpenak. Adostu sigla horien esanahia, eta 
zuzendu, informazioa bilatuta.

Igo ditzala taldearen ordezkariak sigla eta esanahia wikira; erdarazko sigla jartzea 
premiazkoa dela uste baduzue, gehitu hura ere, parentesi artean. Gutxienez hamar sigla 
eman behar dituzue.

Siglak adierazpen lexikal konplexua osatzen duten hitzen, edo hitz nagusien, hasierako letraz, edo 
letrez, adierazten diren izenak dira. Letra larriz eta punturik gabe idazten dira, lexikalizatutako siglak 
izan ezik.
Oro har, honela sailka ditzakegu:

 • Sigla: hasierako letra baino ez dute hartzen: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores).
 • Akronimoa: letra bat baino gehiago erabiltzen direnean: EKKI (Euskal Kulturgileen Kidegoa).
 • Sigla lexikalizatuak: erabiliaren erabiliz, hitz arrunt bilakatutakoak: radar (radio detection and ran-
ging).

SIGLEN IRAKURKETA
Siglak letraka edo silabaka irakur daitezke. Gehienetan, siglaren irakurgarritasunak erabakitzen du 
batera ala bestera egin; izan ere, hainbat sigla irakurtezinak dira (KPI, kontsumoko prezioen indizea). 
Horrez gain, ohiturak ere eragin handia dauka bateko ala besteko irakurketa egiteko, alboko erdaretan 
gertatzen denaren antzera. Jazo daiteke, halaber, siglaren esanahi osoa irakurtzea kasuren batean.

 - EHUren [e-hatxe-u] egoitzan aurkeztuko dute UNICEFen aldeko diskoa.

SIGLEN DEKLINABIDEA
Izen diren neurrian, siglek deklinabide-atzizkiak jasotzen dituzte. Atzizkia siglari marratxorik gabe 
itsatsiko diogu; salbuespena da siglaren azken hitza eta atzizkiaren lehenengoa bera denean.

 - BBK-k babesten duen musika-ekitaldiak Bilbao BBK Live du izena.
Hala ere, testu osoa letra larriz idazten ari bagara, marratxoa erabiltzen dugu sigla eta atzizkia bereiz-
teko.

 - EHU-REN EGOITZAN AURKEZTUKO DUTE UNICEF-EN ALDEKO DISKOA.
 • Izen bereziak: hainbat sigla erakundeen, herrialdeen… laburtzapenak dira; erreferentea ere izen 

berezia da. Halakoetan, izen bereziak bezala deklinatuko ditugu siglak.
 - EKKIk (*EKKIak) hitzaldi batzuk emango ditu proiektua aurkezteko.

 • Izen arruntak: beste batzuetan, erreferentea izen arrunta da. Halakoetan, izen arruntak bezala de-
klinatuko ditugu siglak.

 - Anarik bere azken CDa (*CD) aurkeztu du.

NOLA AZALDU?
Askotan, testu bat idazten dugunean kontuan hartzen dugu irakurleak ez duela ezagutuko siglaren esa-
nahia, batez ere sigla hori nahiko ezohikoa bada. Halakoetan, siglaren lehen agerpena baliatzen dugu 
haren esanahia parentesi artean emateko.

 - Halako zerbait nahi du SGAEk (Sociedad General de Autores y Editores).

SIGLEN DEKLINABIDEA

Bi lagun berriketan ari dira asteburuan izango den kontzertu bat dela-eta. 

Entzun solasaldia, eta jaso aipatzen dituzten siglak.

Aldizkari batean, musikari bati buruzko biografia argitaratu dute; bertan, hainbat datu sigla 
bidez eman dituzte.

Irakurri biografia horren pasarte hauek ozenki, eta grabatu, gero zuzendu ahal izateko.

1. Donostiako EUTGn hasi zituen ikasketak, baina gero EHUra joan zen; NUPen ere aritu zen.

2. LGTB mugimenduko erreferentea da; EHGAMen eleduna izan zen garai batean.

3. NATOren aurkako ekintzetan ere nabarmendu zen, garai batean.

4. EHko musikaririk ospetsuenetakoa da.

5. DBHko ikasleei musika-eskolak eman zizkien. Geroago, MUn izan zen irakasle.

6. Aurtengo DAn aurkeztuko du bere azken lana.
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• Sahararen aldeko gobernuz kanpoko erakundeak (10) hango musikari buruzko antologia argitaratu du.
• “Musika-tresnak erostera joan ginenean jaso genuen lehen ezustekoa: bateria elektroniko soila 400 € da; hori 

balio erantsiaren gaineko zerga (11) barik”.
• Udako Euskal Unibertsitatean (12), azken hamar urteetako euskal abestien hitzei buruzko hitzaldia emango 

dute.

Arakatu zuen ingurunea: komunikabideak, kaleko paisaia linguistikoa, erakundeak, etab. Jaso 
aurkitzen dituzuen sigla eta akronimo guztiak; erdaraz daudenean, bilatu euskal ordaina. 

Elkartu hiru kiderekin, eta batu guztion ekarpenak. Adostu sigla horien esanahia, eta 
zuzendu, informazioa bilatuta.

Igo ditzala taldearen ordezkariak sigla eta esanahia wikira; erdarazko sigla jartzea 
premiazkoa dela uste baduzue, gehitu hura ere, parentesi artean. Gutxienez hamar sigla 
eman behar dituzue.

Siglak adierazpen lexikal konplexua osatzen duten hitzen, edo hitz nagusien, hasierako letraz, edo 
letrez, adierazten diren izenak dira. Letra larriz eta punturik gabe idazten dira, lexikalizatutako siglak 
izan ezik.
Oro har, honela sailka ditzakegu:

 • Sigla: hasierako letra baino ez dute hartzen: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores).
 • Akronimoa: letra bat baino gehiago erabiltzen direnean: EKKI (Euskal Kulturgileen Kidegoa).
 • Sigla lexikalizatuak: erabiliaren erabiliz, hitz arrunt bilakatutakoak: radar (radio detection and ran-
ging).

SIGLEN IRAKURKETA
Siglak letraka edo silabaka irakur daitezke. Gehienetan, siglaren irakurgarritasunak erabakitzen du 
batera ala bestera egin; izan ere, hainbat sigla irakurtezinak dira (KPI, kontsumoko prezioen indizea). 
Horrez gain, ohiturak ere eragin handia dauka bateko ala besteko irakurketa egiteko, alboko erdaretan 
gertatzen denaren antzera. Jazo daiteke, halaber, siglaren esanahi osoa irakurtzea kasuren batean.

 - EHUren [e-hatxe-u] egoitzan aurkeztuko dute UNICEFen aldeko diskoa.

SIGLEN DEKLINABIDEA
Izen diren neurrian, siglek deklinabide-atzizkiak jasotzen dituzte. Atzizkia siglari marratxorik gabe 
itsatsiko diogu; salbuespena da siglaren azken hitza eta atzizkiaren lehenengoa bera denean.

 - BBK-k babesten duen musika-ekitaldiak Bilbao BBK Live du izena.
Hala ere, testu osoa letra larriz idazten ari bagara, marratxoa erabiltzen dugu sigla eta atzizkia bereiz-
teko.

 - EHU-REN EGOITZAN AURKEZTUKO DUTE UNICEF-EN ALDEKO DISKOA.
 • Izen bereziak: hainbat sigla erakundeen, herrialdeen… laburtzapenak dira; erreferentea ere izen 

berezia da. Halakoetan, izen bereziak bezala deklinatuko ditugu siglak.
 - EKKIk (*EKKIak) hitzaldi batzuk emango ditu proiektua aurkezteko.

 • Izen arruntak: beste batzuetan, erreferentea izen arrunta da. Halakoetan, izen arruntak bezala de-
klinatuko ditugu siglak.

 - Anarik bere azken CDa (*CD) aurkeztu du.

NOLA AZALDU?
Askotan, testu bat idazten dugunean kontuan hartzen dugu irakurleak ez duela ezagutuko siglaren esa-
nahia, batez ere sigla hori nahiko ezohikoa bada. Halakoetan, siglaren lehen agerpena baliatzen dugu 
haren esanahia parentesi artean emateko.

 - Halako zerbait nahi du SGAEk (Sociedad General de Autores y Editores).

SIGLEN DEKLINABIDEA

Bi lagun berriketan ari dira asteburuan izango den kontzertu bat dela-eta. 

Entzun solasaldia, eta jaso aipatzen dituzten siglak.

Aldizkari batean, musikari bati buruzko biografia argitaratu dute; bertan, hainbat datu sigla 
bidez eman dituzte.

Irakurri biografia horren pasarte hauek ozenki, eta grabatu, gero zuzendu ahal izateko.

1. Donostiako EUTGn hasi zituen ikasketak, baina gero EHUra joan zen; NUPen ere aritu zen.

2. LGTB mugimenduko erreferentea da; EHGAMen eleduna izan zen garai batean.

3. NATOren aurkako ekintzetan ere nabarmendu zen, garai batean.

4. EHko musikaririk ospetsuenetakoa da.

5. DBHko ikasleei musika-eskolak eman zizkien. Geroago, MUn izan zen irakasle.

6. Aurtengo DAn aurkeztuko du bere azken lana.
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• Bideo Disko Digitaletan (Digital Versatile Disc) (1) gorde du bere musika-bilduma.
• Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren (2) emanaldia Bilbao Exhibition Centerren (3) izango da.
• Euskal Irrati Telebistak (4) badu musika zuzenean entzuteko gunea Interneten.
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Irakur ezazu sigla-zerrenda, eta markatu 
zuzen ez daudenak, ikasleek berrikus 
ditzaten. Era berean, egin oharrak, 
premiazkotzat jotzen baduzu, hainbaten 
gainean: halakoaren erdarazko ordaina 
hedatuago dagoela, baita euskaraz hitz 
egitean ere; bestea ikustean, sigla barik, 
esanahia esan ohi dela…

Osatu zerrenda, falta diren siglak erantsita, 
erabilera oso hedatuta badago.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
BEC, ETB, DVD, LP, CD, MP3, SGAE

ERANTZUNAK
1. DVDtan; 2. EOSen; 3. BECen; 4. EiTBk; 
5. AEBetako; 6. MTV; 7. VMAn; 8. NANak; 
9. IFZ; 10. GKEak; 11. BEZa; 12. UEUn

ERANTZUNAK
1. [e-u-te-ge]n, [e-hatxe-u]ra, [nup]en;  
2. [ele-ge-te-be], [e-gam]en;  
3. [na-to]ren; 4. [euskal herri]ko;  
5. [de-be-hatxe]ko, [Mondragon 
Unibertsitatea]n; 6. [Durangoko Azoka]n
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

C

C

PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

185

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa NIRE BIHOTZEKO DOINUAKI

Azaldu proposamenak solasaldian, 
eta hartu erabakiak. Grabatu 
solasaldia, eta gorde portfolioan.

B A B

D

Binaka, azaldu elkarri zer-nolako oharrak hartu 
dituzuen prestaketa-fasean.

Entzun bideokliparen prestaketaren grabazioa, 
eta aztertu ikaskideak esandakoak. Idatzi 
ikaskidearentzako balorazio laburra, irizpide hauek 
neurtuz:

Bihotzeko fonoteka grabatuko duzu. Euskal kantu baten bideoklipa egingo duzue.

MUSIKA IKUSI

Irakurri Harrikadak blogeko sarreraren hasiera, 
eta zerrendatu zure bihotzeko fonoteka osatuko 
luketen 10 abestiak.

Aztertu zerrendako ezaugarriak, zuen 
bideokliparen nondik norakoak zehazteko.
• Kantua: aukeratu gustuko duzuen euskal kanta bat.
• Formatua: proposatu eta erabaki zein formatutan 

egingo duzuen, eta zergatik (musika teknikoki nola 
erabili, irudi fotografikoak, fikziozkoak, mugiezinak 
edo mugikorrak…).

• Gaia eta mezua: aztertu kantuaren hitzek eta 
doinuak zer iradokitzea nahi duzuen (soinu eta 
irudien erlazioaren bidez). 

• Eszenak edo atalak: adostu zenbat eszena 
grabatuko dituzuen, proposatu bakoitzerako irudiak 
eta lekuak...

• Girotu: aukeratu estetika bat, nolako argiztapena 
emango diozuen, erabiliko den janzkera…

Aztertu Iker Markinez sukaldariaren 
zerrenda, eta aukeratu zure zerrendan ere 
egon zitezkeenak.

Irakurri galderak, eta hartu ohar 
batzuk bideoklipen inguruan hitz 
egiteko.

BIHOTZEKO FONOTEKA
Ekainaren erdialdean deitu zidan Tere Belokik, 
Euskadi Irratiko kazetariak, proposamen bat 
egiteko: ea animatzen ote nintzen uztailean edo 
abuztuan ordubetez nire "Bihotzeko fonoteka" 
ezagutzera ematen. Azkar samar esan nion baietz 
eta abuztuaren 3rako geratu ginen. Astebete 
lehenago hamar kantu kutunen zerrenda bidali 
behar nion.

Mikel Iturria, eibar.org (moldatua)
eitb.eus

All you need is love The Beatles

Felicità Al Bano & Romina Power

Sultans of Swing Dire Straits

Ese hombre Silvio Rodríguez

Lizardi Mikel Laboa

Wonderful Tonight Eric Clapton

Ezekielen esnatzea I Itoiz

Thunder Road Bruce Springsteen

High Voltage AC/DC

Koilarak Izaro

Entzun hiru abestiri buruzko 
sukaldariaren azalpenak, eta pentsatu 
zein abestik eragiten dituzten zugan 
antzeko hausnarketak.

Prestatu zure bihotzeko fonoteka; jarri 
abestiak, eta azaldu zer ekarri dioten zure 
bizitzari. Grabatu, eta gorde portfolioan. 

• Bideoklipak ikusteko ohiturarik baduzu? Noiz eta 
nola? Zein formatutan?

• “Film labur” hauek zein funtzio dute? Zer eragiten 
dute?

Aukeratu bideoklip bat, hartu oharrak 
zer iradoki dizuen azaltzeko, eta azaldu 
ikaskideei.

Egin bideoklipa grabatzeko plana. Entseatu, 
eta grabatu gelan.

• Parte-hartzea: egin du proposamenik? 
• Ulergarritasuna eta komunikazioa: ondo 

ulertu zaio esandakoa?
• Nabarmentzekoak: azpimarratzekorik edo 

hobetzekorik adierazi diozu?

…………………………………………………………

…………………………………………………………
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PROZEDURA
Ekintzara hurbiltzeko, irakur 

dezatela blogeko sarreraren hasiera. 
Pentsa dezatela haiei egin dietela 
eskakizuna, eta zerrenda dezatela 
bihotzeko fonoteka pertsonala.

Aurkeztu irratsaioan parte hartu 
zuen beste pertsonaia bat: Iker 
Markinez sukaldaria. Azter dezatela 
haren zerrenda, eta aukera dezatela 
beren zerrendan ere lekurik izango 
lukeena. Gerta daiteke ikasleren 
batek abestiak edota abeslariak ez 
ezagutzea; halakorik balego, esaiezu 
entzuteko abestiak, eta gehien 
gustatzen zaienarekin lan egiteko.

Pentsa dezatela zergatik egiten 
zaien abesti hori erakargarri, eta 
aldera dezatela sukaldariaren 
azalpenarekin. Izan dadila azalpen 
hori ekintzarako eredu. 

Era dezatela beren bihotzeko 
fonoteka. Pentsa dezatela zein 
ordenatan eman, bila ditzatela 
abestiak eta presta ditzatela 
azalpenak (jarriezu denbora- 
-muga; esaterako, 5 minutu baino 
laburragoa, abestiak aparte utzita). 
Entseatu eta grabatu ondoren, gorde 
dezatela portfolioan.

BELARRITIK BIHOTZERA19. ikastunitatea
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PORTFOLIOA

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

185

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa NIRE BIHOTZEKO DOINUAKI

Azaldu proposamenak solasaldian, 
eta hartu erabakiak. Grabatu 
solasaldia, eta gorde portfolioan.

B A B

D

Binaka, azaldu elkarri zer-nolako oharrak hartu 
dituzuen prestaketa-fasean.

Entzun bideokliparen prestaketaren grabazioa, 
eta aztertu ikaskideak esandakoak. Idatzi 
ikaskidearentzako balorazio laburra, irizpide hauek 
neurtuz:

Bihotzeko fonoteka grabatuko duzu. Euskal kantu baten bideoklipa egingo duzue.

MUSIKA IKUSI

Irakurri Harrikadak blogeko sarreraren hasiera, 
eta zerrendatu zure bihotzeko fonoteka osatuko 
luketen 10 abestiak.

Aztertu zerrendako ezaugarriak, zuen 
bideokliparen nondik norakoak zehazteko.
• Kantua: aukeratu gustuko duzuen euskal kanta bat.
• Formatua: proposatu eta erabaki zein formatutan 

egingo duzuen, eta zergatik (musika teknikoki nola 
erabili, irudi fotografikoak, fikziozkoak, mugiezinak 
edo mugikorrak…).

• Gaia eta mezua: aztertu kantuaren hitzek eta 
doinuak zer iradokitzea nahi duzuen (soinu eta 
irudien erlazioaren bidez). 

• Eszenak edo atalak: adostu zenbat eszena 
grabatuko dituzuen, proposatu bakoitzerako irudiak 
eta lekuak...

• Girotu: aukeratu estetika bat, nolako argiztapena 
emango diozuen, erabiliko den janzkera…

Aztertu Iker Markinez sukaldariaren 
zerrenda, eta aukeratu zure zerrendan ere 
egon zitezkeenak.

Irakurri galderak, eta hartu ohar 
batzuk bideoklipen inguruan hitz 
egiteko.

BIHOTZEKO FONOTEKA
Ekainaren erdialdean deitu zidan Tere Belokik, 
Euskadi Irratiko kazetariak, proposamen bat 
egiteko: ea animatzen ote nintzen uztailean edo 
abuztuan ordubetez nire "Bihotzeko fonoteka" 
ezagutzera ematen. Azkar samar esan nion baietz 
eta abuztuaren 3rako geratu ginen. Astebete 
lehenago hamar kantu kutunen zerrenda bidali 
behar nion.

Mikel Iturria, eibar.org (moldatua)
eitb.eus

All you need is love The Beatles

Felicità Al Bano & Romina Power

Sultans of Swing Dire Straits

Ese hombre Silvio Rodríguez

Lizardi Mikel Laboa

Wonderful Tonight Eric Clapton

Ezekielen esnatzea I Itoiz

Thunder Road Bruce Springsteen

High Voltage AC/DC

Koilarak Izaro

Entzun hiru abestiri buruzko 
sukaldariaren azalpenak, eta pentsatu 
zein abestik eragiten dituzten zugan 
antzeko hausnarketak.

Prestatu zure bihotzeko fonoteka; jarri 
abestiak, eta azaldu zer ekarri dioten zure 
bizitzari. Grabatu, eta gorde portfolioan. 

• Bideoklipak ikusteko ohiturarik baduzu? Noiz eta 
nola? Zein formatutan?

• “Film labur” hauek zein funtzio dute? Zer eragiten 
dute?

Aukeratu bideoklip bat, hartu oharrak 
zer iradoki dizuen azaltzeko, eta azaldu 
ikaskideei.

Egin bideoklipa grabatzeko plana. Entseatu, 
eta grabatu gelan.

• Parte-hartzea: egin du proposamenik? 
• Ulergarritasuna eta komunikazioa: ondo 

ulertu zaio esandakoa?
• Nabarmentzekoak: azpimarratzekorik edo 

hobetzekorik adierazi diozu?

…………………………………………………………

…………………………………………………………
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PROZEDURA
Gaiari heltzeko, mintzatu talde 

handian liburuko galderei buruz. 
Ikus dezatela gustuko duten 

bideoklip bat (eman tartea bilatzeko). 
Ondoren, azter ditzatela haien 
bideokliparen nondik norakoak, 
zerrendako ezaugarriak baloratuz. 
Horretarako, lehenik, har ditzatela 
oharrak, banaka, ikaskideei 
proposamenak egiteko. Gero, 
aurreko taldeetan, azal diezazkiotela 
elkarri solasaldian aztertutako 
proposamenak, eta erabaki dezatela 
bideokliparen egitura.

Grabatu, eta gorde dezatela 
solasaldia portfolioan.

Azkenik, bideratu bideoklipa 
grabatzeko plana: giro dezatela 
adostu duten eran, eta egin 
ditzatela entseguak. Graba ezazue 
euskaltegian bertan. Sare sozialetan 
argitara dezakezue, nahi izatera.

BELARRITIK BIHOTZERA19. ikastunitatea
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186

187

20. ikastunitatea

02. saioan:

BELAUNALDIARTEKO 
ZUBIAK
Ba al da alderik belaunaldien 
artean? 

03. saioan:

ZU GABE 
MOLDATU BEHAR
Ba al da inor ordezkaezinik?

01. saioan:

HAUSTURA-UNEAK
Benetan aldatu zuten mundua?

ALDAKETA 
DAKAR

ERALDATZEA

Irakurri ikastaro baten berri ematen duen eskuorria.

Lexikoa:
• Aldaketaz jarduteko.

Diskurtsoa:
• Kronika testu-generoaren 

ezaugarriak: kronika 
motak, narratzailearen 
parte-hartzea…

Gramatika:
• Partizipio nominalizatua, 

ekintza burutua 
adierazteko.

• Alegiazko ahalera.

Azaldu ikaskideei zehaztu dituzuen aldaketetarako giltzarriak.

Ikusi pentsalari batzuen hitzaldiaren bideo-pasartea, 
eta zehatz ezazue aipatu den aldaketa bakoitza 
nolakoa den eta zerk eragin duen.

• IRAULTZA: aldaketaren neurria edo tamaina… 
• METAMORFOSIA: ……………………
• TXIMELETA-EFEKTUA: ……………………

ILUSIOA, ALDAKETARAKO GILTZA
Oporretan amestu duzun guztia egingarria da

 –Aldatzeko gogoa izatea beharrezkoa da, eraldaketa 
edozein dela ere. Ez dagoenean, komeriak. 
 –Coaching transformazionala ilusioa pizteko 
lagungarria izango da.

Entzun irrati-pasartea, eta zehaztu deskribatutako 
tximeleta-efektuaren urratsak.
• 1. Txinan, txerriei izurri afrikarrak erasan die.
• 2. …

Presta ezazue tximeleta-efektuaren indar 
biderkatzailea izango duen ekimen bat. Azaldu 
ikaskideei ekimena eta aldaketa nola gauzatzea 
espero duzuen.

Erabaki, galdera hauek lagun, ikastaro horretan izena emango duzun.
• Zerk garamatza aldatzera?
• Zer dakar aldaketak?
• Zerk/nork du aldaketarako giltzarria?

Tailer praktiko hau benetan gustuko duzuna 
deskubritzeko baliagarria izango zaizu. Helburua 
hausnarketarako tartea hartzea da, nor zaren eta 
zerk asebetetzen zaituen pentsatzea. Coaching 
metodologian oinarrituta, ilusioarekin konektatuko 
duzu.  Coaching  transformazionala ezagutzeko aukera 
izango duzu, onurak ikustekoa: estresa eta antsietatea 
gutxitzea, beldurra murriztea edota aurrera egiteko 
gogoa eta grina piztea, besteak beste.

HELBURUAK
• Ilusioarekin konektatzea, aldaketarako bidea irekitzeko

• Coaching metodologia ezagutzea

• Norberaren gaitasunak ezagutzea

• Egoera berean daudenekin esperientzia partekatzea

• Etorkizunean aurrerapausoak egiteko tresnak eskuratzea

NORENTZAT?
Aldaketa baten aurrean dagoen edonorentzat.

Urriak 22, asteazkena, 17:30etik 20:30era
Lekua: ALDAGAI elkartea (Nafarroa etorbidea, 12)

Prezioa: 30 €
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GAIA
Etengabeko aldaketan bizi omen gara. 

Aurreko belaunaldiak maiz gogoraziko 
digu zenbat aldatu diren gauzak urte 
gutxian, eta, era berean, geuk ere 
aldatzen ikusten dugu mundua: klima- 
-aldaketa, balio-aldaketak… gaurkotasun 
handiko kontzeptuak dira.

Aldaketa horietako asko oso xumeak 
izaten dira, geure kasa egin ditzakegunak, 
baina, lantzean behin, eragin handia 
izaten dutenak. Beste batzuk, ordea, hain 
dira esanguratsuak, ezen historian ere 
nabarmentzen baitira; haustura-uneak 
edo inflexio-puntuak esaten diegu, 
iraultzak.

Denboraren joana aurrera begirako 
bilakaera da, etenbako aldaketa. 
Horrek belaunaldien arteko arrakalak 
sortzen ditu, mundua aldatuz baitoa. 
Ezinbestekoa da egokitzapen-lanak 
egitea, bilakaera horrek sortzen dituen 
gatazkak arintzeko.

Izan ere, nolabaiteko desoreka 
eragiten digute aldaketek, ezagunetik 
ezezagunera jauzi egiteak dakarren 
desoreka. Pertsonak, egiteko moduak, 
tresnak… aldatzea kosta egiten zaigu, 
berriz egokitzen garen arte, zeren eta 
gauza jakina baita ez inor ez ezer ez dela 
ordezkaezina.

ALDAKETA DAKAR20. ikastunitatea
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20. ikastunitatea

02. saioan:

BELAUNALDIARTEKO 
ZUBIAK
Ba al da alderik belaunaldien 
artean? 

03. saioan:

ZU GABE 
MOLDATU BEHAR
Ba al da inor ordezkaezinik?

01. saioan:

HAUSTURA-UNEAK
Benetan aldatu zuten mundua?

ALDAKETA 
DAKAR

ERALDATZEA

Irakurri ikastaro baten berri ematen duen eskuorria.

Lexikoa:
• Aldaketaz jarduteko.

Diskurtsoa:
• Kronika testu-generoaren 

ezaugarriak: kronika 
motak, narratzailearen 
parte-hartzea…

Gramatika:
• Partizipio nominalizatua, 

ekintza burutua 
adierazteko.

• Alegiazko ahalera.

Azaldu ikaskideei zehaztu dituzuen aldaketetarako giltzarriak.

Ikusi pentsalari batzuen hitzaldiaren bideo-pasartea, 
eta zehatz ezazue aipatu den aldaketa bakoitza 
nolakoa den eta zerk eragin duen.

• IRAULTZA: aldaketaren neurria edo tamaina… 
• METAMORFOSIA: ……………………
• TXIMELETA-EFEKTUA: ……………………

ILUSIOA, ALDAKETARAKO GILTZA
Oporretan amestu duzun guztia egingarria da

 –Aldatzeko gogoa izatea beharrezkoa da, eraldaketa 
edozein dela ere. Ez dagoenean, komeriak. 
 –Coaching transformazionala ilusioa pizteko 
lagungarria izango da.

Entzun irrati-pasartea, eta zehaztu deskribatutako 
tximeleta-efektuaren urratsak.
• 1. Txinan, txerriei izurri afrikarrak erasan die.
• 2. …

Presta ezazue tximeleta-efektuaren indar 
biderkatzailea izango duen ekimen bat. Azaldu 
ikaskideei ekimena eta aldaketa nola gauzatzea 
espero duzuen.

Erabaki, galdera hauek lagun, ikastaro horretan izena emango duzun.
• Zerk garamatza aldatzera?
• Zer dakar aldaketak?
• Zerk/nork du aldaketarako giltzarria?

Tailer praktiko hau benetan gustuko duzuna 
deskubritzeko baliagarria izango zaizu. Helburua 
hausnarketarako tartea hartzea da, nor zaren eta 
zerk asebetetzen zaituen pentsatzea. Coaching 
metodologian oinarrituta, ilusioarekin konektatuko 
duzu.  Coaching  transformazionala ezagutzeko aukera 
izango duzu, onurak ikustekoa: estresa eta antsietatea 
gutxitzea, beldurra murriztea edota aurrera egiteko 
gogoa eta grina piztea, besteak beste.

HELBURUAK
• Ilusioarekin konektatzea, aldaketarako bidea irekitzeko

• Coaching metodologia ezagutzea

• Norberaren gaitasunak ezagutzea

• Egoera berean daudenekin esperientzia partekatzea

• Etorkizunean aurrerapausoak egiteko tresnak eskuratzea

NORENTZAT?
Aldaketa baten aurrean dagoen edonorentzat.

Urriak 22, asteazkena, 17:30etik 20:30era
Lekua: ALDAGAI elkartea (Nafarroa etorbidea, 12)

Prezioa: 30 €
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B GAIAN SARTU
Lauzpabost laguneko taldetan, A jarduerako 

giltzarriak zein diren azalduko diote elkarri. Eskatu 
ondorioak ateratzeko, ondoren bozeramaileak 
talde handian aurkez ditzan.

Bideratu bideo-pasartearen aurkezpena galdera 
hau eginda: aldaketa guztien eragilea al da 
ilusioa? Utzi erantzuteko tarte bat, eta, ondoren, 
aurkeztu testua: “aditu” batzuek aldaketaren 
gaineko hitzaldia eman dute. Entzun ondoren, 
eta aurreko taldeetan daudela, zabal dezatela 
aldaketetarako giltzarrien kontzeptua liburuko 
lana osatuz.

Eman feedbacka berriz bozeramaileei egindako 
lana aurkezteko eskatuta.

C EKINTZA
Aurkeztu testua: irratiko magazin batean, tartea egiten dute prentsa idatzian ikusitako 

iritzi-artikulu bat irakurtzeko; gaur, Txinako albiste baten gaineko iritzia eman du kazetari 
batek. Entzun ondoren, tximeleta-efektua nola gauzatu den zerrendatuko dute. Zuzendu 
talde handian; zalantzarik badago, entzun berriro edo aztertu transkripzioa.

Presta dezatela tximeleta-efektua eragingo lukeen ekimen bat; ekintzan hainbat arlo 
jorratzeko, banatu taldeen artean ekimenaren eremua: ekologia, ekonomia, kirolak, 
hezkuntza… proposa ditzakezu, baina utzi ikasleei ekarpenak egiten. Azaldu egitekoa: 
aukeratu arlo horietako bateko ekintza bat eta zerrendatu, Txinako txerrien kasuan bezala, 
zein urrats jarraituko lituzkeen tximeleta-efektuaren eragin biderkatzailea gauzatzeko.

ALDAKETA DAKAR20. ikastunitatea

A  IRADOKITAKOA 
AZALDU

Aurkeztu testua: ikastaro bati buruzko 
eskuorria jaso duzu. Irakurri, eta zehatz dezatela 
zein den aldaketetarako giltzarria, eskuorriko 
informazioak iradokitakoaren arabera, gero 
ikaskideei ikasgelan azaltzeko.

ESKOLA AURRETIK

ERANTZUNAK
IRAULTZA: aldaketaren neurria edo tamaina da giltzarria; hasierako egoera 
iraultzerainoko edo biratzerainoko neurrikoa denean. Eragile edo giltzarriak 
askotarikoak izan dira iraultza motaren arabera: izan daiteke historiako gertakariren bat, 
zientzia-munduko asmakizun bat…
METAMORFOSIA: animalia batzuen garapenean enbrioi eta heldu-fasearen bitartean 
gertatzen den aldaketa anatomikoen multzoa da
TXIMELETA-EFEKTUA: edozein aldaketa txikik kaos handia eragin dezake. Hor dugu, era 
berean, Kaosaren Teoria ere: hasierako baldintza horien aldaera txikiek etorkizuneko 
portaeran ezberdintasun handiak sor ditzaketela ulertzen laguntzen duena

ERANTZUNAK
1. Txinan, txerriei izurri afrikarrak erasan die; 2. Milioika txerri 
akabatu dituzte Txinan; 3. Txinako txerriki-eskaria asetzeko, 
munduko beste hainbat tokitatik eraman behar izan dute 
txerrikia, baita Euskal Herritik ere; 4. Euskal Herriko hiltegietan, 
% 50 igo da txerri-haragiaren prezioa; 5. Saltokietan, bezeroak 
laster hasiko dira igoera antzematen; 6. Ekoizle txikiagoek 
prezioa igo ez dutenez, abagunea aprobetxatu nahi dute 
haien produktua saltzeko
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188

01.saioa HAUSTURA-UNEAK

Irakurri erreportajearen sarrera, bilatu 
informazioa eta zerrendatu foroan Europar 
Batasunak egin dituen urrats nagusiak. 
Komentatu ikaskideen mezuak.

A B

BREXITA ETA ARDATZ 
ANGLOSAXOIA
Europar Batasuna 1993an sortu zenetik kide berriak 
gehitu dira bata bestearen atzetik. Joan den ostirale-
ra arte 28 estatuk osatu dute makro-egitura politiko 
eta ekonomiko hori. Izan ere, 2020ko urtarrilaren 31 
historiara pasako da, EBk izan duen lehen zatiketaren 
eguna izan delako. Prozesu korapilatsu eta luzearen 
ostean, 67 milioi pertsonak, Erresuma Batuko biztan-
leek, agur esan diote EBri. Historian iltzatuta geratu-
ko den mugarri geopolitiko honen erroak eta ondo-
rio batzuk aletu ditugu erreportaje honetan.

Asier Blas Mendoza, argia.eus (moldatua)

Hitz egin taldean Europar Batasuna 
sortu zenetik herritarrok bizi izan 
ditugun aldaketei buruz.

• Maastricheko Ituna sinatu eta EB sortu 1993
• ………

 –Nire ustez, aldaketarik handiena 
izan zen pasaportearen premiarik ez 
izatea, alegia, edozein lekutara joateko 
dokumentazio berezirik behar ez 
izatea.
 –Ezta txanpona aldatu beharrik 
ere! Erresuma Batura joan ezean, 
behintzat.

Irakurri erreportajean egileak egin duen 
hausnarketa, eta jaso zein aldaketa iradokitzen 
dituen ikaskideekin hitz egiteko.

(…)

KORAPILOAK ASKATZEKE
Brexita urtarrilaren 31n gauzatu izanak ez ditu pro-
zesuak dituen korapilo eta hari-mutur guztiak askatu. 
Batzuk beste batzuk baino errazago argituko dira, bai-
na atal guztiak ez dira itxiko 2020an. Ikusteko dago ea 
Erresuma Batuaren irteerak EBri erraztasun handiagoa 
eskaintzen dion bere integrazio prozesuan sakontzeko, 
eta ea anglosaxoien menpekotasun politiko-militarretik 
askatzeko gai ote den. Beste interesgune inportante bat 
izango da ikustea nola jarraituko den gorpuzten herrial-
de anglosaxoien aliantza. Polo bakarreko mundu bate-
tik polo anitzeko mundurako trantsizioan garbi dago 
bost herrialde anglosaxoiek (AEB, Erresuma Batua, Ka-
nada, Zeelanda Berria eta Australia) bloke bat osatzeko 
erabakia hartu dutela. Inteligentzia zerbitzuetan eta arlo 
militarretan duten integrazio-maila, beste arlo batzue-
tan ikusiko dugu hurrengo urteetan, besteak beste, eko-
nomian. Berresteko dago Washingtonek eta Londresek 
iragarri zuten AEB eta Erresuma Batuaren arteko mer-
kataritza-akordioaren negoziaketa azkarra. Hori azkar 
ikusiko bagenu, eta Commonwealth-eko aterkiaren la-
guntzaz, Erresuma Batuak espero baino gutxiago sufri-
tu lezake Brexitagatik.
Londresek baliabide eta aliatu asko du eskura bere in-
teresak defendatzeko. Izan ere, XIX. mendean, Lord 
Palmerstonek, Lehen Ministro bitan izan zenak, azaldu 
zuena oraindik Erresuma Batua eta Brexita ulertzeko 
esaldirik lagungarrienetako bat da: “Ez dugu [Ingalate-
rra] betirako aliaturik, ezta betirako etsairik ere. Gure 
interesak iraunkorrak eta betierekoak dira, eta gure be-
tebeharra haiek zaintzea da”.

Asier Blas Mendoza, argia.eus (moldatua)

C DEntzun irratiko entzuleen mezuak, eta 
esan zein garaitaz ari den bakoitza.

KONTSUMOA:  Internet bidezko erosketak.
EUSKARA: Euskaraldia ekimena.
TEKNOLOGIA: Smartphoneen hedapena.
…

Aukeratu haustura-une handia bizi izan 
duen eremuren bat (kultura, kirola, garraioa, 
teknologia…). Azaldu ikaskideei zertan izan zen.

ALDAKETEI BURUZ 
HITZ EGITEKO

aldaketa, eraldaketa, bilakaera, bihurketa, 
iraultza…
Aldaketa ontzat hartzen dugunean: aurrera-
pena, garapena, aitzinamendua…

NOLAKOAK?
· aldaketa nabarmenak, esanguratsuak, sako-
nak, erradikalak, izugarriak…
· errotiko, sakoneko, azaleko aldaketak.

 – Zuzendaritza-talde berriak errotiko alda-
keta ekarri du: iraultza.

KH 1-4

Aztertu transkripzioa, eta ordeztu, aldaketa 
erabilita, ahal dituzun hitzak. Bilatu, halaber, 
aldaketa horiek kalifi katzeko erabili diren 
adjektiboak.

Egin zuen ekarpena irratsaioko eskariari: 
prestatu zuen mezua historian aldaketa 
handia eragin duen mobilizazio baten berri 
emateko. Erabili galdera hauek:
• Noiz gertatu zen?
• Zer ekarri zuen aldaketa horrek?
• Nolakoa zen une hori baino lehenago?
• …

Pr2_20_01_00
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A GAIAN SARTU
Aurkeztu testua: 2016an, 

Erresuma Batuko herritarrek Europar 
Batasunetik irtetearen alde bozkatu 
zuten, erreferendumean: Brexit 
izenez ezagutzen dugu prozesu hori. 
Batasuna uzten lehen herrialdea 
izateak eta halako herrialde pisutsua 
izateak ekarriko zituen aldaketen 
inguruko zalantzak sortu zituen. 
Horren harira, analisi-erreportaje bat 
argitaratu zuten Argia aldizkarian; 
hauxe haren sarrera-paragrafoa da.

Irakur dezatela, eta, gaian sartzeko, 
jaso dezatela Europar Batasunak 
izan duen ibilbidea, inflexio-puntuak 
markatuta. Horretarako, bilatu 
informazioa Interneten.

B IRAKURMENA LANDU
Jarduera hasteko, hitz egiezu Europar Batasunaren izen ofizialari buruz. 

Aipatu erabilera ohikoenak (Europar Batasuna edo Europako Batasuna), baina 
nabarmendu euskaraz Europar Batasuna dela izen ofiziala, Euskaltzaindiak 
hala erabakita.

Talde txikitan, hitz egin dezatela Europar Batasunaren ibilbidean herritarrok 
nabaritu izan ditugun aldaketen gainean.

Irakur dezatela erreportajean egileak egin duen hausnarketa, eta jaso 
ditzatela hark iradokitzen dituen aldaketak Brexita gauzatu eta gero.

Hitz egizue, talde handian, egoera horrek mundu-mailan ekarriko dituen 
aldaketa handiei buruz. Ikasleek etorri handirik ez dutela ikusten baduzu, 
hainbat galdera plantea diezaiekezu: nolako itunak izango dira Erresuma 
Batuaren eta Europako gainerako herrialdeen artean (ekonomikoak, aduanak, 
pertsonen zirkulazioa…)? Zer gertatuko da Irlandan eta Eskozian? Era berean, 
gerta liteke ikasleren bat besteak baino jantziago egotea gaian; aprobetxa 
ezazue hari azalpenak eskatzeko, gainerakook galderak eginda.

ESKOLA AURRETIK

ALDAKETA DAKAR20. ikastunitatea

ERANTZUNAK
Hauek dira hainbat:
· 1993an, Maastricheko Ituna indarrean jarri zen. Europar Batasuna izena 

hartu zuen. Eragin ekonomikoaz gain, politikoa ere hartu zuen.
· 2002an, euroa ezarri zuten diru ofizial Batasuneko 12 estatutan.
· 2004an, Europako Konstituzio-proiektua bertan behera geratu zen, 

Frantziako eta Herbehereetako herritarrek ezezkoa eman ziotelako.
· 2016an, Erresuma Batuko herritarrek Europar Batasuna uztea erabaki zuten.
· 2020an, Erresuma Batuak Europar Batasuna utzi zuen.

ERANTZUNAK
Europar Batasunak integrazio politikoan 
sakonduko du; EB herrialde anglosaxoien 
mendekotasunetik aterako da; bost herrialde 
anglosaxoi handiek aliantza osatuko dute; 
merkataritza-akordioak egingo dituzte AEBek 
eta Erresuma Batuak; aldaketa gehiago izango 
dira EBn Erresuma Batuan baino
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01.saioa HAUSTURA-UNEAK

Irakurri erreportajearen sarrera, bilatu 
informazioa eta zerrendatu foroan Europar 
Batasunak egin dituen urrats nagusiak. 
Komentatu ikaskideen mezuak.

A B

BREXITA ETA ARDATZ 
ANGLOSAXOIA
Europar Batasuna 1993an sortu zenetik kide berriak 
gehitu dira bata bestearen atzetik. Joan den ostirale-
ra arte 28 estatuk osatu dute makro-egitura politiko 
eta ekonomiko hori. Izan ere, 2020ko urtarrilaren 31 
historiara pasako da, EBk izan duen lehen zatiketaren 
eguna izan delako. Prozesu korapilatsu eta luzearen 
ostean, 67 milioi pertsonak, Erresuma Batuko biztan-
leek, agur esan diote EBri. Historian iltzatuta geratu-
ko den mugarri geopolitiko honen erroak eta ondo-
rio batzuk aletu ditugu erreportaje honetan.

Asier Blas Mendoza, argia.eus (moldatua)

Hitz egin taldean Europar Batasuna 
sortu zenetik herritarrok bizi izan 
ditugun aldaketei buruz.

• Maastricheko Ituna sinatu eta EB sortu 1993
• ………

 –Nire ustez, aldaketarik handiena 
izan zen pasaportearen premiarik ez 
izatea, alegia, edozein lekutara joateko 
dokumentazio berezirik behar ez 
izatea.
 –Ezta txanpona aldatu beharrik 
ere! Erresuma Batura joan ezean, 
behintzat.

Irakurri erreportajean egileak egin duen 
hausnarketa, eta jaso zein aldaketa iradokitzen 
dituen ikaskideekin hitz egiteko.

(…)

KORAPILOAK ASKATZEKE
Brexita urtarrilaren 31n gauzatu izanak ez ditu pro-
zesuak dituen korapilo eta hari-mutur guztiak askatu. 
Batzuk beste batzuk baino errazago argituko dira, bai-
na atal guztiak ez dira itxiko 2020an. Ikusteko dago ea 
Erresuma Batuaren irteerak EBri erraztasun handiagoa 
eskaintzen dion bere integrazio prozesuan sakontzeko, 
eta ea anglosaxoien menpekotasun politiko-militarretik 
askatzeko gai ote den. Beste interesgune inportante bat 
izango da ikustea nola jarraituko den gorpuzten herrial-
de anglosaxoien aliantza. Polo bakarreko mundu bate-
tik polo anitzeko mundurako trantsizioan garbi dago 
bost herrialde anglosaxoiek (AEB, Erresuma Batua, Ka-
nada, Zeelanda Berria eta Australia) bloke bat osatzeko 
erabakia hartu dutela. Inteligentzia zerbitzuetan eta arlo 
militarretan duten integrazio-maila, beste arlo batzue-
tan ikusiko dugu hurrengo urteetan, besteak beste, eko-
nomian. Berresteko dago Washingtonek eta Londresek 
iragarri zuten AEB eta Erresuma Batuaren arteko mer-
kataritza-akordioaren negoziaketa azkarra. Hori azkar 
ikusiko bagenu, eta Commonwealth-eko aterkiaren la-
guntzaz, Erresuma Batuak espero baino gutxiago sufri-
tu lezake Brexitagatik.
Londresek baliabide eta aliatu asko du eskura bere in-
teresak defendatzeko. Izan ere, XIX. mendean, Lord 
Palmerstonek, Lehen Ministro bitan izan zenak, azaldu 
zuena oraindik Erresuma Batua eta Brexita ulertzeko 
esaldirik lagungarrienetako bat da: “Ez dugu [Ingalate-
rra] betirako aliaturik, ezta betirako etsairik ere. Gure 
interesak iraunkorrak eta betierekoak dira, eta gure be-
tebeharra haiek zaintzea da”.

Asier Blas Mendoza, argia.eus (moldatua)

C DEntzun irratiko entzuleen mezuak, eta 
esan zein garaitaz ari den bakoitza.

KONTSUMOA:  Internet bidezko erosketak.
EUSKARA: Euskaraldia ekimena.
TEKNOLOGIA: Smartphoneen hedapena.
…

Aukeratu haustura-une handia bizi izan 
duen eremuren bat (kultura, kirola, garraioa, 
teknologia…). Azaldu ikaskideei zertan izan zen.

ALDAKETEI BURUZ 
HITZ EGITEKO

aldaketa, eraldaketa, bilakaera, bihurketa, 
iraultza…
Aldaketa ontzat hartzen dugunean: aurrera-
pena, garapena, aitzinamendua…

NOLAKOAK?
· aldaketa nabarmenak, esanguratsuak, sako-
nak, erradikalak, izugarriak…
· errotiko, sakoneko, azaleko aldaketak.

 – Zuzendaritza-talde berriak errotiko alda-
keta ekarri du: iraultza.

KH 1-4

Aztertu transkripzioa, eta ordeztu, aldaketa 
erabilita, ahal dituzun hitzak. Bilatu, halaber, 
aldaketa horiek kalifi katzeko erabili diren 
adjektiboak.

Egin zuen ekarpena irratsaioko eskariari: 
prestatu zuen mezua historian aldaketa 
handia eragin duen mobilizazio baten berri 
emateko. Erabili galdera hauek:
• Noiz gertatu zen?
• Zer ekarri zuen aldaketa horrek?
• Nolakoa zen une hori baino lehenago?
• …

Pr2_20_01_00
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C LEXIKOA LANDU
Aurkeztu entzungaia: irratian, entzuleei iritzia 

eskatu diete gai jakin bati buruz, eta haiek ahots-
-mezuak bidali dituzte. Entzun ditzatela mezuak, 
eta, taldetan, koka ditzatela aipatutakoak historian. 
Azpimarratu ikasleei asmoa ez dela data zehatzik 
ematea, baizik eta gutxi gorabeherakoak; horrela, 
data zehaztu gabeak ematen nola moldatzen diren 
aztertu ahal izango duzu.

Lexikoa lantzeko, bila ditzatela aldaketa hitzaren 
parekoak. Ohartarazi testuinguru jakin honetan 
erabiltzeko modukoak izango direla. Jaso ditzatela 
hitz horiekin datozen adjektiboak ere.

Zuzendu ondoren, hitz egizue aukeratutako 
hitzen ñabardurei buruz; esaterako, eraldaketa eta 
iraultza berbek aldaketa handia iradokitzen dutela, 
bilakaera hitzak prozesua adierazten duela… 
Era berean, egin tarte bat aldaketak kalifikatzeko 
adjektiboei ere. Errepara diezaiotela hizkuntza- 
-txartelari, hainbat aukera ikusteko. Esandakoaren 
harira, azpimarratu ez direla koherente azaleko 
eraldaketa, iraultza xumea eta halakoak.

Presta dezatela beste mezu bat irratsaiora 
bidaltzeko. Irakur dezala ozen ordezkariak; egizue 
zuzenketa talde handian, bereziki lexikoaren 
erabilerari erreparatuta.

D EKINTZA
Talde txikitan, ados dezatela haustura-unea 

bizi izan duen eremu bat. Hainbat adibide dituzte 
liburuan, baina animatu esparru txikiagotako 
arloak, herri- edo auzo-mailakoak, edo elkarte- 
-mailakoak, aukeratzera. Presta dezatela aldaketa 
horren azalpena ikaskideentzat.

Azalpenak eman bitartean, sustatu elkarreragina 
galde-erantzunen bidez; har ezazu parte zeuk ere 
solasaldian.

OSTEKOAK

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

ALDAKETA DAKAR20. ikastunitatea

ERANTZUNAK
1. XIX. mendearen bigarren 
erdian hasi ziren ekimenak;  
2. XVIII. mendearen amaieran; 
3. 1970 inguruan;  
4. XX. mendearen erdialdean

ERANTZUNAK
eraldaketa; iraultza; bilakaera; berrantolaketa; 
berregituraketa / sakoneko eraldaketak; 
aldaketa nabarmenena; iraultza 
esanguratsuena; errotiko aldaketen premia
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02.saioa BELAUNALDIARTEKO ZUBIAK

Antzeztu iragarkia, eta egin prestatutako 
galderak elkarri; erantzun, era berean, 
ikaskideek egindakoei, etorkizuneko 
niaren lekutik.

Ikusi iragarkian 
pertsona bat 
bere etorkizuneko
niarekin  solasaldian, 
eta egin, haren antzera, 
bururatzen zaizkizun 
galdera guztiak zure niari.

A

B

C Irakurri artikulua, eta osatu taula 
belaunaldi bakoitzaren ezaugarriekin, 
elkarri arrazoiak emanda.

murritzekoa; independentea, kontsumitzaile exijentea eta 
gaur egun oraindik existitzen ez diren lanpostuetan lanean 
arituko dena.
X, Y, Z… alfabetoko letrak agortuta, Alpha belaunaldia dei-
tzea egokitu zaie 2010etik aurrera jaiotakoei, T belaunaldia, 
belaunaldi taktila; gailu taktilen garaia, Internet sozial eta 
kolaboratiboarena; konexioa une oro eta nonahi behar due-
na; bere bizitzako atal guztiak gizarteratzeko ohitura duen 
belaunaldia, bai eta sarean, modu kolaboratiboan lan egite-
koa. Eta hezitzaile eta hezkuntza-sistema tradizionalentzat 
erronka handia bihurtzen ari dena… ezin baititugu XXI. 
mendeko haurrak XIX. mendeko ereduekin hezi, ezta? Bai-
na hori hurrengo zutaberako utzi behar!

Idoia Peñakoba Etxebarria, goiena.eus (moldatua)

ED Entzun irrati-kronika, eta zehatz ezazue 
kronika generoaren ezaugarriak 
zuzenak ala okerrak diren.

1. Bidaia-kronika da.

2. Kazetariak bere iritzia eman du, beraz,
kronika subjektiboa da.

3. Era kronologikoan kontatu da.

4. Gertakizun batzuen narrazioa da.

KRONIKAREN 

Irakurri kronika, eta hitz egin 
gaiaz, galderei erantzunez.

EZAUGARRIAK
· Kronika kazetaritza-generoa da.
· Gertakizun batzuen narrazioa da, ez beti era kro-
nologikoan egina.
· Onartzen ditu gertakizunen narrazioarekin batera 
egilearen iritzi eta balorazioak.
· Hainbat mota daude: irrati-kronika, kirol-kronika, 
bidaia-kronika, gerra-kronika, kultura-kronika…

 – Atzo ekin zioten jubilatuen elkartean, Astigarra-
ga ehuntzen proiektuari. DBH 3 eta 4ko ikasleek 
hartu zuten parte, adineko herritarrekin batera, 
belaunaldi ezberdinen arteko harremanak sendo-
tu eta esperientziak partekatzeko asmoz.

KH 5-8 

ZEIN DA 
BELAUNALDIRIK… ARRAZOIAK

…modernoena?
……………………

• …

• …

…langileena? 
……………………

• …

• …

…exijenteena?
……………………

• …

• …

…kolaboratiboena?
……………………

• …

• …

• Aipatutako zein jokotan aritu izan zarete? 
Ezagunak dituzue?

• Idazleak bezala, izaten duzue azken 
bertsioa eskuratzeko beharra? 

Idatzi horrelako bilakaera azkarra izan duen 
beste gailu bati buruzko erakusketaren kronika.

EXPOGAME
Bidaia zoragarria hastear nago, bideo-jokoen historian 
barrena eramango nauen bidaia. Expogame erakusketaz 
ari naiz, hilaren 30era arte gozatu ahal izango duzuena.
Aretoan sartzeaz batera, ohar bat irakurri dut, are inte-
res handiagoa sortu duena nigan: erakusketako ia maki-
na guztietan (ia 150) jolas gaitezke. Ezin aukera alferrik 
galdu.
Pinball makina bat ikusi dut, gaurko bideo-jokoen ha-
zia, inondik ere. Haren ondoren, lehen ordenagailuak 
eta jolas-makinak daude. Oroiminak harrapatu nau Pac 
Man, Donkey Kong eta Space Invaders ikusi ditudanean. 
Halako batean, Euskadi Irratiko berriemaile bat etorri 
zait hainbat galdera egitera: zein izan zen lehenik jokatu 
nuen jokoa, zein izan nuen gustukoen… Gazte-garaira 
eraman naute galdera horiek, eta gogora ekarri didate 
zenbat txanpon bota nituen halako makinetan.
Pare bat partida jokatu dut arakatzen jarraitu aurretik. 
Jarraian, kontsolak ditugu, Nintendorenak, Segare-
nak… Garai askotako bideo-jokoak ikus ditzakegu. 
Aurrerago, joko interaktiboen sailera heldu naiz: Wii 
eta PlayStationen bertsioak dira ospetsuenak, baina 
ezagutzen ere ez nituen jokoak ere hortxe daude.
Errealitate birtualean oinarritutako sailak liluratu egin 
nau: Oculus Ri�  betaurreko batzuekin, Robo Recallean 
jokatzea amets bat betetzea izan da.
Bidaia amaitu da. Atal baten falta sumatu dut: sakelako 
telefonoetarako bideo-jokoak ez ditut inon ikusi. Hala 
ere, historian egindako bidaia ederra, izugarri gozatu 
dudana.

X, Y, Z BELAUNALDIEN ONDOREN
SARRI PENTSATU IZAN DUT BABYBOOM GARAIKO 
GURASOEK GURE ALABASEMEEKIKO DAUKAGUN 
BELAUNALDIARRAKALA IRAGANEAN BAINO TXIKIAGOA 
DELA; NOLABAIT, MODERNOAGOAK GARELA, 
PENTSAERA, IZAERA ETA JOKAERA AURRERAKOIAGOAK 
DITUGULA ETA ABAR, BAINA, TARTEAN, HAINBAT 
MIKROBELAUNALDI SORTU DIRA ETA BEREN ZENBAIT 
EZAUGARRI ZEHARO ALDATU DIRA!

X belaunaldia etorri zen lehenengo: 1965-80 bitartean jaio-
takoena, idealismoa alde batera utzita, euren bizitza-fi losofi a 
lanean oinarritu dutenak, gailu elektroniko eta botoi analo-
gikotik mundu elektronikorako jauzia egin dutenak, Inter-
netetik eta sare sozialetatik urruti.
Segidan heldu zen, baina, Y belaunaldia —1980-95—, mi-
llennialsena, natibo digitalena, mundu digitalean guztiz 
integratuta, garai analogikoan jaiotakoa bada ere. X belau-
naldia ez bezala, anbizioduna, inkonformista, mundu lehia-
korrago batean bizi dena; prestakuntza handiagoa eskatzen 
duen mundua. Halere, sarri, nagia, nartzisista eta mizke ha-
zitakoaren etiketa jarri ohi zaio ni-niaren belaunaldi honi.
Z belaunaldiak jarraitu zion aurrekoari –1995-2010–, table-
ta eta smartphonea besapean munduratutakoena. Internet 
du bere DNAren parte, etxean, hezkuntzan eta gizartera-
tzeko moduan. Guztia bat-batean lortzea beharrezko due-
na, zeregin anitzekoa, baina arreta mantentzeko gaitasun 

Zahartzaroari buruzko solasaldi bat 
zure etorkizuneko niarekin.

Aipatutako zein jokotan aritu izan zarete? 

telefonoetarako bideo-jokoak ez ditut inon ikusi. Hala 
ere, historian egindako bidaia ederra, izugarri gozatu 
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A GAIAN SARTZEA
Aurkeztu testua: Gipuzkoako Foru 

Aldundiak zahartze osasuntsurako 
proiektu estrategikoa bideratzeko 
zabaldutako iragarkia da; bertan, 
herritar batek zahartu ondorengo bere 
buruari, bere niari, galderak egingo 
dizkio.

Iragarkia ikusita, eskatu nork bere 
niari galderak egiteko, gero ikasgelan 
ikaskideei egiteko.

B GAIAZ HITZ EGIN 
Bikoteak eginda, bideo-pasarteko egoera 

antzeztuko dute, txandaka rolak aldatuta. 
Hala, prestatuta zeuzkaten galderak egingo 
dizkiote elkarri (nork bere etorkizuneko 
niari), eta, era berean, ikaskideek egindako 
galderei erantzungo diete (etorkizuneko 
niaren roletik). Horretarako, eman tarte 
bat elkarri eman beharreko erantzunak 
aurreikusteko, egokitutako bikotekidearen 
arabera.

C  IRAKURMENA 
LANDU 

Aurkeztu testua: Goiena aldizkarian, 
belaunaldiei buruzko artikulu bat 
argitaratu dute. Irakurri, eta bakarka, 
lehenik, bete dezatela taulan eskatzen den 
informazioa. Ondoren, egin hiruzpalau 
laguneko taldeak, eta osatu belaunaldien 
ezaugarriak, elkarri arrazoiak emanez.

Bideratu feedbacka talde handira, 
aurreko taldeen bozeramaileei taula nola 
osatu duten azaltzeko eskatuta. Animatu, 
talde handian, belaunaldi horiei buruzko 
ezaugarri gehiago ematera, taldean 
solasaldia izateko.

ESKOLA AURRETIK

ALDAKETA DAKAR20. ikastunitatea
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02.saioa BELAUNALDIARTEKO ZUBIAK

Antzeztu iragarkia, eta egin prestatutako 
galderak elkarri; erantzun, era berean, 
ikaskideek egindakoei, etorkizuneko 
niaren lekutik.

Ikusi iragarkian 
pertsona bat 
bere etorkizuneko
niarekin  solasaldian, 
eta egin, haren antzera, 
bururatzen zaizkizun 
galdera guztiak zure niari.

A

B

C Irakurri artikulua, eta osatu taula 
belaunaldi bakoitzaren ezaugarriekin, 
elkarri arrazoiak emanda.

murritzekoa; independentea, kontsumitzaile exijentea eta 
gaur egun oraindik existitzen ez diren lanpostuetan lanean 
arituko dena.
X, Y, Z… alfabetoko letrak agortuta, Alpha belaunaldia dei-
tzea egokitu zaie 2010etik aurrera jaiotakoei, T belaunaldia, 
belaunaldi taktila; gailu taktilen garaia, Internet sozial eta 
kolaboratiboarena; konexioa une oro eta nonahi behar due-
na; bere bizitzako atal guztiak gizarteratzeko ohitura duen 
belaunaldia, bai eta sarean, modu kolaboratiboan lan egite-
koa. Eta hezitzaile eta hezkuntza-sistema tradizionalentzat 
erronka handia bihurtzen ari dena… ezin baititugu XXI. 
mendeko haurrak XIX. mendeko ereduekin hezi, ezta? Bai-
na hori hurrengo zutaberako utzi behar!

Idoia Peñakoba Etxebarria, goiena.eus (moldatua)

ED Entzun irrati-kronika, eta zehatz ezazue 
kronika generoaren ezaugarriak 
zuzenak ala okerrak diren.

1. Bidaia-kronika da.

2. Kazetariak bere iritzia eman du, beraz,
kronika subjektiboa da.

3. Era kronologikoan kontatu da.

4. Gertakizun batzuen narrazioa da.

KRONIKAREN 

Irakurri kronika, eta hitz egin 
gaiaz, galderei erantzunez.

EZAUGARRIAK
· Kronika kazetaritza-generoa da.
· Gertakizun batzuen narrazioa da, ez beti era kro-
nologikoan egina.
· Onartzen ditu gertakizunen narrazioarekin batera 
egilearen iritzi eta balorazioak.
· Hainbat mota daude: irrati-kronika, kirol-kronika, 
bidaia-kronika, gerra-kronika, kultura-kronika…

 – Atzo ekin zioten jubilatuen elkartean, Astigarra-
ga ehuntzen proiektuari. DBH 3 eta 4ko ikasleek 
hartu zuten parte, adineko herritarrekin batera, 
belaunaldi ezberdinen arteko harremanak sendo-
tu eta esperientziak partekatzeko asmoz.

KH 5-8 

ZEIN DA 
BELAUNALDIRIK… ARRAZOIAK

…modernoena?
……………………

• …

• …

…langileena? 
……………………

• …

• …

…exijenteena?
……………………

• …

• …

…kolaboratiboena?
……………………

• …

• …

• Aipatutako zein jokotan aritu izan zarete? 
Ezagunak dituzue?

• Idazleak bezala, izaten duzue azken 
bertsioa eskuratzeko beharra? 

Idatzi horrelako bilakaera azkarra izan duen 
beste gailu bati buruzko erakusketaren kronika.

EXPOGAME
Bidaia zoragarria hastear nago, bideo-jokoen historian 
barrena eramango nauen bidaia. Expogame erakusketaz 
ari naiz, hilaren 30era arte gozatu ahal izango duzuena.
Aretoan sartzeaz batera, ohar bat irakurri dut, are inte-
res handiagoa sortu duena nigan: erakusketako ia maki-
na guztietan (ia 150) jolas gaitezke. Ezin aukera alferrik 
galdu.
Pinball makina bat ikusi dut, gaurko bideo-jokoen ha-
zia, inondik ere. Haren ondoren, lehen ordenagailuak 
eta jolas-makinak daude. Oroiminak harrapatu nau Pac 
Man, Donkey Kong eta Space Invaders ikusi ditudanean. 
Halako batean, Euskadi Irratiko berriemaile bat etorri 
zait hainbat galdera egitera: zein izan zen lehenik jokatu 
nuen jokoa, zein izan nuen gustukoen… Gazte-garaira 
eraman naute galdera horiek, eta gogora ekarri didate 
zenbat txanpon bota nituen halako makinetan.
Pare bat partida jokatu dut arakatzen jarraitu aurretik. 
Jarraian, kontsolak ditugu, Nintendorenak, Segare-
nak… Garai askotako bideo-jokoak ikus ditzakegu. 
Aurrerago, joko interaktiboen sailera heldu naiz: Wii 
eta PlayStationen bertsioak dira ospetsuenak, baina 
ezagutzen ere ez nituen jokoak ere hortxe daude.
Errealitate birtualean oinarritutako sailak liluratu egin 
nau: Oculus Ri�  betaurreko batzuekin, Robo Recallean 
jokatzea amets bat betetzea izan da.
Bidaia amaitu da. Atal baten falta sumatu dut: sakelako 
telefonoetarako bideo-jokoak ez ditut inon ikusi. Hala 
ere, historian egindako bidaia ederra, izugarri gozatu 
dudana.

X, Y, Z BELAUNALDIEN ONDOREN
SARRI PENTSATU IZAN DUT BABYBOOM GARAIKO 
GURASOEK GURE ALABASEMEEKIKO DAUKAGUN 
BELAUNALDIARRAKALA IRAGANEAN BAINO TXIKIAGOA 
DELA; NOLABAIT, MODERNOAGOAK GARELA, 
PENTSAERA, IZAERA ETA JOKAERA AURRERAKOIAGOAK 
DITUGULA ETA ABAR, BAINA, TARTEAN, HAINBAT 
MIKROBELAUNALDI SORTU DIRA ETA BEREN ZENBAIT 
EZAUGARRI ZEHARO ALDATU DIRA!

X belaunaldia etorri zen lehenengo: 1965-80 bitartean jaio-
takoena, idealismoa alde batera utzita, euren bizitza-fi losofi a 
lanean oinarritu dutenak, gailu elektroniko eta botoi analo-
gikotik mundu elektronikorako jauzia egin dutenak, Inter-
netetik eta sare sozialetatik urruti.
Segidan heldu zen, baina, Y belaunaldia —1980-95—, mi-
llennialsena, natibo digitalena, mundu digitalean guztiz 
integratuta, garai analogikoan jaiotakoa bada ere. X belau-
naldia ez bezala, anbizioduna, inkonformista, mundu lehia-
korrago batean bizi dena; prestakuntza handiagoa eskatzen 
duen mundua. Halere, sarri, nagia, nartzisista eta mizke ha-
zitakoaren etiketa jarri ohi zaio ni-niaren belaunaldi honi.
Z belaunaldiak jarraitu zion aurrekoari –1995-2010–, table-
ta eta smartphonea besapean munduratutakoena. Internet 
du bere DNAren parte, etxean, hezkuntzan eta gizartera-
tzeko moduan. Guztia bat-batean lortzea beharrezko due-
na, zeregin anitzekoa, baina arreta mantentzeko gaitasun 

Zahartzaroari buruzko solasaldi bat 
zure etorkizuneko niarekin.

Aipatutako zein jokotan aritu izan zarete? 

telefonoetarako bideo-jokoak ez ditut inon ikusi. Hala 
ere, historian egindako bidaia ederra, izugarri gozatu 
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E EKINTZA
Aurkeztu testua: bideo-jokoen saltoki batean, 

erakusketa bat egin dute joko horien historia 
ezagutzera emateko; zale bat hara joan, eta 
bisitaren kronika idatzi du bere blogean.

Taldetan, irakur dezatela kronika, eta hitz 
egin dezatela nork bere jokalari-bilakaeraz, 
galderak oinarri hartuta; bideo-jokoetan aritu ez 
denik balego, egin diezazkiela bere intereseko 
galderak taldekideei. 

Aukera dezatela halako bilakaera azkarra izan 
duen beste gailuren bat. Irudika dezatela hari 
buruzko erakusketa, eta idatz dezatela kronika, 
irakurri berri dutena eredu hartuta.

D  KRONIKEN 
EZAUGARRIAK 
AZTERTZEA

Aurkeztu testua: belaunaldiarteko ekimen 
baten berri emango duen irrati-kronika 
entzungo duzue. Kronika entzunda, eta 
aurreko taldeetan jarraituz, kronika generoaren 
ezaugarriei erreparatuko diete, eta liburuan 
zerrendatutakoak zuzenak ala okerrak diren 
baloratuko dute. Era berean, eman zerrenda 
luzatzeko aukera.

Feedbackerako, egin talde berriak aurreko 
taldeetako kide banarekin, eta eskatu azaltzeko 
elkarri zer-nola baloratu dituzten liburuko 
ezaugarriak. Kazetaririk balego ikastaldean, 
baliatu aukera jarduera biribiltzeko.

OSTEKOAK

Saio honetan landutako edukietan sakontzeko, aurkeztu Kontuan Hartu ataleko 
jarduera hauek: 5, 6, 7, 8.

ALDAKETA DAKAR20. ikastunitatea

ERANTZUNAK
1. Okerra: kronika soziala 
da; 2. Okerra; 3. Zuzena; 
4. Zuzena
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03.saioa
ZU GABE MOLDATU 
BEHAR

Irakurri albisteak, eta eman iritzia foroan, 
galderetan oinarrituta.

A

B

ANGELA MERKELEK EZ DU BERE 
BURUA BERRIRO KANTZILER 
IZATEKO AURKEZTUKO
Prest agertu da CDU alderdiaren agintaritza uzteko, 
baina 2021era arte kantziler izateko erabakiaren hel-
burua da "koalizioari gobernantza hobetzeko ahalegi-
nean laguntzea".

eitb.eus

Eztabaidatu kideekin ideia hauetako zeinen alde 
egin duen idazleak artikuluan.

1. Guztiok gara ordezkaezinak.

2. Ikasteko modurik onena iritzi kontrajarriak entzutea da.

3. Egia iritzi ezberdinen multzoa da.

4. Maite Artolak, bere saioan, iritzi ezberdinak hurbiltzea 
lortu du.

 –Ordezkaezinak garela dio?
 –Ez, ezta? Ordezkagarriak garela 
dioela uste dut.

MAITE ARTOLAK EUSKADI 
IRRATIKO FAKTORIA 
ALBISTEGIA UTZI DU
2013an hasi zen Faktoria albistegia zuzentzen, astelehe-
netik ostiralera eskaintzen dena, eta gaur arte aritu izan 
da betebehar horretan, ibilbide bikaina osatuta.

eitb.eus 

• Ba al da esparru publikoan pertsona 
ordezkaezinik?

• Zer eragiten dute halako aldaketek?

Irakurri artikulua, eta zehaztu zer eragin 
dion idazleari irrati-esatariak saioa utzi 
izanak, ikaskideekin komentatzeko.

amorrazioa
ezinegona
hutsunea
lasaitua
miresmen
pena
poza…

TRANSISTOREA
Anaiaren urtebetetze-festan aitaren meniskoak krak 
egin zuen. Operazioaren osteko orduetarako, mono 
transistore bat erosi zuen. Handik urte batzuetara 
transistore hori bera erabiltzen nuen arratsalde erdian 
Gasteiztik Iruñerako Renferen bideetan, unibertsita-
tean nengoela. Frekuentzia batekin hasten nuen bidaia 
eta birritan aldatu behar izaten nuen. Han ezagutu 
nuen Maite Artola: Mezularian.
Ongi zekien Hannah Hoch-ek collagea dela errealita-
tea adierazteko modu nagusia. Niretzat Artola izan zen 
formazio intelektualerako ezinbesteko foro bat (Floren 
Aoiz eta Fabian Laespadak astero izan zuten eztabai-
darik gabe politika, historia eta biolentziari buruzko 
iritziak dezente pobreagoak lirateke gurean). Gurean 
modan dago «ezberdinen arteko akordioa». Dezente 
gehiago interesatzen zait «ezberdinen arteko desados-
tasuna». Eta zerbait sortu badu bide honetan Artola-
ren (eta hamaika langileren) Faktoriak, hori izan da: 
mugen muturrak eta marren gorriak.
Irudi luke taldekide izan dituzunak ezin direla losin-
txatu. Baina ni Nerea Azurmendiren, Begoña Sanzbe-
rroren edota Edurne Eginoren zale egin banaiz, izan 
da egin zaien foroarengatik.
Zeren txepelkeriaren bilduman jasotzen da denok ga-
rela ordezkagarriak. Gauza jakina kontrakoa da, maite 
duguna hiltzen denean nabarmenen bizi duguna: inor 
ez da ordezkagarria.

Hedoi Etxarte, berria.eus (moldatua)

C

D

E

Entzun entzuleek Maite Artolari bidalitako 
agur-mezuak, eta osatu esaldiak.

Aztertu esaldiak, eta ondorioztatu zeren 
arabera erabili den izana.

1. Plazera izan da lanerako bidaia zuekin 
…………… (PARTEKATU) autoan.

2. Asko tristatu gaitu programa bukatzen dela 
…………… -k (JAKIN).

3. Esan nahi dizut espero dudala hurrengo 
etapan ere ondo …………… (JOAN).

4. Ziur nago zure bide berrian zu entzuten 
…………… (JARRAITU) atsegina izango dela.

ADITZ-IZENA
Izenaren funtzioa betetzen duen aditz-for-
ma ez jokatua da. -t(z)e atzizkiaren bidez 
eratzen da.

 – Pena da Maite Artola joatea.
Izena den neurrian, deklinatu egin behar da.

 – Aurkezlea joateak aldaketak ekarriko 
ditu.

KH 9-12

Entzun irratiko elkarrizketa, eta erantzun 
galderei.
• Ezagutzen al duzue halako lana egiten 

duenik herrian edo auzoan?
• Zein duzue herrian ezinbestekotzat?

Berridatzi esaldiak, ahal izan erabilita. 

1. Antolatzaile berriek ideia berriak ekar litzakete
 …berriak ekarri ahal izango lituzkete.

2. Jaiei ukitu multikulturalagoa eman geniezaieke 
……………

3. Prestatze-lanetan lagun nezake 
 ……………

4. Hainbat kontakturen berri eman niezaieke 
 ……………

ALEGIAZKO AHALERA
Ahalerako adizkiak 3 eratan joka ditzake-
gu: oraina, iragana eta alegiazkoa.
Alegiazko ahaleraren bidez, baldintza bat 
betez gero, zerbait egiteko aukera adieraz-
ten dugu.

 – Diru asko edukiko bagenu, ikuskizun 
piloa antola genitzake.

KH 13-16

Hauta ezazue orain gutxi erretiroa hartu edo lana 
aldatu duen pertsona bat. Deskriba ezazue hark 
utzitako arrastoa, hauek zerrendatuta:
• Ondo egin dituenak.
• Hura gabe irudikatzen dituzuen egoerak.

Idatz ezazue agur-gutuna herriko 
aldizkarian argitaratzeko.

Eztabaidatu kideekin ideia hauetako zeinen alde 
D Entzun irratiko elkarrizketa, eta erantzun 
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A ULERMENA LANDU
Gaian sartzeko, irakur ditzatela 

albistearen lerroburuak. Egin dezala 
nork bere hausnarketa foroan, galderak 
erabilita. Sustatu elkarreragina foroan, 
eta eskatu ikasleei iritziak sakonago 
arrazoitzeko, egoki eta interesgarri irizten 
badiozu.

Aurkeztu artikulua: Hedoi Etxarte 
idazleak Berrian idatzitakoa da, Maite 
Artolak Faktoria saioa utzi zuen garaian; 
esaiezu Etxarte irratsaioko kolaboratzailea 
izan zela Artolak saioa zuzentzen zuenean, 
baita geroago ere. Irakur dezatela 
artikulua, eta jaso dezatela zer eragin duen 
idazlearengan Maite Artolak saioa utzi 
izanak.

OSTEKOAK

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

ALDAKETA DAKAR20. ikastunitatea
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03.saioa
ZU GABE MOLDATU 
BEHAR

Irakurri albisteak, eta eman iritzia foroan, 
galderetan oinarrituta.

A

B

ANGELA MERKELEK EZ DU BERE 
BURUA BERRIRO KANTZILER 
IZATEKO AURKEZTUKO
Prest agertu da CDU alderdiaren agintaritza uzteko, 
baina 2021era arte kantziler izateko erabakiaren hel-
burua da "koalizioari gobernantza hobetzeko ahalegi-
nean laguntzea".

eitb.eus

Eztabaidatu kideekin ideia hauetako zeinen alde 
egin duen idazleak artikuluan.

1. Guztiok gara ordezkaezinak.

2. Ikasteko modurik onena iritzi kontrajarriak entzutea da.

3. Egia iritzi ezberdinen multzoa da.

4. Maite Artolak, bere saioan, iritzi ezberdinak hurbiltzea 
lortu du.

 –Ordezkaezinak garela dio?
 –Ez, ezta? Ordezkagarriak garela 
dioela uste dut.

MAITE ARTOLAK EUSKADI 
IRRATIKO FAKTORIA 
ALBISTEGIA UTZI DU
2013an hasi zen Faktoria albistegia zuzentzen, astelehe-
netik ostiralera eskaintzen dena, eta gaur arte aritu izan 
da betebehar horretan, ibilbide bikaina osatuta.

eitb.eus 

• Ba al da esparru publikoan pertsona 
ordezkaezinik?

• Zer eragiten dute halako aldaketek?

Irakurri artikulua, eta zehaztu zer eragin 
dion idazleari irrati-esatariak saioa utzi 
izanak, ikaskideekin komentatzeko.

amorrazioa
ezinegona
hutsunea
lasaitua
miresmen
pena
poza…

TRANSISTOREA
Anaiaren urtebetetze-festan aitaren meniskoak krak 
egin zuen. Operazioaren osteko orduetarako, mono 
transistore bat erosi zuen. Handik urte batzuetara 
transistore hori bera erabiltzen nuen arratsalde erdian 
Gasteiztik Iruñerako Renferen bideetan, unibertsita-
tean nengoela. Frekuentzia batekin hasten nuen bidaia 
eta birritan aldatu behar izaten nuen. Han ezagutu 
nuen Maite Artola: Mezularian.
Ongi zekien Hannah Hoch-ek collagea dela errealita-
tea adierazteko modu nagusia. Niretzat Artola izan zen 
formazio intelektualerako ezinbesteko foro bat (Floren 
Aoiz eta Fabian Laespadak astero izan zuten eztabai-
darik gabe politika, historia eta biolentziari buruzko 
iritziak dezente pobreagoak lirateke gurean). Gurean 
modan dago «ezberdinen arteko akordioa». Dezente 
gehiago interesatzen zait «ezberdinen arteko desados-
tasuna». Eta zerbait sortu badu bide honetan Artola-
ren (eta hamaika langileren) Faktoriak, hori izan da: 
mugen muturrak eta marren gorriak.
Irudi luke taldekide izan dituzunak ezin direla losin-
txatu. Baina ni Nerea Azurmendiren, Begoña Sanzbe-
rroren edota Edurne Eginoren zale egin banaiz, izan 
da egin zaien foroarengatik.
Zeren txepelkeriaren bilduman jasotzen da denok ga-
rela ordezkagarriak. Gauza jakina kontrakoa da, maite 
duguna hiltzen denean nabarmenen bizi duguna: inor 
ez da ordezkagarria.

Hedoi Etxarte, berria.eus (moldatua)

C

D

E

Entzun entzuleek Maite Artolari bidalitako 
agur-mezuak, eta osatu esaldiak.

Aztertu esaldiak, eta ondorioztatu zeren 
arabera erabili den izana.

1. Plazera izan da lanerako bidaia zuekin 
…………… (PARTEKATU) autoan.

2. Asko tristatu gaitu programa bukatzen dela 
…………… -k (JAKIN).

3. Esan nahi dizut espero dudala hurrengo 
etapan ere ondo …………… (JOAN).

4. Ziur nago zure bide berrian zu entzuten 
…………… (JARRAITU) atsegina izango dela.

ADITZ-IZENA
Izenaren funtzioa betetzen duen aditz-for-
ma ez jokatua da. -t(z)e atzizkiaren bidez 
eratzen da.

 – Pena da Maite Artola joatea.
Izena den neurrian, deklinatu egin behar da.

 – Aurkezlea joateak aldaketak ekarriko 
ditu.

KH 9-12

Entzun irratiko elkarrizketa, eta erantzun 
galderei.
• Ezagutzen al duzue halako lana egiten 

duenik herrian edo auzoan?
• Zein duzue herrian ezinbestekotzat?

Berridatzi esaldiak, ahal izan erabilita. 

1. Antolatzaile berriek ideia berriak ekar litzakete
 …berriak ekarri ahal izango lituzkete.

2. Jaiei ukitu multikulturalagoa eman geniezaieke 
……………

3. Prestatze-lanetan lagun nezake 
 ……………

4. Hainbat kontakturen berri eman niezaieke 
 ……………

ALEGIAZKO AHALERA
Ahalerako adizkiak 3 eratan joka ditzake-
gu: oraina, iragana eta alegiazkoa.
Alegiazko ahaleraren bidez, baldintza bat 
betez gero, zerbait egiteko aukera adieraz-
ten dugu.

 – Diru asko edukiko bagenu, ikuskizun 
piloa antola genitzake.

KH 13-16

Hauta ezazue orain gutxi erretiroa hartu edo lana 
aldatu duen pertsona bat. Deskriba ezazue hark 
utzitako arrastoa, hauek zerrendatuta:
• Ondo egin dituenak.
• Hura gabe irudikatzen dituzuen egoerak.

Idatz ezazue agur-gutuna herriko 
aldizkarian argitaratzeko.

Eztabaidatu kideekin ideia hauetako zeinen alde 
D Entzun irratiko elkarrizketa, eta erantzun 
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B  ARTIKULUA 
KOMENTATU

Hitz egizue talde handian artikuluari buruz. 
Eskatu ikasleei beren erantzunak arrazoitzeko. 
Testuaren esanahian sakontzeko, aukera ditzatela 
idazlearekin bat datozen ideiak. Zuzendu talde 
handian, eta hitz egin idazleak helarazi nahi izan 
duen mezuaren gainean: ados zaudeten ala ez, zein 
kasutan…

C  EDUKIARI ERREPARATU
Entzun entzuleen agur-mezuak, Maite Artolaren 

Faktoria irratsaioaren azken emanaldian, bestelako 
aurkezpen barik, irratia entzungo luketen bezala. 
Komenta dezatela talde handian zer iruditu zaien.

Osa ditzatela liburuko esaldiak, aukerak erabilita. 
Zuzentzeko, entzun berriz mezuak.

Taldetan, hausnar dezatela zerk eragiten duen 
forma bat ala bestea erabiltzea.

D  ENTZUN ETA 
GRAMATIKA LANDU

Aurkeztu entzungaia: herri bateko irratian, 
elkarrizketa egin diote bertako pertsonaia 
ezagun bati. Entzun, eta hitz egin dezatela halako 
pertsonaiei buruz. Adostu, talde handian, nor den 
ordezkaezina zuen herri edo auzoan.

Berridatz ditzatela entzungaitik ateratako 
esaldiak, ahal izan erabilita. Horrela, 
alegiazkotasuna eta ahalera lotzea lortuko duzue. 
Bila ditzatela halako forma gehiago transkripzioan. 
Zuzendu talde handian.

Ahalera jokatua praktikatzeko, erabili adostu 
duzuen pertsonaia hori, eta galdetu: zer gertatuko 
litzateke hura ez balego? Animatu hainbat erantzun 
ematera, talde txikitan, ahalera hipotetikoa 
erabilita. Zalantzarik badute formekin, kontsulta 
dezatela Kontuan Hartu atala.

E EKINTZA
Aurkeztu egoera: duela gutxi, 

erreferentziazko pertsona batek lana utzi 
du, uste zabala da hura gabe gauzak ez 
direla berdinak izango.

Ados dezatela pertsonaia hori, eta presta 
diezaiotela agur-gutun laburra herriko 
aldizkarian argitaratzeko.

Zuzen diezazkiotela elkarri gutunak, 
batez ere edukien erabilerari erreparatuta. 
Argitu zalantzak talde handian.

ERANTZUNAK
1. partekatu izana; 2. jakin 
izanak; 3. joatea; 4. jarraitzea

ERANTZUNAK
1, 2 eta 3

ERANTZUNAK
2. …eman ahal izango 
genieke; 3. …lagundu ahal 
izango nuke; 4. …eman ahal 
izango nieke

ALDAKETA DAKAR20. ikastunitatea

ZABALKUNDEA
Eman Arrosa irratien sarearen berri, eta aurkeztu bertan tokiko 

irratiek osatzen duten sarea, lehendik egin ez baduzu. 
Aukera dezatela irrati bat. Hainbat irizpide erabil ditzakezue: 

gertuen-edo duzuen irratia, urrutien duzuena, darabilten 
euskalkiagatik; ikasleak berak erabaki dezala…

Bila dezatela programazioan saio bat, osagaien artean tertulia 
duena. Entzun dezatela tertulia hori, eta jaso ditzatela oharrak 
ikaskideei azaltzeko.

Adostutako egunean, eman diezaiotela elkarri entzundakoaren 
berri: zein izan den gaia, partaideak, zein jarrera izan duten…

ERANTZUNA
Aditz guztiek izenaren funtzioa 
betetzen dute. Ekintza burutugabea 
denean, -t(z)ea atzizkia dauka; ekintza 
burutua denean, izan gehitu da
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KONTUAN HARTUKONTUAN HARTU

Bizitza etengabeko aldaketa da; egunez egun, egoerak, pertsonak, gauzak… nola aldatzen diren ikusten 
dugu.
Testuinguruaren arabera, aldaketa horiek prozesu baten ondorio izaten dira. Batzuetan, onerako har-
tzen ditugu, eta bilakaeraz, eboluzioaz, garapenaz, aurrerapenaz, aitzinamenduaz, hazkundeaz… hitz 
egiten dugu; beste batzuetan, ostera, kalterako direla uste izaten dugu, eta atzerapenaz, atzerakadaz, 
gibelamenduaz… dihardugu. Izen horiek guztiek aditz bat dute oinarrian: aldatu, bilakatu, garatu…

 - Izugarria da britainiarren iritziak izan duen bilakaera: hasieran, ia guztiek jarraitu nahi zuten 
EBn, baina, orain, irtetearen alde eman dute botoa.

Aldaketa oso nabamena denean, sinonimo esanguratsuen bidez adierazten dugu: eraldaketa eta, are 
gehiago, iraultza. Historian, hainbat unek erabateko aldaketa eragin dute: haustura-uneak, in� exio-
-puntuak… Ohikoa da uste izatea ekimen jakin batek izugarrizko aldaketa eragingo duela, eta hala 
aurkezten dugu, oihartzun handiagoa ematearren.
Aldaketa hitza elkarketa askoren osagarri dugu, darabilgun gaian kokatzeko; beraz, ohikoak dira klima-
-aldaketa, politika-aldaketa, sistema-aldaketa, hizkuntza-aldaketa…

ALDAKETAREN NEURRIA ZEHAZTU
Aldaketa guztiak ez dira maila berekoak. Aldaketaren garrantzia nabarmendu nahi dugunean, hainbat 
adjektibo erabiltzen ditugu: sakona, garrantzitsua, esanguratsua, nabarmena, erabatekoa, errotikoa… 
Garrantzi hori apaldu nahi duguean, ordea, aldaketa arinak, sotilak, leunak… izaten dira.
Era berean, izenlagunak (izenaren aurretik doazen adjektiboak) ere erabil ditzakegu graduazio hori 
adierazteko: errotiko, erabateko, etengabeko… edo azaleko, funsgabeko… aldaketak izaten dira.

 - Brexitak erabateko aldaketa ekarriko du Europako politikan.

BER- ETA BIR- AURRIZKIAK
Erdaretan bezala, aldaketa adierazteko beste modu bat da aditz edo izenari ber-/bir- aurrizkia (re-, 
erdaraz) gehitzea.

 - Sukaldari gazteek sukaldaritza berrasmatu dute.
Bata ala bestea honen arabera erabiltzen dugu:

 • Ber-, izena edo aditza bokalez hasten bada: berregin, berregituratu…
 • Bir-, izena edo aditza kontsonantez hasten bada: birsortu, birplanteatu… Salbuespen bakarra berpiz-

tu eta eratorriak dira.

ALDAKETEI BURUZ JARDUTEKO LEXIKOA

Britainia Handian hasitako Industria Iraultzak aldaketa handiak ekarri zituen. Orduan 
izandako asmakizunek ekoizpen-sistemak hobetzen lagundu zuten.

Irakurri garai hartako pertsonaia bati buruzko testua, eta osatu. Ezin izango duzu hitz bera 
behin baino gehiagotan erabili, ezta aldaketa hitza bera ere.

JETHRO TULL
Industria …………… Britainia Handian hasi zen, 
XVIII. mendean. Jethro Tull gizarte-…………… ho-
rren gurasoetako bat da, batez ere nekazaritzaren 
arloan bultzatu zituen …………… direla-eta.

Berak asmatutako ereiteko makinak izugarrizko 
…………… eragin zuen orduko ekoizpen-sistemetan. 
Izan ere, …………… teknikoei esker, nekazaritza-lanak 
arindu egin ziren eta ekoizpena eragingarriagoa 
…………… zen.

Batek daki telesaioan, bazen Bizitza aldatu zait atala, non Aitziber Garmendia aurkezleak 
elkarrizketa arinak egiten zizkien bizitza-aldaketa nabarmena izandako hainbati. Gaurko 
atalean, Aitor Francesena surfl ariarekin izan da.

Ikusi pasartea, eta esan zein baieztapen den egia eta zein gezurra.

1. Aitor Francesena itsu geratu zenean hasi zen surfean.

2. Istripua izan izanak surfari buruzko iritzia eraldatu dio; orain, oso kirol arriskutsua dela deritzo.

3. Aitor erreferente bilakatu da jende askorentzat.

4. Alabaren ustez, itsutasunak egoskorra bihurtu du aita.

5. Itsu geldituta, itsasoaren egoera nolakoa den antzemateko modua egokitu behar izan du.

6. Ezin ikusteak entzumena garatu dio.

Herriko foro batean, ziklo-aldaketan gaudela uste dute, eta egoeraren analisia egiten ari dira. 
Hauek dira parte-hartzaileek esandako hainbat ideia. 

Osatu esaldiak, proposatutako aditzak erabilita eta ber- edo bir- aurrizkia gehituta.

Musikan, politikan, literaturan… atzera begiratuta, ohikoa da hamarkada bakoitzak berariazko 
ezaugarriak izatea, aurrekotik bereizten dituena; nolabait, hamarkada bakoitzean aldaketa bat 
gertatu izan balitz bezala. 

Elkartu lau kiderekin, eta deskribatu azken 5 hamarkadak, bakoitzak ekarri zituen aldaketen 
berri emanda. Horretarako, aurrena zehaztu zein arlori erreparatuko diozuen.

1. Bertako elikagaien aldeko jarrera …………… da; garai batean, ez zen besterik, baina azkenaldian 
ahaztu samar izan ditugu.

2. Galdu ditugun eskubideak …………… behar ditugu.

3. Gaur eguneko ekoizpen-sistema ……………-tzeko beharra dago, planeta suntsituko ez badugu.

4. Gero eta gehiago ……………-tzen dugu; izan ere, ezin dugu zaborra pilatzen jarraitu.

5. Hainbat gizarte-arlotan, historia ……………-teko joera nagusitzen ari da, gertatu dena gertatu ez balitz 
bezala.

6. Ideologia politiko batzuk ……………-tzeko premian izan dira, haien lekua berriz aurkitzeko.

7. Jarrera totalitarioak …………… dira, berriro ikusiko ez genituela pentsatzen genuen arren.

8. Ondasunak …………… behar dira. Ez da posible batzuek hainbeste izatea eta beste batzuek hain gutxi.

9. Hitz batean, mundua …………… behar dugu, hutsetik hasi.

agertu
banatu
erabili
eskuratu
Idatzi
kokatu
pentsatu
piztu
sortu

70eko (*70.) hamarkada-hasieran izandako krisi ekonomiko sakonak protesta-mugimendu ugari sorrarazi zituen.

Eztabaidatu, eta adostu, kide bakoitzak egindako ekarpenak: ados zaudeten ala ez, 
ñabardurarik egin nahi duzuen…

Bidal dezala ordezkariak zuen deskribapena. Irakurri beste ikaskideenak, eta egin iruzkinak, 
adostasuna edo desadostasuna azaltzeko.
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ALDAKETEI BURUZ JARDUTEKO LEXIKOA
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agertu
banatu
erabili
eskuratu
Idatzi
kokatu
pentsatu
piztu
sortu

70eko (*70.) hamarkada-hasieran izandako krisi ekonomiko sakonak protesta-mugimendu ugari sorrarazi zituen.

Eztabaidatu, eta adostu, kide bakoitzak egindako ekarpenak: ados zaudeten ala ez, 
ñabardurarik egin nahi duzuen…

Bidal dezala ordezkariak zuen deskribapena. Irakurri beste ikaskideenak, eta egin iruzkinak, 
adostasuna edo desadostasuna azaltzeko.
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KONTUAN HARTU

KRONIKAREN EZAUGARRIAK ETA ESTILOAK
Kazetaritzako generoa da: gaurkotasuna duten gertaeren narrazioa edo kontaketa.
Gaiaren eta edukiaren arabera, hainbat kronika mota bereizten dira: bidaia-kronika, gertaera-kronika, 
gerra-kronika, kirol-kronika, kultura-kronika…

- (…) Garai hartan, X belaunaldikook Gazteak telesaila ikusten genuen, ETBn. 70eko eta 80ko ha-
markaden arteko londrestar kluben zirkuituan jatorria zuen telesail horretan, (…)

KRONIKAREN EGITURA
Kazetaritza-testuen berezko egitura dute; hau da, irakurleari interesa dakiokeen berria kazetari-tekni-
karen bidez kontatzen dute. Lehenengo eta behin, irakurlearen arreta bereganatu behar da, eta, gero-
xeago, osagaiak eskaini.

• Tituluan agertzen da kontatzen den gertaera nagusia.
BELAUNALDI-ALDAKETA HIZPIDE, GURE LURRA 2 JARDUNALDIAN

• Testuaren hasieran, gertatutakoa aurkezten da.
Herritarren eta baserriko munduaren topagune gisa bultzatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak 
eta lurraldeko lehen sektoreko eragileek Gure Lurra 2 ekitaldia. Bertan, Tony Nadalek eta Domingo 
Merinok lehenengo sektorean ekintzailetza eta bizimodu hori aukeratu duten gazteen motibazioak 
nabarmendu dituzte. 

• Aurkezpenari xehetasunak gehitzen zaizkio.
Bazkalostean, Gipuzkoako produktu goxoenak dastatu ondoren, Alvaro Neil “biciclown” ezagunak 
eman dio hasiera arratsaldeko ekitaldiari. Nomada, pailazo, egile, dokumentalista eta, batez ere, ins-
piratzailea da. Hamahiru urtean, 117 lurralde zeharkatu ditu, bizikletaz, bere clown-ikuskizunekin.

KRONIKAK KONTATZEKO MODUAK
• Egilearen parte-hartzea: lekuko hutsa (kontalaria) edo parte-hartzailea (inplikazioa erakutsiz, ba-

lorazioa eginez…).
Goiz jaiki gara, azkenaldian egunero bezala, etxekoen goxotasunik gabeko ohe txiki hauetatik. Hi-
rugarren gaua egin dugu elkarrekin, eta, Respomusoko aterpetxea erosoa izanagatik, hoteleko logela 
honek badauzka hark ez bezalako abantailak.

 • Hizkuntza-baliabideak:
· gertatu ahala edo gertatu ostean idatz daiteke, aditzaren denborarekin eta aspektuarekin joka-
tuz: erabiliena, lehenaldi burutua (gertatutakoa kontatzeko); lehenaldi burutugabea (deskrip-
zioa egiteko); eta orainaldi narratiboa.

 - Izerdi gehiegi bota gabe, zortzi goleko errenta lortu zuten gazteenek. (Kirol-kronika)
· lexiko neutroa ala modalizatua:

 - Smartphoneen erabilerak gazteen arteko komunikazioan eragin zuen aldaketa/iraultza…
· menpeko esaldietan, denborazkoak: azken laurdena bukatzear zegoela…

 • Estiloa: aldagai nagusia ahozkoa ala idatzizkoa den izan ohi da: ahozkoan, ekintzak dira nagusi,
esaldi laburrak eta deskribapen gutxi egotea komeni da, ekintzei jarraitzeko behar direnak baino ez.

2020ko denboraldiak aldaketa ekarri zuen gizonezkoen txirrindularitzan; belaunaldi gazteek 
ezustekoa eman zuten, eta txirrindulari ezagunagoak garaitu zituzten, bai Frantziako 
Tourrean bai Italiako Giroan.

Irakurri Italiako Giroaren kronika, eta zehaztu zer egin duen kazetariak paragrafo bakoitzean.

Aukeratu gertatu berri den kirol-ekitaldiren bat, eta egin haren ahozko kronika, irratiko 
albistegian emango dutena.

DRAGOI BOLA BELAUNALDIA POZARREN
Dragoi Bola Super: Broly fi lma japonieraz estreina-
tu eta bi hilabete eta erdira iritsi da Euskal Herriko 
aretoetara: Zinema Euskaraz programari esker, eus-
karaz ere ikus daiteke.
Belaunaldi bat baino gehiago hazi dira Dragoi Bola 
Z ETB1en ikusita: haur zirela ikusten zuten, eta, 
dozena bat urteren baino gehiagoren ondoren, zi-
neman topatu dituzte Son Goku, Bulma, Vegeta, 
Trunks, Freezer… ETBrako ekoiztutako bikoizketan 

Zinemari buruzko kronika bat duzue irakurgai.

Irakurri kronika, eta aztertu kontatzeko modua, galderei erantzunez.

Muxikako andre-talde batek Gure etxe bakarra antzerki-emanaldia egin zuen.

Irakurri kronika, aztertu kontatzeko modua, eta idatzi kronikaren amaiera.

AMAITZEKO IDEIAK
• Txalo-zaparradak eta 

negar-malkoak
• Partaide guztien taula 

gaineko argazkia
•  …

Egunkarian, lerroburu hau irakurri duzue.

1. Zein egitura erabili da?
 a. Izenburua + gertakariaren aurkezpena + aurkeztutakoaren xehetasunak

 b. Izenburua + gertaera jazotako lekuaren deskribapena + gertaeraren kontaketa ez-kronologikoa

2. Nolakoa izan da egileraren parte-hartzea?   a: Parte-hartzailea /  b: Lekuko hutsa

3. Eta estiloa?  a: Idatzia izan arren, baditu ahozkoaren zantzuak /  b: Idatzia

Martxoaren 18an, eguaztenean, Muxikako 
eta Ibarruriko emakumeek Gure etxe baka-
rra antzezlana antzeztu zuten, Mendatan.
Onintza Enbeitaren gidaritzapean taularatu 
ziren 30 emakume baino gehiago. Muxika-
ko 40 emakumek (84 urte ditu nagusienak, 
eta 8 gazteenak) antzeztu zuten, beraiek sor-
tutako gidoiari jarraituz.

lan egindako aktore berberek hartu dute parte orain-
go bikoizketan.
Haurrak hartuta joan dira asko, baina ez da hori Iñigo 
Gastesiren, Iker Painoren eta Mikel Lopezen kasua. 
«Asko gustatzen zaigu, eta txikitako garaiak gogora-
tzeko etorri gara: ea zer moduzkoa den», azaldu du 
Gastesik. Ez zuten hutsik egiten haur zirenean, eta, 
orain, 38 urterekin, ez dute hutsik egin estreinaldian.

berria.eus (moldatua)

Azken 80 urteetan emakumezkoek 
izan duten bizimoduari buruz aritu 
ziren. Hiru neskatilak abiarazi zuten 
istorioa argazki zahar batzuk aurki-
tzean. Neskatila horiek amumari gal-
dezka hasi zitzaizkion, lehengo bizi-
modua ezagutu asmoz.
…

Berriatua bizi (moldatua)

BELAUNALDIAK BATZEKO ZUBIA
BI BELAUNALDI BATU DIRA LEIOAKO ARTE EDERREN 
FAKULTATEAN. ZAHARETXEETAN BIZI DIRENEN ETA 
IKASLEEN ARTEKO HARREMANAK OINARRI, FANZINE BAT 
OSATUKO DUTE GUZTIEN SORMENLANAK BATUTA.

Uxue Gutierrez Lorenzo, berria.eus (moldatua)

EGITASMORAKO IDEIAK
• Ortu bat garatzea.
• Eskuko telefonoaren ohiko 

aplikazioen erabilera-ikastaroa 
• Gozogintza-ikastaro bat
•  (Elkar) zaintza-egutegia
• …

Elkartu beste hiru kiderekin, eta adostu "Eman eta jaso" proiekturako ideia bat foroan.

Idatz ezazue zuen proiektua gauzatu ondotik komunikabideetan argitaratuko den kronika. 

Bidal dezala ordezkariak forora behin betiko bertsioa.
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KONTUAN HARTU

KRONIKAREN EZAUGARRIAK ETA ESTILOAK

Irakur itzazu foroko kronikak, eta, hiritar 
irakurlearen rolean, egizkiezu zure 
intereseko galderak, ikasleek erantzun 
diezazuten. Sustatu elkarreragina foroan.

Eman feedbacka galderak bukatzen 
direnean.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. Lasterketa osoaren laburpena; 
2. Azken etaparen kronika; 
3. Protagonistaren kirol-bizitzaren 
kronika azkarra; 4. Euskaldunik onenaren 
berri eman

ERANTZUNAK

1. a; 2. a; 3. b

5

192192

6

7

8

KONTUAN HARTU

KRONIKAREN EZAUGARRIAK ETA ESTILOAK
Kazetaritzako generoa da: gaurkotasuna duten gertaeren narrazioa edo kontaketa.
Gaiaren eta edukiaren arabera, hainbat kronika mota bereizten dira: bidaia-kronika, gertaera-kronika, 
gerra-kronika, kirol-kronika, kultura-kronika…

- (…) Garai hartan, X belaunaldikook Gazteak telesaila ikusten genuen, ETBn. 70eko eta 80ko ha-
markaden arteko londrestar kluben zirkuituan jatorria zuen telesail horretan, (…)

KRONIKAREN EGITURA
Kazetaritza-testuen berezko egitura dute; hau da, irakurleari interesa dakiokeen berria kazetari-tekni-
karen bidez kontatzen dute. Lehenengo eta behin, irakurlearen arreta bereganatu behar da, eta, gero-
xeago, osagaiak eskaini.

• Tituluan agertzen da kontatzen den gertaera nagusia.
BELAUNALDI-ALDAKETA HIZPIDE, GURE LURRA 2 JARDUNALDIAN

• Testuaren hasieran, gertatutakoa aurkezten da.
Herritarren eta baserriko munduaren topagune gisa bultzatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak 
eta lurraldeko lehen sektoreko eragileek Gure Lurra 2 ekitaldia. Bertan, Tony Nadalek eta Domingo 
Merinok lehenengo sektorean ekintzailetza eta bizimodu hori aukeratu duten gazteen motibazioak 
nabarmendu dituzte. 

• Aurkezpenari xehetasunak gehitzen zaizkio.
Bazkalostean, Gipuzkoako produktu goxoenak dastatu ondoren, Alvaro Neil “biciclown” ezagunak 
eman dio hasiera arratsaldeko ekitaldiari. Nomada, pailazo, egile, dokumentalista eta, batez ere, ins-
piratzailea da. Hamahiru urtean, 117 lurralde zeharkatu ditu, bizikletaz, bere clown-ikuskizunekin.

KRONIKAK KONTATZEKO MODUAK
• Egilearen parte-hartzea: lekuko hutsa (kontalaria) edo parte-hartzailea (inplikazioa erakutsiz, ba-

lorazioa eginez…).
Goiz jaiki gara, azkenaldian egunero bezala, etxekoen goxotasunik gabeko ohe txiki hauetatik. Hi-
rugarren gaua egin dugu elkarrekin, eta, Respomusoko aterpetxea erosoa izanagatik, hoteleko logela 
honek badauzka hark ez bezalako abantailak.

• Hizkuntza-baliabideak:
· gertatu ahala edo gertatu ostean idatz daiteke, aditzaren denborarekin eta aspektuarekin joka-
tuz: erabiliena, lehenaldi burutua (gertatutakoa kontatzeko); lehenaldi burutugabea (deskrip-
zioa egiteko); eta orainaldi narratiboa.

- Izerdi gehiegi bota gabe, zortzi goleko errenta lortu zuten gazteenek. (Kirol-kronika)
· lexiko neutroa ala modalizatua:

- Smartphoneen erabilerak gazteen arteko komunikazioan eragin zuen aldaketa/iraultza…
· menpeko esaldietan, denborazkoak: azken laurdena bukatzear zegoela…

• Estiloa: aldagai nagusia ahozkoa ala idatzizkoa den izan ohi da: ahozkoan, ekintzak dira nagusi, 
esaldi laburrak eta deskribapen gutxi egotea komeni da, ekintzei jarraitzeko behar direnak baino ez.

2020ko denboraldiak aldaketa ekarri zuen gizonezkoen txirrindularitzan; belaunaldi gazteek 
ezustekoa eman zuten, eta txirrindulari ezagunagoak garaitu zituzten, bai Frantziako 
Tourrean bai Italiako Giroan.

Irakurri Italiako Giroaren kronika, eta zehaztu zer egin duen kazetariak paragrafo bakoitzean.

Aukeratu gertatu berri den kirol-ekitaldiren bat, eta egin haren ahozko kronika, irratiko 
albistegian emango dutena.

DRAGOI BOLA BELAUNALDIA POZARREN
Dragoi Bola Super: Broly fi lma japonieraz estreina-
tu eta bi hilabete eta erdira iritsi da Euskal Herriko 
aretoetara: Zinema Euskaraz programari esker, eus-
karaz ere ikus daiteke.
Belaunaldi bat baino gehiago hazi dira Dragoi Bola 
Z ETB1en ikusita: haur zirela ikusten zuten, eta, 
dozena bat urteren baino gehiagoren ondoren, zi-
neman topatu dituzte Son Goku, Bulma, Vegeta, 
Trunks, Freezer… ETBrako ekoiztutako bikoizketan 

Zinemari buruzko kronika bat duzue irakurgai.

Irakurri kronika, eta aztertu kontatzeko modua, galderei erantzunez.

Muxikako andre-talde batek Gure etxe bakarra antzerki-emanaldia egin zuen.

Irakurri kronika, aztertu kontatzeko modua, eta idatzi kronikaren amaiera.

AMAITZEKO IDEIAK
• Txalo-zaparradak eta 

negar-malkoak
• Partaide guztien taula 

gaineko argazkia
•  …

Egunkarian, lerroburu hau irakurri duzue.

1. Zein egitura erabili da?
 a. Izenburua + gertakariaren aurkezpena + aurkeztutakoaren xehetasunak

 b. Izenburua + gertaera jazotako lekuaren deskribapena + gertaeraren kontaketa ez-kronologikoa

2. Nolakoa izan da egileraren parte-hartzea?   a: Parte-hartzailea /  b: Lekuko hutsa

3. Eta estiloa?  a: Idatzia izan arren, baditu ahozkoaren zantzuak /  b: Idatzia

Martxoaren 18an, eguaztenean, Muxikako 
eta Ibarruriko emakumeek Gure etxe baka-
rra antzezlana antzeztu zuten, Mendatan.
Onintza Enbeitaren gidaritzapean taularatu 
ziren 30 emakume baino gehiago. Muxika-
ko 40 emakumek (84 urte ditu nagusienak, 
eta 8 gazteenak) antzeztu zuten, beraiek sor-
tutako gidoiari jarraituz.

lan egindako aktore berberek hartu dute parte orain-
go bikoizketan.
Haurrak hartuta joan dira asko, baina ez da hori Iñigo 
Gastesiren, Iker Painoren eta Mikel Lopezen kasua. 
«Asko gustatzen zaigu, eta txikitako garaiak gogora-
tzeko etorri gara: ea zer moduzkoa den», azaldu du 
Gastesik. Ez zuten hutsik egiten haur zirenean, eta, 
orain, 38 urterekin, ez dute hutsik egin estreinaldian.

berria.eus (moldatua)

Azken 80 urteetan emakumezkoek 
izan duten bizimoduari buruz aritu 
ziren. Hiru neskatilak abiarazi zuten 
istorioa argazki zahar batzuk aurki-
tzean. Neskatila horiek amumari gal-
dezka hasi zitzaizkion, lehengo bizi-
modua ezagutu asmoz.
…

Berriatua bizi (moldatua)

BELAUNALDIAK BATZEKO ZUBIA
BI BELAUNALDI BATU DIRA LEIOAKO ARTE EDERREN 
FAKULTATEAN. ZAHARETXEETAN BIZI DIRENEN ETA 
IKASLEEN ARTEKO HARREMANAK OINARRI, FANZINE BAT 
OSATUKO DUTE GUZTIEN SORMENLANAK BATUTA.

Uxue Gutierrez Lorenzo, berria.eus (moldatua)

EGITASMORAKO IDEIAK
• Ortu bat garatzea.
•  Eskuko telefonoaren ohiko 

aplikazioen erabilera-ikastaroa 
• Gozogintza-ikastaro bat
•  (Elkar) zaintza-egutegia
• …

Elkartu beste hiru kiderekin, eta adostu "Eman eta jaso" proiekturako ideia bat foroan.

Idatz ezazue zuen proiektua gauzatu ondotik komunikabideetan argitaratuko den kronika. 

Bidal dezala ordezkariak forora behin betiko bertsioa.

186PRIMERAN!
B2.2

187 PRIMERAN!
B2.2

5

192192

6

7

8

KONTUAN HARTU

KRONIKAREN EZAUGARRIAK ETA ESTILOAK
Kazetaritzako generoa da: gaurkotasuna duten gertaeren narrazioa edo kontaketa.
Gaiaren eta edukiaren arabera, hainbat kronika mota bereizten dira: bidaia-kronika, gertaera-kronika, 
gerra-kronika, kirol-kronika, kultura-kronika…

- (…) Garai hartan, X belaunaldikook Gazteak telesaila ikusten genuen, ETBn. 70eko eta 80ko ha-
markaden arteko londrestar kluben zirkuituan jatorria zuen telesail horretan, (…)

KRONIKAREN EGITURA
Kazetaritza-testuen berezko egitura dute; hau da, irakurleari interesa dakiokeen berria kazetari-tekni-
karen bidez kontatzen dute. Lehenengo eta behin, irakurlearen arreta bereganatu behar da, eta, gero-
xeago, osagaiak eskaini.

• Tituluan agertzen da kontatzen den gertaera nagusia.
BELAUNALDI-ALDAKETA HIZPIDE, GURE LURRA 2 JARDUNALDIAN

• Testuaren hasieran, gertatutakoa aurkezten da.
Herritarren eta baserriko munduaren topagune gisa bultzatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak 
eta lurraldeko lehen sektoreko eragileek Gure Lurra 2 ekitaldia. Bertan, Tony Nadalek eta Domingo 
Merinok lehenengo sektorean ekintzailetza eta bizimodu hori aukeratu duten gazteen motibazioak 
nabarmendu dituzte. 

 • Aurkezpenari xehetasunak gehitzen zaizkio.
Bazkalostean, Gipuzkoako produktu goxoenak dastatu ondoren, Alvaro Neil “biciclown” ezagunak 
eman dio hasiera arratsaldeko ekitaldiari. Nomada, pailazo, egile, dokumentalista eta, batez ere, ins-
piratzailea da. Hamahiru urtean, 117 lurralde zeharkatu ditu, bizikletaz, bere clown-ikuskizunekin.

KRONIKAK KONTATZEKO MODUAK
• Egilearen parte-hartzea: lekuko hutsa (kontalaria) edo parte-hartzailea (inplikazioa erakutsiz, ba-

lorazioa eginez…).
Goiz jaiki gara, azkenaldian egunero bezala, etxekoen goxotasunik gabeko ohe txiki hauetatik. Hi-
rugarren gaua egin dugu elkarrekin, eta, Respomusoko aterpetxea erosoa izanagatik, hoteleko logela 
honek badauzka hark ez bezalako abantailak.

• Hizkuntza-baliabideak:
· gertatu ahala edo gertatu ostean idatz daiteke, aditzaren denborarekin eta aspektuarekin joka-
tuz: erabiliena, lehenaldi burutua (gertatutakoa kontatzeko); lehenaldi burutugabea (deskrip-
zioa egiteko); eta orainaldi narratiboa.

- Izerdi gehiegi bota gabe, zortzi goleko errenta lortu zuten gazteenek. (Kirol-kronika)
· lexiko neutroa ala modalizatua:

- Smartphoneen erabilerak gazteen arteko komunikazioan eragin zuen aldaketa/iraultza…
· menpeko esaldietan, denborazkoak: azken laurdena bukatzear zegoela…

• Estiloa: aldagai nagusia ahozkoa ala idatzizkoa den izan ohi da: ahozkoan, ekintzak dira nagusi, 
esaldi laburrak eta deskribapen gutxi egotea komeni da, ekintzei jarraitzeko behar direnak baino ez.

2020ko denboraldiak aldaketa ekarri zuen gizonezkoen txirrindularitzan; belaunaldi gazteek 
ezustekoa eman zuten, eta txirrindulari ezagunagoak garaitu zituzten, bai Frantziako 
Tourrean bai Italiako Giroan.

Irakurri Italiako Giroaren kronika, eta zehaztu zer egin duen kazetariak paragrafo bakoitzean.

Aukeratu gertatu berri den kirol-ekitaldiren bat, eta egin haren ahozko kronika, irratiko 
albistegian emango dutena.

DRAGOI BOLA BELAUNALDIA POZARREN
Dragoi Bola Super: Broly fi lma japonieraz estreina-
tu eta bi hilabete eta erdira iritsi da Euskal Herriko 
aretoetara: Zinema Euskaraz programari esker, eus-
karaz ere ikus daiteke.
Belaunaldi bat baino gehiago hazi dira Dragoi Bola 
Z ETB1en ikusita: haur zirela ikusten zuten, eta, 
dozena bat urteren baino gehiagoren ondoren, zi-
neman topatu dituzte Son Goku, Bulma, Vegeta, 
Trunks, Freezer… ETBrako ekoiztutako bikoizketan 

Zinemari buruzko kronika bat duzue irakurgai.

Irakurri kronika, eta aztertu kontatzeko modua, galderei erantzunez.

Muxikako andre-talde batek Gure etxe bakarra antzerki-emanaldia egin zuen.

Irakurri kronika, aztertu kontatzeko modua, eta idatzi kronikaren amaiera.

AMAITZEKO IDEIAK
• Txalo-zaparradak eta 

negar-malkoak
• Partaide guztien taula 

gaineko argazkia
•  …

Egunkarian, lerroburu hau irakurri duzue.

1. Zein egitura erabili da?
 a. Izenburua + gertakariaren aurkezpena + aurkeztutakoaren xehetasunak

 b. Izenburua + gertaera jazotako lekuaren deskribapena + gertaeraren kontaketa ez-kronologikoa

2. Nolakoa izan da egileraren parte-hartzea?   a: Parte-hartzailea /  b: Lekuko hutsa

3. Eta estiloa?  a: Idatzia izan arren, baditu ahozkoaren zantzuak /  b: Idatzia

Martxoaren 18an, eguaztenean, Muxikako 
eta Ibarruriko emakumeek Gure etxe baka-
rra antzezlana antzeztu zuten, Mendatan.
Onintza Enbeitaren gidaritzapean taularatu 
ziren 30 emakume baino gehiago. Muxika-
ko 40 emakumek (84 urte ditu nagusienak, 
eta 8 gazteenak) antzeztu zuten, beraiek sor-
tutako gidoiari jarraituz.

lan egindako aktore berberek hartu dute parte orain-
go bikoizketan.
Haurrak hartuta joan dira asko, baina ez da hori Iñigo 
Gastesiren, Iker Painoren eta Mikel Lopezen kasua. 
«Asko gustatzen zaigu, eta txikitako garaiak gogora-
tzeko etorri gara: ea zer moduzkoa den», azaldu du 
Gastesik. Ez zuten hutsik egiten haur zirenean, eta, 
orain, 38 urterekin, ez dute hutsik egin estreinaldian.

berria.eus (moldatua)

Azken 80 urteetan emakumezkoek 
izan duten bizimoduari buruz aritu 
ziren. Hiru neskatilak abiarazi zuten 
istorioa argazki zahar batzuk aurki-
tzean. Neskatila horiek amumari gal-
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PARTIZIPIO NOMINALIZATUA, EKINTZA 
BURUTUA ADIERAZTEKO

Aditz-izenaren bidez, izen bihurtzen dugu aditza. Hau da, aditzari izenaren funtzioak esleitzen dizkio-
gu.

 - [Maite Artola Faktoria irratsaiotik joatea] ezustekoa izan da. / [Aldaketa] ezustekoa izan da.
Ikusten denez, aditzaren mende dagoen esaldia izen-sintagma bihurtzen dugu, eta hala erabiltzen.
Bestalde, izena denez, aditz-izenak deklinabide-atzizkiak izan ditzake.

 - Maite Artola Faktoriatik joateaz idatzi du Hedoi Etxartek.

ADITZ-PARTIZIPIOA IZEN-FUNTZIOETAN
Aditz-partizipioak ere, zenbaitetan, izenaren funtzioa betetzen du.

 - Agur esateko hitzaldiari azken ukituak egiten nabil.
Beste batzuetan, aditz-partizipioa aditz-izenak duen funtzio berarekin erabiltzen dugu. Kasu horietan, 
aditz-partizipioaren bidez adierazten dugun ekintza burutua dela (aditz-izenaren bidez, ekintza buru-
tugabeak adierazten ditugu).

 - Pozten naiz zu ezagutzeaz (orain ezagutu du).
 - Pozten naiz zu ezagutuaz (iaz, esaterako, ezagutu zuen).

Aspektu burutua nabarmentzeko helburuz, oso ohikoa da izan erabiltzea.
 - Pozten naiz zu ezagutu izanaz.

ADITZ-PARTIZIPIOA ERE DEKLINATUTA
Ikusi dugun bezala, burutua/burutugabea da bi formen arteko aldea. Beraz, batak zein besteak hartuko 
dituzte deklinabide-atzizkiak. Hala ere, ez da gomendatzen zergatik kasuan erabiltzea, egitura kontze-
siboaz ez nahastearren.

* Barkatu berandu heldu izanagatik / Berandu heldu izanagatik, botoa emateko eskubidea du.

Inoiz zeu ere izango zinen aldaketaren baten protagonista: luzaroan egondako lan batean, 
ikasteko lekuan, bizilekuan…

Hausnartu aldaketa aurreko egoeraz, eta zerrendatu koadroan.

HARRO NAGO …-AZ DAMU DUT …-A

· Harro nago erretzeari utzi izanaz; erronka handia izan 
da niretzat.

· Damu dut atzerrira lanera joan izana. Han ere 
txakurrak oinutsik.

Idatzi zure hausnarketak, blogean argitaratzeko. 

Ardura duen norbait aldatzeko proposamena egin nahi duzue.

Adostu taldean pertsona eta arloa, eta zerrendatu egin ez dituen zereginak.

11
2019ko abenduaren 31n itxi zituen ateak Villabonako Rainbow tabernak. Egun batzuk 
lehenago, albistea argitaratu zuten Aiurri tokiko aldizkarian; albistean, Estanis Ugartemendia 
jabearen adierazpenak ere txertatu zituzten. Hauek dira albiste horretatik ateratako hainbat 
ondorio.

Osatu esaldiak, emandako aditza erabilita. Hartu kontuan albistea taberna itxi baino pare 
bat egun lehenago idatzita dagoela.

1. Hogeita hamar urteko ibilbidearen ostean, Estanisi sekulako pena ematen dio Rainbowko ateak …………
…-ak (ITXI).

2. Estanis harro dago hainbeste gazte lanean alboan ……………-az (IZAN).

3. Hainbeste urtez tabernan ……………-ari esker (EGON), hainbat belaunalditako jendea ezagutu du.

4. Estanisek izugarri eskertu du alboko Iratzar herriko tabernakoekin ondo ……………-a (KONPONDU), giro 
polita sortu delako taberna aurrean.

5. Gaztetan pianoa jotzen ……………-ak (IKASI) musika-tresna hori berrartzeko irrika sortu dio.

6. Anoetan ……………-ak (BIZI) ez du Estanis aldatu: billabonatar peto-petoa sentitzen da.

7. Rainbow taberna ……………-ak (DESAGERTU) hutsune handia utziko du billabonatarren artean.

Irratian, hainbat lanbidetan ordezkapenak nola egiten diren izan dute aztergai: musikariak, 
aktoreak, osasun-langileak, irakasleak… Pasarte honetan, Izaskun de Miguelek irakaskuntzari 
buruz hitz egiten du.

Entzun elkarrizketa, eta zehaztu zein baieztapen diren egia.

1. Ekintzailetza irakatsi izanak lan-aukera berriak zabaldu dizkio.

2. Lan askotan aritu izanak malgutasuna garatzen lagundu dio.

3. Abokatu jardun izanari zor dio irakaskuntza hobeto ulertzea.

4. Lan-orientabidean aritu izanak irakaskuntzaren munduan sartzeko aukera eman zion.

5. Aurreko urteetan zein lan egin aukeratu nahi izanak telefonoaren zain egon beharra ekarri zion.

PERTSONA ARLOA EGIN EZ DITUENAK

· Presidentea · Dantza-taldea · Dantza-talderako bazkide berriak erakarri ez izana.
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Irakurri zerrendako aipamenak, eta emaiezu 
feedbacka. Batez ere, azpimarratu noiz 
kokatzen diren denboran ikasleek esandakoak; 
horrela, argiago ikusiko dute noiz erabili aditz-
-izena eta noiz partizipioa. Nabarmendu kasu 
zalantzagarriak ere.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. Gezurra; 2. Egia; 3. Gezurra;  
4. Egia; 5. Gezurra

ERANTZUNAK
1. ixteak; 2. izan izanaz; 3. egon izanari; 
4. konpondu izana; 5. ikasi izanak;  
6. bizitzeak; 7. desagertzeak
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Ahaleraren bidez, zerbait egiteko posibilitateari buruz hitz egiten dugu. Ekintza edo gertaera hori 
egingarriagoa izango da kasu batzuetan beste batzuetan baino, eta, horren arabera, orainaldiko edo 
alegiazko aditz laguntzailea erabiliko dugu.

 - Neuk ere har dezaket zuzendaritza (egingarri ikusten du aukera).
 - Neuk ere har nezake zuzendaritza (urruti ikusten du aukera).

Lehenaldian ere erabil dezakegu ahalera, posibilitate hori joandako garai batean kokatzeko.
 - Neuk ere har nezakeen zuzendaritza, baina beste bat hobetsi zuten (aurreko zuzendariak utzi 
zuenean).

ALEGIAZKO AHALERA
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Baldintzarekin gertatzen den antzera, hainbatetan hizlariaren ikuspegi subjektiboak ekarriko du adizki 
bat ala bestea erabiltzea.
Alegiazko ahalera hainbat esamolde ezagunen atzean dago, zeinak ia-ia lexikalizatuta ditugun: lite-
keena da eta baliteke formek, izan ere, horixe adierazten dute: posibilitatea edo, ezezkoan badago, 
posibilitaterik eza.

 - Ez da posible, ezin liteke. Ondo nago, eta hau bakarrik behar nuen. 

Lagun batek eskaintza jaso du Alemanian lan egiteko. Laguna nahiko zalantzatia da, ondo 
errotuta dago hemen, eta ez du oso argi ikusten aldaketa. Zuk, ordea, aukera izugarria dela 
uste duzu.

Emazkiozu sei bat arrazoi, ahoz edo idatziz, lanpostua har dezan konbentzitzeko. Erabili 
alegiazko ahalera arrazoi horietan. 
Lanpostu horrek ate asko zabal liezazkizuke; hortik aurrera, zure ametsa bete zenezake.

Informatika-arduradunak enpresako ordenagailuetan izango diren aldaketei buruz hitz egin 
dizue. Software askea erabiltzeak dituen aukerak aurkeztu dizkizue, eta, horretarako, alegiazko 
ahalera erabili du.

Osatu hark esandakoetatik aukeratutako aipamen hauek, eta osatu, adizki egokia erabilita.
• Abantailarik handiena da ez dugula lizentzia-baimenik ordaindu behar izango. Diru hori lanpostu gehiago 

sortzeko erabil …………… (1), inguruko enpresetako zerbitzuak kontrata …………… (2)…
• Jakintza eta iturri-kode unibertsala dituenez, gertuko enpresek zerbitzua eman …………… (3), eta guk 

inguruneko aberastasuna eragin …………… (4).
• Ondo etor …………… (5) euskara-planarekin aurrera egiteko. Programa bat edozein hizkuntzatan jartzeko muga 

teknologikorik ez dagoenez, euskaraz komunika …………… (6).
• Pirateria izeneko lege- edo etika-eragozpenak gaindi …………… (7), erabilera-askatasuna dagoenez.
• Mundu-mailako monopolioei aurre egin …………… (8), eta mundu justuagoaren alde aritu.

Ez zaudete batere gustura zuen elkartearen funtzionamenduarekin, eta eraldaketa lortzeko 
lanean ari zarete.

Agintariek alarma-egoera ezarriko dute, osasun-krisialdiari aurre egiteko. Herritarrek zer egin ahal 
izango duten oso argi ez dutenez, egunkari batek zalantzak argitzeko zerbitzua eskaini du.

Irakurri egunkariak eman dituen erantzunak, eta egin galdera alegiazko ahalera erabilita. 

1. Lanera, erosketak egitera edo osasun-etxera joateko har daiteke autoa, baita gasolinaz hornitzeko ere, baina 
bakarrik bidaiatzeko agindua dago.

2. Autonomoen kuota ordaintzeari ezin zaio utzi, baina Gobernuak zerga batzuen ordainketa atzeratzeko neurriak 
hartu ditu.

3. Ez. Are gehiago, udal askok itxi egin dituzte jolas-parkeak.

4.  Ez. Itxita daude kiroldegiak, liburutegiak, gazte-txokoak, helduen irakaskuntza, erretiratuen zentroak… udal-
-zerbitzu publiko guztiak, alegia.

5. Ez. Txartelez ordaintzeko agindu dute, garraiolariak babesteko.

6. Ez dago argi. Batzuek diote Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak dioena erabil daitekeela lan egiteari 
uko egiteko. Beste aditu batzuek uste dute arrisku zehatza egon behar duela horretarako; esaterako, langileren 
bat gaixotu izana.

7. Bai, baina etxeko animalia ezin da aitzakia izan kalean jendearekin elkartzeko.

ELKARTEAK 
• Txoko gastronomikoa
• Gazteen lokala
• Euskara-elkartea
• Begirale-taldea
•  …

Elkartu hiru kiderekin, eta adostu zein den zuen elkartea. 
Egin proposamenak elkarri, zer egin zenezaketen 
adosteko. Bi arlotan egin beharko dituzue proposamenak:

• Zer hobetu beharko litzateke? Txoko barruko kontsumoa 
areagotuta, bazkideon kuota murritz genezake.

• Zer egin aldaketa lortzeko? Kontsumoa areagotuko dugula 
aginduz gero, hornitzaileek beherapena egin liezagukete, ezta?

Parteka dezala ordezkariak zuen plana foroan.
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Baldintzarekin gertatzen den antzera, hainbatetan hizlariaren ikuspegi subjektiboak ekarriko du adizki 
bat ala bestea erabiltzea.
Alegiazko ahalera hainbat esamolde ezagunen atzean dago, zeinak ia-ia lexikalizatuta ditugun: lite-
keena da eta baliteke formek, izan ere, horixe adierazten dute: posibilitatea edo, ezezkoan badago, 
posibilitaterik eza.

 - Ez da posible, ezin liteke. Ondo nago, eta hau bakarrik behar nuen. 

Lagun batek eskaintza jaso du Alemanian lan egiteko. Laguna nahiko zalantzatia da, ondo 
errotuta dago hemen, eta ez du oso argi ikusten aldaketa. Zuk, ordea, aukera izugarria dela 
uste duzu.

Emazkiozu sei bat arrazoi, ahoz edo idatziz, lanpostua har dezan konbentzitzeko. Erabili 
alegiazko ahalera arrazoi horietan. 
Lanpostu horrek ate asko zabal liezazkizuke; hortik aurrera, zure ametsa bete zenezake.

Informatika-arduradunak enpresako ordenagailuetan izango diren aldaketei buruz hitz egin 
dizue. Software askea erabiltzeak dituen aukerak aurkeztu dizkizue, eta, horretarako, alegiazko 
ahalera erabili du.

Osatu hark esandakoetatik aukeratutako aipamen hauek, eta osatu, adizki egokia erabilita.
• Abantailarik handiena da ez dugula lizentzia-baimenik ordaindu behar izango. Diru hori lanpostu gehiago 

sortzeko erabil …………… (1), inguruko enpresetako zerbitzuak kontrata …………… (2)…
• Jakintza eta iturri-kode unibertsala dituenez, gertuko enpresek zerbitzua eman …………… (3), eta guk 

inguruneko aberastasuna eragin …………… (4).
• Ondo etor …………… (5) euskara-planarekin aurrera egiteko. Programa bat edozein hizkuntzatan jartzeko muga 

teknologikorik ez dagoenez, euskaraz komunika …………… (6).
• Pirateria izeneko lege- edo etika-eragozpenak gaindi …………… (7), erabilera-askatasuna dagoenez.
• Mundu-mailako monopolioei aurre egin …………… (8), eta mundu justuagoaren alde aritu.

Ez zaudete batere gustura zuen elkartearen funtzionamenduarekin, eta eraldaketa lortzeko 
lanean ari zarete.

Agintariek alarma-egoera ezarriko dute, osasun-krisialdiari aurre egiteko. Herritarrek zer egin ahal 
izango duten oso argi ez dutenez, egunkari batek zalantzak argitzeko zerbitzua eskaini du.

Irakurri egunkariak eman dituen erantzunak, eta egin galdera alegiazko ahalera erabilita. 

1. Lanera, erosketak egitera edo osasun-etxera joateko har daiteke autoa, baita gasolinaz hornitzeko ere, baina 
bakarrik bidaiatzeko agindua dago.

2. Autonomoen kuota ordaintzeari ezin zaio utzi, baina Gobernuak zerga batzuen ordainketa atzeratzeko neurriak 
hartu ditu.

3. Ez. Are gehiago, udal askok itxi egin dituzte jolas-parkeak.

4.  Ez. Itxita daude kiroldegiak, liburutegiak, gazte-txokoak, helduen irakaskuntza, erretiratuen zentroak… udal-
-zerbitzu publiko guztiak, alegia.

5. Ez. Txartelez ordaintzeko agindu dute, garraiolariak babesteko.

6. Ez dago argi. Batzuek diote Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak dioena erabil daitekeela lan egiteari 
uko egiteko. Beste aditu batzuek uste dute arrisku zehatza egon behar duela horretarako; esaterako, langileren 
bat gaixotu izana.

7. Bai, baina etxeko animalia ezin da aitzakia izan kalean jendearekin elkartzeko.

ELKARTEAK 
• Txoko gastronomikoa
• Gazteen lokala
• Euskara-elkartea
• Begirale-taldea
•  …

Elkartu hiru kiderekin, eta adostu zein den zuen elkartea. 
Egin proposamenak elkarri, zer egin zenezaketen 
adosteko. Bi arlotan egin beharko dituzue proposamenak:

• Zer hobetu beharko litzateke? Txoko barruko kontsumoa 
areagotuta, bazkideon kuota murritz genezake.

• Zer egin aldaketa lortzeko? Kontsumoa areagotuko dugula 
aginduz gero, hornitzaileek beherapena egin liezagukete, ezta?

Parteka dezala ordezkariak zuen plana foroan.
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Irakurri foroko planak, eta egizu deabruaren 
abokatuarena: jarri eragozpenak eta 
oztopoak jasotako ideiei, eta azpimarratu, 
tonu umoretsu informalean, irakurritako 
proposamenen zentzugabekeria. Sustatu 
elkarreragina ikasleekin. 

Eman feedbacka foroan bertan.

KONTUAN HARTU AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
1. genezake (liteke, inpertsonalean ari bagara);  
2. genitzake (litezke, inpertsonalean); 3. liezagukete; 
4. genezake; 5. lekiguke; 6. gintezke; 7. genitzake 
(litezke, inpertsonalean); 8. gintezke

ALEGIAZKO AHALERA
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

A

C PORTFOLIOA

196

D

C

PORTFOLIOA

EBALUAZIOA

EGIN elkarrekinEGIN zeure kasa ALDAKETA-ERAGILEAK AL GARA?I

B

Norberak egin ditzakeen aldaketa txikiei buruz hausnartuko duzu.

Entzun irratsaioan protagonistari 
egindako elkarrizketa, eta jaso hark 
aipatutakoak.

Aukeratu aldaketa-eragilea den eredu 
bat, hausnartu zer hobe daitekeen 
ekintza horrekin, eta zerrendatu 
bururatzen zaizkizun ideiak.

1. Klima-aldaketaren kontrako jardunaldi 
batean egon da. BAI  EZ 

2. Plastikoa desagerrarazteko plan mailakatua 
eskatu dute. BAI  EZ 

3. Energia berriztagarriak erabiltzea da 
garrantzitsuena. BAI  EZ 

Idatzi zure hausnarketaren ondorioak 
blogean, eta gorde portfolioan. 

· Egunero-egunero, bisitari gehiago etortzen zaizkigu; 
zorionez, eskatzera ez ezik, elikagaiak ekartzera ere bai.

  A: Kontsumo txikiko argiak erabiltzea.

 B: Elikagai-bankuan boluntario lan egitea.

Prestatu bakoitzari dagokizuen albistearen aurrerapena.
• Zehaztu ideia nagusia eta bigarren mailakoak.
• Ordenatu ideiak garrantziaren arabera.
• Idatzi, irakurtzeko, albistearen aurrerapen laburra, iragarriko 

duen pare bat ideia.

Idatzi, irakurtzeko, albistea iragarriko duen pare bat 
ideia.

A B

Aztertu albistegiaren aurkezpenean 
hartu dituzuen oharrak, eta egin 
talde baten ebaluazioa, galdetegiari 
erantzunez. 

1. Ondo ulertu da albistegia?

2. Albistegia berezia izatea lortu dute? 
Zergatik izan da albistegia berezia? Zehaztu 
ezaugarri batzuk.

3. Zer iruditu zaizu albisteen aukeraketa?

4. Nola baloratu duzu aurkezpena? Albistearen 
irakurketa, etenaldiak eta jauziak 
titularretatik albistearen aurkezpenera…

5. Zerbait aldatuko zenuke? Hobetu, ezabatu, 
erantsi…

Albistegi berezia aurkeztuko duzue.

ZAHARRAK BERRI?

Aukeratu taldekide adina 
atal, zuen albistegi-zatia 
prestatzeko. Zerrendatu azken 
hamarkadetako aldaketak eta 
aurreikusi datozen urteetakoak.

Irakurri irratiko albistegiko esatariaren 
aurkezpena, eta pentsatu zein atal izan 
beharko lituzkeen albistegi berezi horrek.

...; izan ere, ezin dugu ukatu 
etengabeko aldaketa bizi dugula 
garaiotan:
politika, kultura, gizartea bera... 
izugarri eraldatzen ari dira,
denok ikusten dugu;
batzuetan onerako eta besteetan ez
hain onerako,
edo, aitzakia barik, txarrerako.
Bizitzen ari garen aldaketei buruzko 
albistegi berezia prestatu nahi izan 
dizuegu gaur,
eta, era berean, etorkizunari begira jarri gara:
zer espero genezake hemendik gutxira?
Has gaitezen lerroburuetatik.
Ane:
zein aldaketa izan da azken urteotan 
Gizartea atalean?

OHIKO ATALAK
•  Gizartea
•  Politika
•  Nazioartea
•  Kirola
•  Kultura

ATALA AZKEN HAMARKADAN ETORKIZUN HURBILEAN

Gizartea

Bizi-baldintzak hobetu 
izanak gizarte zaharragoa 
bihurtu gaitu; adin-
-piramidea eraldatu egin da.

Aurrerakuntza medikoek 
bizi-itxaropena luzatuko 
dute. Horrek lan-aukera 
ugari ekar liezazkiguke 
zaintza-arloan.

Grabatu albistegia.

Banatu atalak taldekideon artean.

4. Norberak egindako aldaketa txikiak oso 
egokiak dira aldaketa handiak eragiteko. 
BAI  EZ 

 C: Lanera oinez joatea.

 D: Besterik? ……………

192PRIMERAN!
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PROZEDURA
Aurkeztu testua: irratian, 

elkarrizketa egin diote Leire 
Agirreazkuenaga gazte leioaztarrari, 
zeinak mundu-mailako topaketa 
batzuetan parte hartu duen. Entzun 
dezatela, eta aukera dezatela 
liburuko baieztapenak bat ote 
datozen hark esandakoekin. Balora 
dezatela ekintza horiek zenbateraino 
diren eraldaketa-eragileak.

Aukera dezatela, hausnarketarako, 
interesik gehien piztu dien liburuko 
egoera. Eman aukera nahi duten 
ekintza txikia, hurbilago edo 
ezagunago dutena, erabiltzeko. 
Presta dezatela blogeko hausnarketa 
idazteko ideia-zerrenda. 

Idatz dezatela hausnarketa 
blogean, zerrendako ideiak jasoz, eta 
gorde dezatela portfolioan.

ALDAKETA DAKAR20. ikastunitatea

ERANTZUNAK
1. Bai; 2. Ez; 3. Ez; 4. Bai
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1. Klima-aldaketaren kontrako jardunaldi 
batean egon da. BAI  EZ 

2. Plastikoa desagerrarazteko plan mailakatua 
eskatu dute. BAI  EZ 

3. Energia berriztagarriak erabiltzea da 
garrantzitsuena. BAI  EZ 

Idatzi zure hausnarketaren ondorioak 
blogean, eta gorde portfolioan. 

· Egunero-egunero, bisitari gehiago etortzen zaizkigu; 
zorionez, eskatzera ez ezik, elikagaiak ekartzera ere bai.

  A: Kontsumo txikiko argiak erabiltzea.

 B: Elikagai-bankuan boluntario lan egitea.

Prestatu bakoitzari dagokizuen albistearen aurrerapena.
• Zehaztu ideia nagusia eta bigarren mailakoak.
• Ordenatu ideiak garrantziaren arabera.
• Idatzi, irakurtzeko, albistearen aurrerapen laburra, iragarriko 

duen pare bat ideia.

Idatzi, irakurtzeko, albistea iragarriko duen pare bat 
ideia.

A B

Aztertu albistegiaren aurkezpenean 
hartu dituzuen oharrak, eta egin 
talde baten ebaluazioa, galdetegiari 
erantzunez. 

1. Ondo ulertu da albistegia?

2. Albistegia berezia izatea lortu dute? 
Zergatik izan da albistegia berezia? Zehaztu 
ezaugarri batzuk.

3. Zer iruditu zaizu albisteen aukeraketa?

4. Nola baloratu duzu aurkezpena? Albistearen 
irakurketa, etenaldiak eta jauziak 
titularretatik albistearen aurkezpenera…

5. Zerbait aldatuko zenuke? Hobetu, ezabatu, 
erantsi…

Albistegi berezia aurkeztuko duzue.

ZAHARRAK BERRI?

Aukeratu taldekide adina 
atal, zuen albistegi-zatia 
prestatzeko. Zerrendatu azken 
hamarkadetako aldaketak eta 
aurreikusi datozen urteetakoak.

Irakurri irratiko albistegiko esatariaren 
aurkezpena, eta pentsatu zein atal izan 
beharko lituzkeen albistegi berezi horrek.

...; izan ere, ezin dugu ukatu 
etengabeko aldaketa bizi dugula 
garaiotan:
politika, kultura, gizartea bera... 
izugarri eraldatzen ari dira,
denok ikusten dugu;
batzuetan onerako eta besteetan ez
hain onerako,
edo, aitzakia barik, txarrerako.
Bizitzen ari garen aldaketei buruzko 
albistegi berezia prestatu nahi izan 
dizuegu gaur,
eta, era berean, etorkizunari begira jarri gara:
zer espero genezake hemendik gutxira?
Has gaitezen lerroburuetatik.
Ane:
zein aldaketa izan da azken urteotan 
Gizartea atalean?

OHIKO ATALAK
•  Gizartea
•  Politika
•  Nazioartea
•  Kirola
•  Kultura

ATALA AZKEN HAMARKADAN ETORKIZUN HURBILEAN

Gizartea

Bizi-baldintzak hobetu 
izanak gizarte zaharragoa 
bihurtu gaitu; adin-
-piramidea eraldatu egin da.

Aurrerakuntza medikoek 
bizi-itxaropena luzatuko 
dute. Horrek lan-aukera 
ugari ekar liezazkiguke 
zaintza-arloan.

Grabatu albistegia.

Banatu atalak taldekideon artean.

4. Norberak egindako aldaketa txikiak oso 
egokiak dira aldaketa handiak eragiteko. 
BAI  EZ 

 C: Lanera oinez joatea.

 D: Besterik? ……………
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batean, albistegi berezia prestatu dute. 
Irakur dezatela albistegi-tarte horren 
hasiera, eta adostu, talde handian, zein 
atal izan beharko lituzkeen albistegiak. 
Eraman arbelera ekarpen guztiak.

Eman egitekoaren berri: talde 
bakoitzak albistegi hori aurkezteko 
ardura du. Taldetan, beraz, aukera 
ditzatela taldekide adina atal, 
albistegia prestatzeko.

Gara ditzatela aukeratutako 
atalak taldean: zer izan daitekeen 
aipagarriena, zer aldaketa aurreikus 
daitekeen etorkizun hurbilean… 
Erabil dezatela liburuko koadroa, baina 
animatu bestelako ikuspunturen bat 
ematera, egoki ikusten badute.

Atalak banatuta, presta dezala nork 
berea, gidoiari jarraituta. Azpimarratu 
ez dutela albiste osoa garatu behar, 
baizik eta albistearen aurrerapena- 
-edo izango litzatekeena. Era berean, 
gogorarazi ozenki irakurtzeko testuak 
izan behar dutela.

Irakur diezaiotela elkarri albistea, 
saio bat egiteko eta hobekuntza- 
-proposamenak jasotzeko. Beharrezko 
doikuntzak egin ondoren, graba 
dezatela behin betiko bertsioa.

ALDAKETA DAKAR20. ikastunitatea
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93.11. TTAP ALDIZKARIA mp4 (1’)

Euskarazko lehen aldizkari digital multimedia. Zure eskuko tele-
fonorako eta tabletarako. Bi edizio: Bizkaia eta Gipuzkoa. Esguard 
aldizkari katalanaren eskarmentu guztiarekin.

Ostiralero, doan, zure eskuko telefonoan eta tabletan. Aktualita-
teko gaiak, poltsikoan.

Egin Ttap! Irakurri, ukitu, ikusi, entzun. 

95.11. JOERAK ALDATZEN mp4 (2’13’’)

Esataria —Kazetaritza ikasi nuenean, duela 20 urte, irakasle 
batek AEBetako telebista-kate espezializatuen berri eman 
zigun: historia, pelikula klasikoak, musika… Guretzat gauza 
ezezaguna zen; gaur egun, aldiz, geuk ere eskura ditugu.

Gonbidatua —Hala da, bai. Kontsumo-eredua aldatu egin da. 
Ikuslea ez dago telebista-kateen programatzaileen zain; 
nahi duena nahi duenean ikustera ohitu da.

E —Indartsu sartu dira streaming bidezko plataforma handiak 
gurean, ezta?

G —Bai, ba al dakizu egunean zenbat ikustaldi dituen Netflix pla-
taformak? 900 milioi!

E —Ikusle gazteak gehienak.

G —Hego Euskal Herrian, adibidez, 34 urtetik beherako ikusleen 
% 39rengana iristen da Netflix. 

E —Eta zerk erakartzen ditu horrenbeste?

G —Batetik berehalakotasunak, hau da, nahi dutena, nahi du-
tenean eta nahi beste ikusteko aukera izatea. Eta bestetik 
edukiak, noski.

E —Esaterako?

G —Bada, batez ere fikzio eta telesailak. Geroz eta telesail gehia-
go egiten dira, ikuslea oso erraz kateatzen delako.

E —Eta joera honen aurrean, zer egin lezakete betiko telebista-
-kateek?

G —Bada, ez da erraza. Telebista-kate tradizionalek hurbiltasu-
neko edukiak landu beharko dituzte, zuzeneko esperien-
tziak eta emozioak erakutsiz. 

E —Hala ere, AEBetatik datozen plataforma erraldoiek diru asko 
mugitzen dute. Nola egin aurre horri?

G —Esate baterako, Italia, Alemania eta Frantziako telebista pu-
blikoek aliantza bat egin dute, aurrekontu handiko telesai-
lak ekoizteko.

E —Bitxia da, baina geroz eta ikus-entzunezko gehiago kontsu-
mitzen da, inoiz baino pantaila txikiagoan.

G —Bai, eta hori dela-eta, edukia etengabe eraldatzen ari da, eta 
formatu bertikalera egokitzen, mugikorretan kontsumitze-
ko errazagoa izan dadin.

E —Baina zinean gozatzen ditugun paisaia eder horiek-eta nola 
ikusi goitik beherako lauki batean?

G —Bueno, telebista batzuk hasi dira dagoeneko pantaila bira-
garriak egiten, hau da, bertikalean ere jar daitezkeen pan-
tailak. Eskaera eta eskaintza eskutik datoz, eta ohitu egingo 
gara.

E —Ez dakit bada!

96.11. AIORA MUJIKA, YOUTUBERRA I mp4 
(3’09’’)

Aiora Mujika —Aste honetako bideoan, ikusten duzuen beza-
la, liburu bati buruz hitz egingo dizuet.

Aurreko batean paseatzen nihoala (nindoala), bigarren 
eskuko liburu-denda baten ondotik pasa nintzen, eta ezin 
izan nun (nuen) tentazioa aguantatu, eta barrura sartu nin-
tzen. Sarreran zeuden liburu pila baten artetikan (artetik), 
baten portadak atentzioa deitu ziten (zidan), eta, bueno, 
bada, liburua pixka bat begiratzen aritu nintzen, laburpena 
irakurri nuen eta nahiko intriga sortu ziten (zidan).

Baina ikusi nuen Haur eta Gazte Literatur(a) kolekziokoa 
zela, eta ni haurra ez eta gaztea bai, baina hain gaztea ez 
naiz ja.

Liburuaren itxura asko gustatu zitzaiten (zitzaidan), labur-
penak intrigatu ninduen, baina buruari bueltak ematen ari 
nintzen, aber merezi zuen erostea edo ez.

Eta, orduan, #Booktuberboom lehiaketaz gogoratu nintzen, 
eta pentsatu nuen: “Bueno, bada, liburua erosiko dut, iraku-
rriko dut, eta aprobetxatuko dut bideo bat egiteko #Book-
tuberboom lehiaketa zer den esplikatuz eta liburuari buruz 
hitz egiten”. Eta horixe egin nuen: liburua erosi nuen, eta 
bideo bat grabatzen ari naiz.

Liburuaren izena Hildakoen eremuan da, eta Avis eta Alba 
trilogiako (trilogiaren) lehenengo liburua da. Aitor Arana da 
idazlea, eta liburuak dauzkan irudi zoragarriak Ivan Mata-
renak dira.

Esan dizueten (dizuedan) bezala, niri liburuaren portadak 
deitu ziten (zidan) atentzioa, eta horregatikan (horregatik) 
hartu nuen eta hasi nintzen begiratzen. Bai portada eta 
kontraportada preziosidade bat iruditzen zaizkit, eta ba-
rruko aldetikan (aldetik) ere marrazki dezente dauzka, eta, 
bueno, niri, behintzat, asko gustatu zaizkit.

Bueno, bada, liburuak hamalau urteko mutiko baten go-
rabeherak kontatzen ditu. Avis izena du protagonistak, eta 
memoria-arazoak dauzka: gauza oso inportanteetaz ez da 
gogoratzen. Avis, adibidez, ez da bere izena, baina bere be-
netako izena ez du gogoratzen. Aldiz, gero, txorrada batzuk 
etortzen zaizkio burura, eta horiek bai gogoratzen dituela. 
Nahastuta (nahasita) dago, galduta, eta memoria-arazoekin 
egoteaz gain, Avis ez dago ondo, ez da ondo sentitzen: ho-
tzez dago denbora guztian, eta, kasu batzuetan, konortea 
galtzen du kalean edozein lekutan, eta lurrera erortzen da. 
Batzuetan, dauka sentsazioa, eta bere buruari galdetzen 
dio aber hilda ote dagoen. Gainera, sentsazio guzti horie-
taz aparte, Avis hilerri baten bila dabil, hilerrira joateko ideia 
hori dauka buruan, hilerriko lasaitasuna bilatzen duelako. 
Hasieratikan (hasieratik) ikusten da berezi samarra dela.

Eta, bueno, atzera eta aurrera, galduta dabilela, eta ez da-
kiela oso ondo zer egin, bada, azkenean, ikastolara ere joa-
ten da Avis, eta bertan Alba izeneko neska baten laguntza 
jasoko du.

Eta, bueno, bada, trilogiaren izenburuan ikusten dugun be-
zala, Albak lagunduko dio hortikan (hortik) aurrera, pixka 
bat, abentura guzti honetan.
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Eta, horretaz aparte, badago beste mutil misteriotsu bat, ez 
dakiguna oso ondo zein den, baina ematen duena Avisen 
atzetik dabilela eta Avis arriskuan dagoen momentuetan 
agertzen dena, bada, laguntzeko edo salbatzeko.

Eta, gutxi gorabehera, hori da laburpena. Trilogia bateko 
lehenengo zatia izanik, misterio asko geratzen dira argitu 
gabe; baina, bueno, horretarako daude bigarren eta hiru-
garren atalak. Espaziotik etorria da bigarrena, eta Aitaren 
sekretua da hirugarrena.

Nik oso-oso erraz irakurri deten (dudan) liburua da, baina, 
bueno, egia da Haur eta Gazte Literatura kolekziokoa iza-
nik, nahiko normala dela. Hala ere, esan dizuedan bezala, 
misterioak bai harrapatu nau, eta oso gustura aritu naiz 
irakurtzen.

97.11. AIORA MUJIKA, YOUTUBERRA II mp4 
(2’34’’)

Aiora Mujika —Orain dela astebete inguru, Berri Txarraken 
Kobetamendiko kontzertua izan zen. Bertan egon nintzen, 
eta oso ondo pasa nuen, baina gauza batzuk komentatze-
ko gogoarekin atera nintzen. Eta, horregatikan (horregatik), 
bada, bideo hau egitea pentsatu dut.

Zer esango dizuet: kristo(re)n kontzertua izan zela; oso 
ondo pasa nuen, oso-oso ondo, eta espero dut beraiek ere 
taula gainean guk bezainbeste disfrutatu izana.

Aipamen berezia egin nahi diet pantailei, ze(ren) ni flipa-
tuta gelditu nintzen. Ni ez naiz joaten, normalean, ho(rre)
lako festibal handietara, eta ez nago ohituta. Igual, norma-
la izango da, baina kristo(re)n kalitatea zeukatela iruditu 
zitzaiten (zitzaidan), ze(ren) gu ez geunden oso aurreko 
aldean, nahiko erdialdean, horrela geunden, eta pantailari 
begiratuta, bueno, kontzertua ikusten zen primeran; ema-
ten zuen bertan zeudela, eta horrek, nik uste, asko lagundu 
zuela, baita (ere), kontzertua ondo disfrutatzen.

Eta puntu positibo bat ere komunak izan ziren, eta hau ez 
da askotan gertatzen; normalean, komunak nahiko desas-
tre izaten dira, neskenak, behintzat. Eta, bueno, bada niri, 
behintzat, iruditu zitzaiten (zitzaidan) oso txukun zeudela: 
kopuru aldetikan (aldetik) ere nahiko duina iruditu zitzai-
dan, edo, bueno, ni joan nintzen bakoitzean, behintzat, oso 
azkar sartu nintzen. Txukun zeuden, altuera egokiko komu-
nak ziren, bai? O sea, ez zeneuzkan akrobaziak egin beharrik 
pixa egiteko, eta, gero, bada, kanpoan ere bazegoen iturria, 
eta eskuak garbitzekoa, eta… Oso ondo.

Esan bezala, kontzertua kristo(re)na iruditu zitzaiten (zitzai-
dan). Taldeak eszenario gainean daukan jarrera kristo(re)na 
iruditzen zait; Gorka elkarrizketetan entzutea gozada bat 
da… Eta, bideoa bukatzeko, kontzertua(re)n bukaera al-
de(a)n Gorkak eszenariotikan (eszenariotik) bota zuen mezu 
bat jarri nahi nuke, ze(ren) kontzertu guztian zehar esanda-
ko mezu inportanteenetariko bat iruditzen zait.

Gorka Urbizu —Badakit jende gazte asko dagoela gaur he-
men. Ez dakit, beharbada, dudatan zaudete talde bat egin 
edo ez, gitarra hartu edo ez, nobela bat idatzi ala ez, dan-
tza-talde bat sortu ala ez. Entzule, entzule, entzule aktiboak 

behar ditu gure hizkuntzak. Bihar, ensaio! Bihar, ensaio! Bai 
ala ez? Eutsi!

Horixe mezua; nire ustez, oso inportantea. Eta, bueno, bada 
nik aprobetxatuko dut nire txoko honetara ere ekartzeko, 
eta esango dizuet, bada, zerbait komunikatzeko gogoare-
kin baldin bazaudete, YouTubeko kanal bat sortzeko zalan-
tzatan baldin bazaudete, gogoa baldin badaukazue, baina 
ez baldin badakizue, animatzeko. Animatu, sortu, egin, eus-
karaz egin, eta, bueno, gustura baldin bazaudete, segi, eta, 
bestela, bada, utzi lasai; baina zalantzan baldin bazaudete 
edo gogo pixka batekin baldin bazaudete, animatu eta sor-
tu. Eta, bihar, ensaio ez, baina bihar grabazio, adibidez.

98.11. ATSEGIN DUT mp3 (2’05’’)

Esataria —Bideoak eta argazkiak partekatzeko sare sozial ezagu-
nak, Instagramek, ezkutatu egingo ditu aurrerantzean erabil-
tzaileek jasotako like edo atsegin dut adierazten duten biho-
tzak. Facebookek ere antzeko neurria hartu zuen duela gutxi.

Twiterren bidez zabaldutako mezuan, arduradunek adierazi 
dute momentuz proba bat baino ez dela izango, zazpi he-
rrialdetan egingo dena: Kanadan, Australian, Italian, Irlan-
dan, Japonian, Brasilen eta Zeelanda Berrian.

Erabaki honen bidez, erabiltzaileen arreta argazki eta bi-
deoetara eraman nahi dute, eta ez hainbeste eduki bakoi-
tzak duen onarpen-mailara.

Sare sozialaren arduradunek diotenez, partekatutakoak 
izandako arrakastari begira egoteak antsietatea eta bestela-
ko arazoak eragin ditzake osasun mentalerako. Haien ustez, 
hobe da bihotzak ezkutatzea arazoa kontrolatzeko.

Neurri hau ez da hainbaten gustuko izango; izan ere, in-
fluencer direlakoek atsegin dut kopuru hori erabili izan dute 
babesleak eta kontratu oparoak lortzeko. Horietako askok, 
gainera, robotak erabili izan dituzte like-kopurua hazteko. 
Dirudienez, 74.000 inguru profil faltsu daude sare sozial 
honetan.

Dena den, horrek ez du esan nahi bihotzen baliabide hori 
behin betiko desagertu denik. Instagramen adierazi du-
tenez, euren komunitateari buruzko informazio fidagarria 
izan nahi dute, erabaki egokiak hartzeko.

99.11. EGUNEAN BEHIN mp3 (3’41’’)

Josu Azpillaga —Bai, bai, gu ere pixka bat harritu gaitu, e, zer 
harrera ari den edukitzen, ze, atera genuenean, ez geneu-
kan ho(rre)lako, e, pretentsio handirik, eta pixka bat, poliki-
-poliki, atera genuen; hau da, ahoz aho zabaltzeko asmoa-
rekin, edo ez genuen, behintzat, bereziki zabalpen handirik 
irudikatu.

Eta, pixkanaka-pixkanaka, jendea altan ematen hasi da, eta 
bai, ahoz aho dezente zabaldu da, eta hori, esan dizudana, 
pixka bat, bederatzi mila lagun inguru ari dira astero joka-
tzen, eta hori euskarazko Interneten-eta bada, bada kopuru 
polita, bai.

Aitziber Aranburuzabala —Modu batean esanda, holan 
(horrela) hitz gutxitan azaltzearren, Trivial itxurako jolasa da, 
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eta aurrekari bat ere badauka, zeuek aurrez… orain dela hi-
ru-lau urte, oker ez banabil, Tribual izenekoa garatu zauien 
(zenuten). Haretxen berdina da? Haretxen bidetik dator?

JA —Ez da berdina, baina bai esperientzia hartatik ikasitakoa-
rekin egin dugun beste, beste egitasmo hau, ez? Bai. Aber, 
Interneten Trivial estiloko jokoak-eta, bueno, asko, asko 
daude, ez? Ingelesez eta beste hizkuntzetan-eta oso eza-
gunak dira, eta herrialde batzuetan, gainera, arrakasta han-
diarekin, ez? Eta…

Orduan, guk ere aspalditxotik geneukan, bueno, bada, 
igual, euskarara nola ekarri ho(rre)lako, ho(rre)lako espe-
rientzia bat. Eta duela hiru urte, zuk ondo esan duzun beza-
la, Tribual izeneko gauza bat egin genuen, eta, bueno, bere 
ibilbidetxo bat egin zuen, eta polita izan zen. Bueno, baina 
han, bere hartan geratu zen, ez?

Eta orain, bada, eman genion buruari beste estutu bat, eta 
beste… beste proba bat egiteko gogoa etorri zitzaigun, eta 
hortik, eta hortik sortu zen Egunean Behin.

Eta hala da, bai. Galdera-erantzunen edo Trivial estiloko 
joko bat da.

AA —Edozeinek jolasteko modukoa, bakarka zein taldeka, gai-
nera.

JA —Hori da, hori da. Zuk aplikazioa instalatzen duzu zure mugi-
korrean, eta jokatu zenezake egunean partida bat. Hori da, 
pixka bat, jokoaren funtsa, baina zure sailkapen hori gero 
konparatu zenezake edo jokoan parte hartzen ari diren 
guztiekin, edo, baita ere, zeure taldetxo bat egin, eta zure 
ingurukoekin, bada, familiarekin, lagunekin, lankideekin 
edo nahi duzun taldekoekin, bada, sailkapen berezitu bat 
edukiko zenuke, eta, orduan, zentzua dauka talde horren 
barruan jokatzen duzula esateak, bai.

AA —Ados. Horretarako, lehenengo pausoa, duda barik, An-
droid mugikorretan zein iPhonetan instalatu egin behar da, 
e, aplikazio hori. Non topatuko geunke (genuke)?

JA —Bueno, bi dendetan, e. Bai Googlen edo bai Applen dende-
tan bilatu Egunean Behin, eta aplikazioa instalatu, eta listo, 
beste edozein aplikazio bezala.

AA —Dohai… Dohainik izango da?

JA —Doan, doan. Bai, doan da.

AA —Hori da. Jaitsi samur eta jolastu ere samur egingo dugu.

JA —Hori da. Behin aplikazioa instalatu ondoren, e, botoi handi 
bat ikusiko du erabiltzaileak portadan bertan, eta da: Jokatu 
partida. Eta, egunean, partida bat jokatzeko aukera dauka, 
eta horren arabera joango da sailkapenean gora edo behe-
ra, ez? Ematen duen emaitzaren arabera, bai.

AA —Ados. Eta hemen kontua litzateke, e, astelehenetik dome-
ka bitartean, egun bakoitzeko hamar galderari erantzutea.

JA —Hori da. Partida bat da hamar galdera, test-estilokoak —
hau da, a, b, c—, eta ahal den azkarrena erantzun behar da, 
eta ahal den ondoen, klaro.

Galderetan dago pixka bat gakoa, e, galderak direla, no-
labait, gurera egokitutako galderak edo euskal kultura 
eta Euskal Herriaren inguruko galderak, gehienbat, ez ba-
karrik, baina, gehienbat, horkoak. Eta, orduan, zenbat eta 
azkarrago erantzun, eta zenbat eta hobeto erantzun, bada, 

puntuaketa hobea lortuko duzu, eta, beraz, alderatuko zara 
beste batzuek eman duten emaitzarekin. Horren arabera, 
berak baino puntu gehiago edo berak baino puntu gutxia-
go izango dituzu.

Goiena

100.11. GAMIFIKAZIOAZ mp3 (3’12’’)

Maite Goñi —Asko hitz egiten ari da gamifikazioari buruz, eta 
iruditzen zait termino bat eta kontzeptu bat, bada, interes-
garria izan litekeena, bai gurasoei begira bai irakasleei begi-
ra eta bai, orokorrean, esparru guztietara begira.

Oier Aranzabal —Gamifikazioa, e, oker ez banago —eta, zu-
zendu egidazu—, game hitzetik dator, ez? Jolasetik.

MG —Horixe da. Izango litzateke, bada, jokoak dituen ezaugarri 
horiek helburu didaktikoekin erabiltzea. Erraz-erraz ulertze-
ko: zergatik ez dugun aukera hori baliatu behar hezkuntzan, 
adibidez, bada, jolasean hain ondo pasatzen baldin badu-
gu; atazak egin beharrean, bada, erronkak eduki ditzakegu, 
nibelak pasa ditzakegu batetik bestera, motibatuta egote-
ko, sariak irabazi…

OA —Mario Brosen pantailatik pasatzea bezala.

MG —Adibidez, ez? Baina, askotan, gaizki-ulertu bat egoten da 
honen guztiaren inguruan, ez? Ze(ren) ematen du jolasaren 
inguruan izan behar duela zerbait, bada, ondo pasatzea, 
baina ikasi ez, edo aisialdirako… Ez, ez, ez dauka horrekin 
loturarik, e. Esan nahi dut: ondo diseinatutako sekuentzia 
didaktikoak, adibidez, baina gamifikazioaren edo jokoen 
ezaugarriak sartuta diseinu horretan.

OA —Eta nola aplikatzen da hezkuntzan, suposatzen dut balia-
bide teknologikoen bitartez aplikatzen dela.

MG —Bai. Bueno, hemen hainbat kontu eduki behar dira: gauza 
bat da jolas bat egitea; hezkuntzan askotan egiten dira jolas 
kooperatiboak eta horrelakoak, ez? Eta, baita (ere), badago 
beste termino bat, game based learning, hau da, izango li-
tzateke jokoetan oinarritutako ikaskuntza, bada, adibidez, 
erabiltzea Monopolya, baina ez Monopolyak dituen beneta-
ko gauzekin, baizik hezkuntzari… edo errepasatzeko, edo 
ikasi duzun zerbait errepasatzeko, edo horrelako kontuekin. 
Eta beste kontu bat izango litzateke oraintxe hitz egiten 
ari garen gamifikazio hau; ez da, berez, joko bat edo jolas 
bat, baizik izango litzateke nik nire ikasleengan motibazioa 
sustatzeko, bada, hainbat ezaugarri ipini ikasgaian zehar eta 
abar, ez? Prozesu osoan zehar.

Orduan, hori, adibide asko ditugu, ez?, ikusteko: bat izan 
liteke, eta jende askok ezagutzen duen bat, aplikazioa, Duo-
lingo, adibidez, hizkuntzak ikastekoa; hau da, egunero ohar-
txo bat jaso dezakezu, animatzeko mezutxoren bat, nibela 
alda dezakezu. Orduan, horiek guztiak, bada, azkenean, 
helburua ikastea da, baina ikastea modu ezberdin batean, 
ez? Horizon txostenak, adibidez, orain dela urte dezenteta-
tik sartzen du gamifikazioa, bada, bere joeren artean, ez? 
Eta gero eta gehiago ematen ari da esparru ia gehienetan; 
ez bakarrik hezkuntzan, baizik baita enpresa-mailan (ere). 
Enpresan nahi baldin bada eraginkortasun handiagoa lortu, 
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Zein denboralditan irabazi jonan Tourra Joane Somarribak?

Protagonista —Hirutan: 2000n, 2001ean eta 2003an.

M—Seguru al hago?… Bueno, hiri hori galdetzea ere!

…Eskerrik asko!

P —Marka da, gero! Erraza dute, bada, Interneten kontsultatzea!

2
P —Orduan, kuadrillakoon datuak behar dituzu?

—(…)

P —Aha, aha. Zein datu?

—(…)

P —Izen-abizenak, nortasun-agiria, kontu-zenbakia eta telefo-
noa. Ederto. Baduzu apuntatzeko?

Patxi Iturbe Barruetabeña, 15177020W, kontu-zenbakia: 
5717 2947 09 7883201497. Telefono-zenbakia: 674009185.

3
Protagonista —Ai, ama! Ai, ama! Hemen, lehenengoz, 

1986ko abenduaren 12an egon nintzen aitarekin. Abendua 
izan arren, epel egiten zuen, eta izozkia jateko gogoa etorri 
zitzaidan. Aitari eskatu nion, baina ezetz esan zidan, katarro 
gogor samarra pasatu berria nintzen eta. Aitak beti zuen ai-
tzakiaren bat eskatutakoa ez betetzeko.

Harrezkero, beste 17 bider egon naiz hemen; 13. aldian, 43 
uso zeuden plazan, gaur baino 9 gutxiago.

4
Laguna —Dena?

Protagonista —Den-dena.

L —Baina hori zoragarria da.

P —Ez, ze(ren), normalean, oroitzapen txarrak datoz. Edozein es-
timuluk esperientzia txar bat gogoratu eragiten dit.

L —Baina zerk gogoratu eragiten dizkizu gauza txarrak?

P —Edozerk. Eskailera bat ikusi eta orain dela hiru urte orkatilan 
bihurritua egin nuela gogoratzen dut; txakurrak ikusi, eta 
hiru urte nituenean txakur baten zaunkek eragin zidaten 
beldurra; zeu ikusi, eta institutuko afari batean erori zitzai-
dan sagardo-edalontzia gogoratzen dut…

L —Institutuko afariez gogoratzen zara?

5
Protagonista —Deitutakoak: Esti Gartziategi, Franklin More-

no, Lur Aristi…

Esti Gartziategi Urepelen jaio zen, 1981eko abuztuaren 
23an. Filologian lizentziaduna da, eta gure enpresan dago 
otsailaren 15etik. Franklin…

Joe, beti joaten zait burua. Ea kontzentratzen naizen.

Franklin. Bitxia izena. Franklin Delano Roosvelt Estatu Ba-
tuetako 32. presidentea izan zen…

bada, dominak, errekonozimendu hori, pertsonalizazioa… 
horiek denak sar litezke.

ZuZeu

101.11. BIDEO-JOKO EGILEA mp4 (3’01’’)

Egilea —Nik egin nuen Arte Ederrak, eta, bueno, gero hasi 
nintzen hemen, taberna batean, lan egiten, eta, bueno, 
pentsatu nuen: bada, ez naiz egongo beti hemen, taberna 
batean, eta, bada, hori, pentsatu nuen master bat egitea, 
artearekin erlazionatuta. Baina, bueno, azkenean topatu 
nuen hau bideo-jokoekin; bueno, artea egiten, baina bi-
deo-jokoetan, eta, bada, horra sartu nintzen.

Dira bi lauhilabetetan arteko talde bat eta programazioko 
talde bat, e, elkartzen gaituzte, eta guztion artean egin 
behar dugu bideo-joko bat.

Gure ideia bazen, e, joko zail bat egitea, pentsatu behar du-
zuna, eta, askotan, gauzak gaizki egitea ikasteko eta berriro 
ondo egiteko guztia; baina, azkenean, bada, hori, azkenean, 
jokoa heldu behar da jende askotarako (askorengana), eta, 
orduan, zailtasuna nahiko murriztu dugu. O sea, geratu 
da… erdizka, bai.

Zu zara banpiro bat, bueno, txikitxo bat, ume bat, banpi-
roa, eta esnatzen zara kripta batean —ez dakizu zer ger-
tatu den—, eta saiatu behar zara zure aurka datozen, e, 
pertsonaiak… Bada, zu izan zaitezke espektro bat; orduan, 
espektro-formarekin, hartzen dituzu beste pertsonaiak, eta, 
haiek kontrolatuz, puzzleak, bada, bete behar dituzu: non 
jarri zure aurka datozen pertsonaiak, e, ez dakit; hona igo 
ahal zara, ez zara ahal (ezin zara) igo, ez dakit… Bada, gauza 
guzti horiek kontuan izatea.

Gero, klaro, paperean oso polita da guztia, baina joan behar 
zara programatzaileengana, eta esaten dute: “Um, hau, 
agian, ezin da egin; hau…” ez dakit zer. Eta, bada, bueno, 
hor dago borroka.

Jokoa dago guztia bi dimentsiotan, eta daude bi motatako 
animazioak: tradizionala, guztia marraztuz; eta bestea da, 
bueno, erabili dugu Spine, eta da zuk jartzen dituzun ez da-
kit zenbat marrazki, eta horiek mugitzen dituzu. Agian, dau-
kazu horrela besoa, eta hori ho(ne)la mugitzen da bakarrik. 
Eta, bueno, nik gehienbat egin dut Spinen partea; bestean 
oso gutxi egin dut.

Azken finean, edozein bideo-jokotan, o sea, zuk egin behar 
dituzu ikusten dituzun gauzak, eta hori, azken finean, ar-
tea da. Tetrisean jolasten baduzu, dira karratuak, baina egin 
behar dira, norbaitek egin behar ditu karratu horiek. Eta, 
bueno, eta beste motatako jokoetan, bada, ikusten baduzu 
pertsonaia bat ultrarrealista, bada, norbaitek egin behar du 
hori. O sea, guztian dago norbait artea egiten.

Aiaraldea

102.12. HIPERMNESIKOA mp4 (3’44’’)

1

Markos —Hi, memori on, hemen gabizan txirrindularitzari bu-
ruz eztabaidan. 
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105.12. OSTIRALA mp3 (2’07’’)

Kazetaria —Gaurko iritzia. Andoni Egañak Berria egunkarian 
idatzia.

Esataria —Memoria ez da oso ongi ikusia izan urte-mordoxka 
batean. Penduloarena egin du hezkuntzari dagokionez. Bu-
ruz ikasten zen dena garai batean, eta gurea izan zen, segur 
aski, eskolan «Ez buruz ikasi, saiatu gauzak ulertzen» ahol-
kua entzun zuen estreinako belaunaldia. Ezagutu genuen, 
beraz, memoria-ahalmenen gainbehera-garaia. Memoria 
ez da, ordea, buruz ikasi eta zerrendak egiteko gaitasuna 
soilik. Memoria da, besteak beste, sormenaren iturri nagu-
si. Memoria nahieran kudeaturik lortzen dugu zer eta nola 
kontatu.

Datak, tokiak, usainak… harremanetan jartzeko memoriak 
duen indarrari esker dut gogoan zein egunetan aitortu nin-
tzen azkenengoz: 1973ko abenduaren 20an. Carrero Blanco 
hil zuten goiz berean. Ikastolatik joan ginen aitortzera. Eta, 
egun hartan, apaizak galdetu zigun kanpaia jotzen genuen. 
Minduta irten ginen aitortza-lekutik. Eta ikastolara bueltan, 
erabaki genuen ez ginela gehiago aitortzera joango. Horre-
tan ari ginela heldu zen norbait berriarekin: gizon bat hil 
zutela Madrilen, jefe bat, gaiztoa oso. Ostirala ote zen…

Elizgizonen sexu-abusuak azaleratu diren honetan, abusu-
tzat jotzen ez zen zenbat errutina maltzur jasan izan zen da-
torkit burura. Baina, ziurrenera, memoriak huts egiten dit, 
eta ez zen ostirala… Osteguna, akaso…

Andoni Egaña, berria. eus (moldatua)

106.12. OROITZAPEN-KAXA mp4 (1’54’’)

Aurkezlea 1 —Bada, nik nobedade bat ekarriko dizut, zeren 
nik istorio bat kontatuko dizut, Miren Agur. Ze(ren), klaro, 
zuk istorio asko kontatu dizkiguzu, eta hitzak erabili dituzu 
horretarako, baina objektuek ere asko dute, asko kontatzen 
digute, ezta?

Miren Agur Meabe —Aha, aha.

A1 —Bueno, bada, hauxe Lekeition jaso nuen kaxa.

MAM —Bai, e?

A1 —Nik hutsik eraman nuen, eta beteta dago.

MAM —Bai, e?

A1 —Zabaldu.

MAM —Zabaldu. 

A1 —Ekarri.

MAM —Ene! Ene… ama! Bale. Bueno, banan-banan aterako 
ditugu.

A1 —Bai.

MAM —Bai.

A1 —Zer daukagu hor?

Aurkezlea 2 —Txakurrak?

MAM/A1 —Katua.

MAM —Katua. Katu hau… bueno…

A2 —Katu bat da hiru argazkitan.

104.12. OROIMEN MOTAK mp3 (3’13’’)

Esataria —Burmuinean nola gordetzen dira oroitzapenak?

Gonbidatua —Garunaren zati bat, hipokanpoa izenekoa, gure 
ikasteko gaitasunarekin estuki lotua dago.

E —Niri falta zaidan zatia izango da.

G —Ez da horrenbesterako izango! Hara, ez dakit kazetariek, 
baina Londreseko taxilariek oso garatua dute hipokanpoa. 
Ezinbestekoa da informazioa kodetzeko, gogoan gordetze-
ko.

E —Garunaren zati batek horrenbesteko garrantzia izango zue-
nik ere!

G —Horren berri nola izan zen esango dizut. 1953an, AEBetako 
gaixo bati hipokanpoa erauzi zioten, epilepsia sendatzeko, 
eta geroztik ez zen gai izan informazio berria gordetzeko, 
baina bai lehendik zeukana berreskuratzeko edo gogora 
ekartzeko.

E —Oroitzapen gozoak izango ahal zituen gordeta!

G —Tira, oso labur eta azaletik azaldu dut. Xehetasunetan sartuz 
gero, esan dezakegu oroimen mota batzuk beste batzuk 
baino hobeto gorde zituela.

E —Oroimen motak aipatu dituzu; izan ere, oroimena ez da bat 
eta bakarra, ezta?

G —Ez, hainbat oroimen mota bereizten dira. Alde batetik, pro-
zesuen oroimena, oroimen inplizitua, daukagu: informazio 
hori berreskuratzeko, ez dugu kontzientziarik behar. Adibi-
de baten bidez argiago ikusiko duzu: gidatzean erabiltzen 
den oroimen mota da, bizikletaz ibiltzeko baliatzen dugu-
na.

E —Egia! Pentsatu gabe egiten ditugu gauza horiek!

G —Eta, pentsatzen jarriz gero, zaude ziur okerrago egingo di-
tuzula.

E —Horixe! Bai!

G —Beste bat oroimen semantikoa da: munduaren ezagutza 
dago oroimen semantikoan.

E —Munduaren ezagutza?

G —Begira, adibidez, aulki hitza entzun eta guztiok pentsatzen 
dugu kontzeptu batean, aulki baten prototipoan; hizkun-
tzari lotutako irudikapen bat berreskuratzen dugu.

E —Hori ere memoriaren kontua da, beraz… Eta gertaerak go-
goratzeko, zein memoria erabiltzen dugu?

G —Oroimen episodikoak laguntzen digu horretan: epe labu-
rrekoa eta luzekoa da oroimen hau. Autobiografikoa izaten 
da, askotan: bizi izan dugun gertakizun bat berreskuratzen 
dugu.

E —Esango nuke batzuek oroitu baino gehiago asmatu egiten 
dutela!

G —Hori guztiok egiten dugu, kontziente ez bagara ere. Oroi-
mena aldakorra da, izaeraz da berreraikitzailea. Gomuta bat 
datorkigun bakoitzean, informazioa gehitzen dugu, aldatu 
egiten dugu. Oroitzapenak apaindu egiten ditugu, hutsu-
neak betetzen ditugu… oinarri bat mantentzen da, baina 
etengabe ari gara moldatzen.
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Entzulea 5 —Ni laurogeiko hamarkadako OHO garaikoa naiz, 
eta orduan gogoratzen dut erabiltzen genituela Saioka ize-
neko liburu-saileko testuliburuak. Urdin bat gogoan dut, ez 
dakit zen natura edo gizarteari buruzko liburua; eta beste 
bat zegoen, beste kolore batekoa, ez dakit gorria zen, edo 
berdea, hori ez dut oroitzen. Eta baita beste liburu-sail bat, 
Aurkitzen izenekoa. Horiexek etortzen zaizkit burura.

EiTB

108.12. HISTORIA ETA MEMORIA mp4 
(3’54’’)

Xabier Madariaga —Angel eta Martzelo anaiak baserrian lo 
zirela etorri ziren hiltzaileak, lehen aldiz, anaia nagusiaren 
bila, baina lehen gau hartan ez zuten Martzelo fusilatzerik 
lortu; ihes egin zien hiltzaileei, eta etxera bueltatu zen, jakin 
gabe bigarrengoz traizionatua izango zenik.

XM —Baina ihes egitea lortu zuen.

Joxe Angel Munduate —Bai. Lehenengo, fusilatu behar zu-
ten Etxegaratetik ihes egitea lortu omen zuen, eta Idiazaba-
len egun-pare bat egon omen zen baserriren batean, eta 
gauez etxera etorri, eta bere ama —garai hartan, esnea sal-
tzen zen gure etxetik kalera eta etxeetara eta—… Eta joan 
omen zen etxe batera, hurrengo goizean, betiko moduan, 
eguneroko moduan, esnea saltzera, eta etxe horretako mu-
til batek esan omen zion: “Zer, Frantziska, zer berri dago Ola-
berri aldean?”; “Bada, Olaberri aldean berri handirik ez dago. 
Lo asko, behintzat, ez dugu egin gaur gauean”; “Ez, e? Zer 
pasatu da, bada?”; eta “Bada, pasatu da, bada, semea etorri 
zaigu. Erabat markatuta etorri da; gorputzean ez da une bat 
markatu bakorik. Soldaduei alde egin, eta etorri da, eta… 
txiki-txiki eginda, eta hari zauriak sendatzen aritu naiz”; 
“Bada, Frantziska, eduki ezazu semea etxean, gorde ezazu 
ondo, ez iezaiozu utzi inora joaten, bestela ezegitekoren bat 
gertatuko zaio eta. Eduki ezazu etxean”.

Eta gero, esaten da, lekuko askok esan didate, pertsona ho-
rrek berak soldaduei salaketa egin, eta goizeko ordu bietan 
etxera bila joan zirela.

XM —Entzun duzuenez, salatariak ez ziren, bada, urrunekoak.

Herrikideen izenak mahai gainean izatean, horrelako iker-
keta batean, eta salatariak direla ikustean, zer pasatzen da 
zuen buruetatik?

JAM —Gauza… gauza asko. Harrigarria egiten da… harrigarria 
egiten da gauza horietara ailegatzea pertsona bat, horrela, 
herrikide bat, eta horrela hiltzeko. Bada, 17 urterekin, bada, 
ez dut uste gauza ikaragarririk egingo zuenik, baina ez zuen 
gustuko izango, eta bidetik kendu zuen.

XM —Salatari horien izenak ematea ez zaizu gustatzen…

JAM —Ez, ez.

XM —Eta gaur ez dizkiguzu emango.

JAM —Ez. Ez ditut emango, ez ditut emango.

XM —Zergatik?

JAM —Azkenean, familiari errespetu bat behar zaio, eta familiak 
ez dauka inongo errurik.

MAM —Bai. Ez naiz inoiz izan animaliazalea. Beti izan diet ani-
maliei higuina edo beldurra, baina katu hau ustekabean 
agertu zen gure bizitzetara, eta honetaz hitz egiten da, hain 
zuzen ere, liburu berrian ere. Eta, bueno, semeari oparitu 
zioten. Baratzeko etxean egon zen denboraldi batez bizi iza-
ten, baina gero etxera ekarri genuen, eta, konpainia behar 
nuen aldikada batean, izan nuen katu-nobio, sekretario… 

A2 —A bai, e?

MAM —…ez dakit zer esan. Oso maitagarria. Colette zeukan 
izena. 

Aurkezlea 3 —Colette.

A1 —Colette.

MAM —Colette ipini nion, Colette frantsez idazlea oso katuza-
lea izan zelako, ezta? Berak katuz inguratuta idazten zuen, 
eta, orduan, esan nuen: “Ea honek niri inspirazioa ematen 
didan”. 

A2 —Balio didan, ezta?

MAM —…Baina urtebetera, gazte-gaztetxoa zela, urtebetera 
hil zen. 

A2 —Colette, gajoa!

MAM —Klaro! Orain, igual, pixka bat spoiler egiten ari naiz.

EiTB

107.12. TXIKITAKO TESTULIBURUAK mp3 
(2’22’’)

Entzulea 1 —Bada, nik gogoan dut nire ikasle-garaiko ikasto-
lako liburuak zirela Ikastolen Elkarteak argitaratzen zituen 
testuliburuak. Eta liburuez baino gehiago gogoratzen naiz 
liburu hauek ekartzen zituzten kasete batzuekin. Kasete ho-
riek irratsaio batzuk zituzten grabatuta. Axelko Irratia izene-
ko irrati bat ere bazen, testuliburu hauek sortutako fikziozko 
irrati-moduko bat, eta irratsaio haien bitartez saiatzen ziren 
guri zenbait eduki modu interesgarriago batean-edo era-
kusten. Eta oso-oso ideia ona iruditzen zait, gaur egun ere 
aplikatzeko modukoa.

Eentzulea 2 —Nik gogoratzen ditut… Zipristin irakurgaiak 
izaten ziren, eta Miru eta Mara protagonistak gogoratzen 
ditut, fantasmatxoak. Eta Natur Zientzietatik, berez, Kuxkux, 
Kuxkux liburua gogoratzen dut.

Entzulea 3 —Nik gogoratzen ditut horrelako liburuxka fin-fin 
batzuk… ez ziren oso handiak, txikitxoak ziren. Eta etortzen 
ziren ho(rre)lako zorro urdin batean sartuta, holako pilo-pi-
lo-pilo bat. Gu txikiak ginen, eta oso politak iruditu zitzaizki-
gun lehenengo egunean, baina gero kutxa horretan bertan 
geratu ziren guztiak, eta ez genituen apenas erabili.

Entzulea 4 —Bada, nik gogoratzen dudan artean, behintzat, 
esango nuke 7. mailara arte, gaur egungo DBHko aurrene-
ko maila izango litzatekeen horretara arte, guk ez genuela 
batere libururik erabili, testulibururik ez genuen, eta, gaine-
ra, gogoratzen naiz ondoko ikastetxeetakoei barre ere egi-
ten geniela: “Hara, hara zer motxila handiekin ibiltzen diren”. 
Nik Amara Berrin ikasi nuen, Donostian, proiektu aitzindaria 
zen, eta guk ez genuen libururik erabili, esandakoa: zazpi-
garren maila edo gaurko DBHko aurreneko mailara arte.
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izan ziren. Barrenean gordetze hori gerrarekin alderatzen 
dute, bai Rufok, baita Afrok ere.

AO —Eta judutarrekin, incluso. Bere lurrak utzi, eta, hala, Gastei-
zera edo beste nonbaitera.

AP —Batzuentzat traumatikoa izan zena beste batzuentzat, be-
rriz, ez zen hainbesterainokoa izan. Dioniren familia, Gas-
teizera beharrean, Garaiotik Ozaetara joan zen, egoerak 
bortxatuta.

Dioni —Orduan, ez zegoen erosotasunik. Iragarrita zegoen ur-
tegia egingo zutela, eta horregatik ez zegoen ezer. Ez ge-
nuen ez argindarrik, ezta urik ere, eta nire ama pozik joan 
zen Ozaetara. Beti esan zigun zoriuntsu izan zela Ozaetan. 
Nik, ordea, oroitzapen asko utzi nituen bertan, eta pena 
handia izan nuen joaterakoan.

AP —Dionik bezala Garaioko beste biztanleek herria utzi bazu-
ten ere, Afrok gogoratu digu oraindik ere urtero elkartzen 
direla herriko jaiak ospatu eta pasatutakoak gogoratzeko.

AO —Traumatikoa denean gauza bat, saiatzen zara gero ahaztu, 
hau gertatu ez balitz bezala, baina Garaion, behintzat, era-
baki zuten ez ahaztea. 

AP —Baina, orokorrean, denek ondorio nagusi bat partekatzen 
dute. Orduan urpean edo lurrik gabe gelditu ziren herriak 
historian ahaztuta gelditu dira. Dionik penaz ikusten du.

AO —Ahaztuta, bai, guztiz. Bueno, tira, Garaio zertan bihurtu 
da? Pues, orain zer jendetza doa urtegira. Zer gertatzen da 
“Centro de Interpretación” horretan? Landareak, anima-
liak… Pertsonak non daude? Ez dago.

AP —Horregatik, hori da berrogeita hamar urteren ondoren es-
katzen dutena: betirako herririk gabe geratu ziren seiehun 
pertsonaren memoriaren aitortza bat.

EiTB

110.13. AHOBEROKERIAK mp4 (2’38’’)

1 

Esataria 1 —Zer? Gaur perretxikotan?

Esataria 2 —Fijatu zara, ezta? Begira!

E1 —Ez da egunik onena izan, antza.

E2 —Ezetz? Ikusi izan bazenu! Halakoxe oin potolo-potoloa, eta 
txapel mamidunak. Bazegoen bat ia kilo erdi eman duena.

E1 —Bai, zera!

E2 —Nahi zenuke zeuk ere, e!

E1 —Eta nora joan zara, bada?

E2 —A, hori ez da esaten.

E1 —Jesus, neska… Tira, afari-meriendara gonbidatuko nauzu 
behintzat.

E2 —Bueno, zera, lagun bati eman dizkiot, Tolosako ferian sal 
ditzan.

E1 —Hara!

2 

E2 —Eta? Zer moduz etxean? Zer moduz elkarbizitza?

XM —Eta herriko beste batzuk fusilamendu horietan sartuta 
egoteak, horrek egiten du familia… geldiarazten du ikerke-
ta martxan jartzerako orduan?

JAM —Ez, ez. Ez du geldiarazi ezer. Herriko batzuk, ez; herriko 
batek dauzkagu datuak parte hartu zuela fusilamenduan. 
Besteek beste lan batzuk egin zituzten: salaketa edo lehen 
esan dudan sarekada edo markaje hori, edo…

XM —Horrek gorrotoak berpiztu ditu, edo?

JAM —Ez, ez, ez. Guk gorrotorik ez daukagu inorengan. Ez dugu 
nahi, gainera. Eta nik umeak badauzkat, eta umeei informa-
zioa emango zaie, baina gorrotorik sekula ere ez. 
Zergatik (zeren) niri gertatu izan zait, gai honetan, pertsona 
batzuk… pertsona bat etortzea, bat baino gehiago, esate-
ra: “Aizu, ikusi nizun (zintudan) Goierri Telebistan, eta osaba-
rena-eta, hori da marka! Horiek nazkagarriak! Horiek egin 
behar dute (dituzte) gauza horiek, e!”. Eta, beste alde ba-
tetik, jakitea, bada, bere aitona etxez etxe jendea neurtzen 
ibiltzen zela, gizonak neurtzen, nolako kaxak egin behar 
zituen, hiltzera ailegatzen baziren, datuak jakiteko. Eta hori 
oso… oso gogorra da. Jende askok ez daki haizeak nondik 
jotzen dion ere.

Zergatik (zeren) konturatzen naiz askok eta askok, seme-
-alaba eta biloba askok, ez dakitela beraien aita edo aitona 
zertarako gai izan zen.

EiTB

109.12. URTEGIA DAGOEN HERRIETAKO 
BIZILAGUNEN MEMORIA mp3 (3’23’’)

Aurkezlea —Gasteizko udal-bilkuran, Uribarri Ganbora ur-
tegiaren inguruko mozio bat eztabaidatuko dute gaur. 
Zehazki, azpiegitura horrek kaltetu zituen bederatzi herrien 
inguruan, urpean gelditu zirelako edo inguruko lurrak gal-
du zituztelako. 50 urte igaro dira, aurten, Francok urtegia 
inauguratu zuenetik. Seiheun pertsona euren etxeetatik 
ateratzera behartu zituen egoera hori askorentzat traumati-
koa izan zen. Aitor Perez.

Aitor Perez (kazetaria) —Mende erdia igaro da Bizkaiko labe 
garaietan beharrezkoa zen uran pentsatuz Francok Uribarri 
Ganboa urtegia eraiki zuela. Diktadoreak, baina, ez zuen ur-
pean geldituko ziren herrietako familiengan pentsatu.

Afro Olabe (Barrundiako alkatea) —Ganboa udalerriak 9 herri 
zituen: Azua, Garaio, Larrintzar, Marieta, Mendixur, Mendi-
zabal, Langara Ganboa, Orenin eta Zuhatza Ganboa.

AP —Urak herri horien guztien etorkizuna suntsitu zuela dio 
Afro Olabek. Gaur egun, Barrundiako alkatea da, eta gertu-
tik entzun ditu, adibidez, Garaiotik atera behar izan zirenen 
testigantzak.

AO —Bada, egon zirela presioak, desterruak edo mehatxuak, 
indemnizazio eskasak…

AP —Frankismo bete-betean, ez zegoen oposizio handirik egi-
teko aukera, eta, kasu askotan, ura etxeetan sartzen ari zela 
atera behar izan ziren. Ruforen kasua da: zazpi urterekin, 
bere sei anai-arreba eta gurasoekin Gasteizera joan behar 
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112.13. FAKE NEWSAK EZ DIRA ATZO 
GOIZEKOAK mp4 (3’30’’)

 “Fake newsak, zurrumurru eta hiri-kondairen inguruko az-
terketak sistematikoki burutzeak, komunitate kulturalaren 
oinarrizko egia irrazionalak eta bere hautemate-estereoti-
poak aurkitzeko balio du”.

Kazetaria —Aurten argitaratu duzun liburuetako bat da es-
kuan dudan hau: Fake Newsak ez dira atzo goizekoak. Zer 
dira, eta noizkoak dira, bada?

Fito Rodriguez —Bo, aspaldikoak, noski! Orain, modan jarri 
da hitza, Collins hiztegian hautatu zuten ingelesezko hitz 
berrien artean ospetsuena bezala, baina betidanik izan di-
tugu gure artean zurrumurruak, bolo-boloak, esamesak… 
alegia, gezurraren erabilera arlo ezberdinetan, ez? Orduan, 
bai, orain gertatzen dena da sare sozialetan ikusita eta, ba-
tik bat, halako informazio-trukaketa simetrikoa dagoenean, 
errepikatu egiten direla lehen ahozkotasunean nolabait 
erabilitako moduak informazioa helarazteko.

K —Zurrumurruak aipatu dituzu, eta liburuan sailkapen bat 
egiten duzu: zurrumurruak, alde batetik, esamesak eta  
hiri-kondairak. Zertan dira ezberdinak?

FR —Bakoitzak bere egitura narratiboa daukate.

K —Zurrumurruak zabaltzen direnean, sare sozialen bidez, adibi-
dez, komunitateak entzun nahi duena dakartela diozu. Zein 
zentzutan?

FR —Informazio bat “komunikatu” egiten denean, “komunitate” 
bat sortzen da. Eta jendeak beti entzun nahi du pentsatzen 
duena, alegia, azpimarratu nahi du bere iritzia. Eta gusta-
tzen zaionari kasu egiten dio. Orduan, funtsean, zurrumurru 
hauei egiten zaie kasu, pentsatzen denean, ez gezurrak di-
renik, baizik eta informazio pribilegiatu moduan hedatzen 
diren neurrian. Eta informazio pribilegiatu horrek bat egiten 
badu aldez aurretik bakoitzak duen iritziarekin, askoz erra-
zago zabaldu, mamitu eta konpartitzen dira.

K —Diozu ez dela behar egia izatea, baizik eta gezurra sinesga-
rria izatea.

FR —Hori da, hori da, ez dut(e) froga beharrik, funtsezkoena 
da zeinekin konpartitzen duzun. Alegia, zure komunita-
teko gertuko batekin egiten baldin baduzu, konpartitzen 
ari zarena ez da informazio soila, konpartitzen ari da zure 
burua eta zure harremana. Orduan, sare sozialetara joanda, 
ez da berdin demagun Twitter, WhatsApp, Instagram edo 
Facebook edo… alegia, askozaz ere eraginkorrago izango 
litzateke, nolabait, frogatu gabeko edo kontrastatu gabeko 
informazio horiek zabaltzeko whatsappa. Zeren Whatsap-
pean taldeak daude, eta jendeak bertatik bertara ezagutzen 
dira; orduan, horren arabera, ez dago froga beharrikan, eta, 
beraz, zabaldu egiten dira askozaz ere errazago.

EiTB

114.13. ERREDAKZIO-LANTALDEA mp3 
(2’03’’)

Langilea 1 —Grabagailua martxan. Beraz, sarrera emango dio-
gu, lehenik, artikuluari.

E1 —Bada, ez pentsa! Azkenaldian nahiko burumakur nabil bi-
kotekidearekin.

E2 —Hara, eta hori?

E1 —Bada, ganorabako hutsa delako. Ostatu batean bizi dela 
pentsatzen du.

E2 —Ez da horrenbesterako izango!

E1 —Ez du ezer egiten: ez komunik garbitu, ez hautsa kendu… 
Bueno, eta lisatzeko plantxa zer den ere ez daki!

E2 —Arropa zimurtuta gustatuko zaio.

E1 —Bai, zera! Arropa, lisatuta nahi du, noski, baina nik lisatuta.

E2 —Errua zeurea da orduan. 

E1 —Ai, nazkatu naiz Errauskine izateaz.

E2 —Lehen erosketetan ikusi dut. Esan al dizut?

E1 —Erosketak bere ardura dira. 

E2 —Bada zerbait. Eta sukaldean nork egiten du?

E1 —Berak. Ni ez naiz batere trebea sukalde-kontutan.

E2 —Orduan, etxeko lanak banatu egiten dituzue.

E1 —Ja! Baina lanik “gozoenak” niretzat geratzen dira beti!

3 
E2 —Bada, bai. Lurra pikutara doa. Aldaketa klimatikoa etenga-

bea da. Ez dakit zein mundu utziko diegun gure ondoren-
goei.

E1 —Gobernuek neurriak hartzen ez dituzten bitartean…

E2 —Gobernuek? Jai daukagu! Nik argi daukat geure esku da-
goela eta ni behintzat aspaldi ari naiz neure aletxoa jartzen.

E1 —Zer egiten duzu, bada?

E2 —Lanera joateko, adibidez, ez dut autorik erabiltzen. 

E1 —Baina autobusa hartzen duzu. Zoaz bizikletan! Ekologikoa-
goa da.

E2 —Barazkiak jaten ditut gehienbat.

E1 —Letxuga asko erosi, bai, baina plastikoan batutako horie-
takoa.

E2 —Haragia, aldiz, gutxitan. Abeltzaintzak emisio piloa eragiten 
du.

E1 —Sagardotegian txuleta ederrak jaten dituzu, bada.

E2 —Dena birziklatzen dut: papera, beira, plastikoa…

E1 —Berrerabili ezertxo ere ez, ordea. Eta ardo-botilei kentzen 
diezu etiketa papera eta beira bereizteko?

E2 —Egin barre, bai. Arrandegira ere neure tuperra eramaten 
dut, plastikorik ez gastatzeko.

E1 —Hori ideia ona da, begira.

E2 —Keinurik txikienak ere eragina du. Esaterako, dutxatu egiten 
naiz. Azkarragoa da eta ur gutxiago gastatzen da. 

E1 —Bada, harrikoa egiten duzunean, ez duzu txorrota ixten.
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karrizketak datu gehiago eman zituen. Hark zioen sutan ze-
torren meteorito bat ikusten ari zela, leherketa handia izan 
zela Lurraren kontra jotzean, jendea elkartzen ari zela toki 
hartan, eta meteoritoa benetan espazio-ontzia zela. Irrati 
inguruan elkartutako jendearen oihu larriak entzuten ziren, 
kazetariek etengabe mozten zuten saioa, datu gehiago 
emateko. Programaren hasiera entzun ez zutenek benetan 
sinetsi zuten martetarrak Lurra inbaditzen ari zirela. Jende 
asko, aztoratuta, sotoetan ezkutatu zen, armak hartuta; 
beste batzuek, izuturik, leihoak eta ate-zirrikituak bustita-
ko toallekin itxi zituzten, estralurtarrek botatzen zuten gasa 
etxean sar ez zedin. Jendea kalera irten zen, beldurraren 
beldurrez. 

Ondoren, egia jakin zenean, eskandalua eta jendearen ha-
serrea ere handiak izan ziren. Orson Welles bera erabat ha-
rrituta geratu zen bere programak izandako eraginagatik, 
baina Munduen Arteko Gerraren emankizunak irratiak zuen 
indarra erakutsi zuen, batez ere.

116.13. ZER DA AUTOFIKZIOA? mp4 (2’01’’)

Esataria —Azken boladan, hitzetik hortzera entzuten da li-
teratura-munduan autofikzioa kontzeptua. Antza denez, 
ugaritu egin dira autofikziozko nobela edo narrazioak, hala 
munduko literaturan nola gurean.

Alabaina, ba al dakigu benetan zer den autofikzioa? Zer 
ezaugarri bildu behar ditu testu batek autofikziozkotzat 
hartzeko? Ba al dago definizio zehatzik ematerik?

Kirmen Uribe —Autofikzioa da, ho(rre)la, labur esanda eta 
umore-puntu batekin, egileak bere burua nobelaren ba-
rruan sartzen duenean, beste pertsonaia bat bezala, baina, 
egia esan beharrean, gezurra esaten duenean.

Jon Kortazar —Autofikzioa izango litzateke, nik uste dut, au-
tobiografiaren eta fikzio hutsaren arteko bide bat, ez? Pixka 
bat irakurlea uzten duena kilikan eta jakinguran.

KU —Zer egiten du nobelagile batek autofikzioa egiten due-
nean? Egiten dena da: zu egilea zara, eta sartzen zara nobe-
lan, beste fikziozko pertsonaia bat bazina bezala.

JK —Autofikzioa da, kasu guztietan, narratzaile batek, bere izen 
propioa erabiliz, egiten duenean, e, fikziozko zerbait. Badi-
rudi teoriko batzuek esaten dabela (dutela) horixe dela bal-
dintzarik nagusiena: izena agertzea.

KU —Orduan, da prozedura bat, e, XX. mendearen bukaeran 
erabili dena, eta oso lotua dago, e, sinesgarritasun-falta-
rekin. E, literaturan, fikzio hutsa idatzi da, eta fikzio hutsa 
krisi batean sartu da. Orduan, autofikzioak egin nahi duena 
da ekarri berriz ere lurrera, ez?, nobelagintza, eta sinesgarri 
bihurtu.

EiTB

117.13. ILARGIRAINO ETA BUELTA mp3 
(3’35’’)

Esataria —Eta gizakia Ilargira heldu zeneko 50 urte betetzen 
direla, modan jarri da berriz Lurraren sateliteari buruz hitz 

Langilea 2 —Bai. Zehaztuta dugu hasiera, nondik norakoa.

L1 —Irakurriko duzu ahots gora, mesedez?

L2 — “Zientifikoki frogatuta dago denok egiten dugula amets. 
Kirolean bezala, irudi hauek gogoratzeko denboraldi onak 
eta txarrak daude. Denboraldi bat ona izateko, partidak ira-
bazi behar dira, eta, horretarako, gogor entrenatzea ezin-
bestekoa da. Eta ametsekin gauza bera gertatzen da: zen-
bat eta gehiago entrenatu, orduan eta amets gehiagorekin 
oroituko gara”.

L1 —Horraino, oraingoz?

L2 —Bai. Ideia nagusia hori da.

L1 —Ondo. Polita. Eta, jarraitzeko, zirriborroan dugun ideiaren 
bat? “Horrela, hasiera batean, irudi lausoak baino ez ditugu 
gogoratuko. Gerta liteke, ordea, ezertxo ere ez oroitzea”.

L2 —Bai. Ados. Eta, gero, zirriborroko beste ideia honekin jarrai 
dezakegu: “Egunak pasatu ahala, gure entrenamendua frui-
tuak ematen hasiko dela eta, horrela, lotura ez duten hain-
bat eszena gogoratuko ditugu. Geroago, erlazioa duten 
eszenak oroituko ditugu, eta, amaieran, amets osoak”.

L1 —Hori da. Sarrera amaitzeko, esan genuen aholkuei bide 
emango geniela, ezta? Ea non dugun… hemen: “Ametsak 
aintzakotzat hartu eta hobeto gogoratu nahi badituzue, he-
men dituzue gomendio batzuk”.

L2 —Ados. Horraino sarrera. Goibururako hasi dira ideiak etor-
tzen?

L1 —Arbelean idatzi dut burura etorritako lehena. Ideia gehia-
go baletoz, zerrenda osa dezagun. Hor boteprontoan etorri 
dena: “Nola oroitu ametsak hobeto?”.

L2 —Ondo. Orduan, sarrera idazteko prest dugu. Bada, sarrerako 
ideiak alboratu, eta jarrai dezagun aholkuak idazten.

115.13. MUNDUEN ARTEKO GUDA mp3 
(3’08’’)

Esataria —Orson Welles zinemagile estatubatuarrak Herbert 
Georges Wells idazlearen Munduen Arteko Gerra eleberria 
egokitu eta irratiaren bidez zabaldu zuen. Jendeak irratian 
entzuten ari zena egiatzat hartu zuen, eta izugarrizko bel-
dur-giroa zabaldu zen Estatu Batuetan. Herbert George 
Wells idazlearen nobelak estralurtarren inbasioa kontatzen 
du, nola jaisten diren beren plater hegalarietan itxura bi-
ribila duten izaki harrigarriak, eta nola hasten diren eraso 
egiten arma ezezagun eta hilgarrien bidez. Garai haietan, 
irratia komunikabide nagusia zen mundu osoan, baina 
batez ere Estatu Batuetan. Gauero, familia osoa elkartzen 
zen irratiaren inguruan, eta han entzuten zituzten albis-
teak, lehiaketak edo eguraldiaren berri. Hala ere, saio izarrak 
afalosteko dramatizazioak ziren. Nobelak eta antzezlanak 
irratiaren bidez zabaltzeko egokitzen zituzten, eta Orson 
Welles zinemagilea horretan ere maisua izan zen.

Guztiak irratiaren aurrean eserita zeudela hasi zen Orson 
Wellesen istorioa; esan bezala, zinemagile estatubatuarrak 
ezin hobeto egokitu zuen nobela, eta sinesgarritasun han-
dia eman zion. Ustez gertatzen ari zena kontatzen ari zela, 
azken orduko berriek edo kalean zeuden kazetariek jarduna 
eteten zioten. Halako batean, astronomo bati egindako el-
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GG —Bai.

E —Horri buruz hitz egin nahi nuke, baina, aurrena, egin die-
zaiegun tartetxo bat merkataritza-aholkuei. Berehala gara 
zuekin berriro.

118.13. COVID-19 mp3 (1’39’’)

Laguna 1 —Hara! Aspaldiko! Zer moduz joan da isolatze-aldia? 

Laguna 2 —Kaixo! Luzea, zuek?

Laguna 3 —Bai, luze.

L1 —Baina, tira, gogorragoa izango zela uste nuen nik.

L3 —Ufa, niri oso luzea egin zait. Mendira joan ezinda egotea… 

L2 —Izan ere, ez zaitu zu teilatuak azpian harrapatuko.

L3 —Ederra txolopotea, gero, koronabirusak ekarri duena!

L1 —Benetan, bada!

L2 —Hori ez da normala. Nire ustez, apropos eragindako birusa 
izan da.

L3 —Zuk uste?

L2 —Ez daukat dudarik. Diotenez, 5G telefoniaren ezarpenak 
ekarri du hori guztia.

L1 —Eta nola eragingo du telefoniak birus bat?

L2 —Bada, ez dakit. Baina teknologia hori Wuhanen hasi zen, eta 
birusaren jatorria ere hantxe dago.

L3 —Kasualitatea izango da, ezta?

L2 —Bai… edo ez. 5G telefonoek uhin batzuk hedatzen omen 
dituzte, eta horiek kaltegarriak omen dira. Beraz, Wuhanen 
derrigorrean hartu behar izan zuten txerto bat herritarrek, 
eta horrek ekarri zuen izurritea.

L1 — Barkatu, baina gauza serioa da. Eta OMEk, Osasunaren 
Mundu Erakundeak, berretsi egin du birusak animalia ba-
tean duela jatorria. Eta, froga guztien arabera, animalia 
batetik eratorritakoa da. Nabarmendu egin dute ez dela 
inongo laborategian manipulatua izan. Gainera, Txinako 
Gobernuak sendo parte hartu du jatorriari buruzko ikerke-
tan. 

120.13. EGIA BIRIBILA mp3 (1’24’’)

—Egun on, Maria naiz, Enararen ama.

—Kaixo! Bere irakaslea naiz. Esaidazu, zerbait gertatu al da?

—Bada, bai. Begira, atzo Enara etxera etorri zen, eta Lurra biribila 
dela esaten hasi zen.

—Nola? Ez dut ulertzen…

—Bada. hori, Lurra biribila dela. Eta gure etxean terraplanistak 
gara, hau da, Lur planeta laua dela sinesten dugu. Beraz, ez sartu 
horrelako idearik buruan, mesedez.

—Baina Lurra biribila da. Hori da egia.

—Aizu, aizu, zure ideiak inposatu gabe, e? Nik nire alabaren hez-
kuntza erabakitzeko eskubidea dut, eta etxean erakutsiko diogu.

Zentzugabeko elkarrizketa, ez da hala? Bada, orain, kendu terra-
planismoa eta jarri genero-berdintasuna. Emakume eta gizonak 
eskubideetan berdinak garela, guztiok gizartean parte har deza-
kegula, gure gorputza ezagutu behar dugula, besteen sexualita-

egitea. Zalantza barik onartuta dugun egia hori, ordea, ez 
dute hain argi hainbat ikertzailek.

Horietako bat dugu Galder Gezuriaga. Donostiakoa, ikus-
-entzunezkoetan aditua, eta Ilargia zapaldu ez dugulako 
ideia zabalduaren alde egiten duena. Ondo eman ditut 
datuak, izena?

Galder Gezuriaga—Bai, tira. Donostiakoa naizela esan duzu, 
baina Donostian bizi izanagatik, berez Azkoitiko semea 
naiz. Herrikoak ez haserretzeko, badakizu.

E —Ondo da. Azkoitiarra, beraz. Beraz, zuk diozu Neil Armstron-
gek-eta ez zutela Ilargia zapaldu. Dena asmakeria hutsa 
dela.

GG —Hala da, bai.

E —Eta zertan oinarritzen duzue zuen teoria hori?

GG —Egia absolututzat ditugun gauza horiekin kontuz ibili 
behar dugu. Lehenik eta behin, testuinguruan jarri behar 
dugu ustez Ilargirako bidaia hori egindako sasoia: Estatu 
Batuak eta Sobietar Batasuna (gaur eguneko Errusia) lehia 
bizian zebiltzan.

E —Gerra Hotza, ezta?

GG —Bai. Kontua da sobietarrek abantaila handia zeramatela 
espazioko lasterketan. NASAk, horren aurrean, zerbait egin 
behar zuen.

E —Diozuenez, irudiak estudio batean grabatu ziren. 

GG —Bai, baina ez Stanley Kubrickek grabatuta. Hori gu barre-
garri uzteko esaten dute.

E —Eta nola dakizue irudiak ez direla Ilargian grabatuak?

GG —Zantzu ugari daude. Argiena bandera da. Mugitzen ikus-
ten dugu, haizea balego bezala. Baina Ilargiak ez dauka at-
mosferarik, eta ez dago haizerik. Nola eusten da bandera?

E —Eta ñabardura horrekin ez ziren konturatu NASAko ikertzai-
leak?

GG —Konturatu, konturatuko ziren. Baina bandera zabalik ez 
badago, ez dago ikusterik, eta, ikusi ezean, ez dago arrakas-
tarik.

E —Ba omen dago froga gehiago ere.

GG —Bai. Irudietan ez da izarrik ageri. Lehengora gatoz, atmos-
ferarik ez badago, zerk oztopatzen du izarrak ikustea? Zer-
gatik ez dira ikusten?

E —Aha, aha.

GG —Argazkietako batean, C letra agertzen da haitz batean, 
baita zoruan ere. Nork idatzi zituen? Espaziontziaren suga-
rra ikusi dugu, baina oxigenorik gabe badakigu garrik ez 
dagoela, ezta?

E —Astronautak ikusi genituen, bada, Ilargian, tira, Ilargian-edo 
esan beharko dugu, paseoan. Gainera, jauzi handiak egiten 
zituzten, grabitate gutxiago dagoelako han.

GG —Hara, ez dira behar zinemako efektu berezi apartekoak 
jauzien itxurak egiteko. Hori oso erraza da. Baina horretan 
ere zantzu argi bat dugu: Ilargiko grabitatea Lurrekoaren 
seirena bada, jauzi askozaz handiagoak egin beharko lituz-
kete, baita hiru metrokoak ere.

E —Beraz, badira argudioak.
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O —Bada, beran iritzia da, eta berak argal ikusten bagaitu, argal.

A —Zuri, igual, ipinikotzu (ipiniko dizu) txapelen bat edo, bertso-
lari moduan. Edo mikrofono bat edo.

O —Ez dakigu, ea.

M —Ni sudurrarekin hasten naiz, normalki.

O —A, bai? 

A —Sudurra?

M —Bai.

A —Bada, nik aldaba ederra daukat, e.

O —Nik ez hainbeste. Niri neure sudurra gustatzen zait.

A —Zuk fina duzu. Zuk dena fina.

O —Dena fina eztekot (ez daukat).

A —Esan duzu argal aterako gaituela, eta…

O —Pertzepzioa delako dena.

A —Eta zelan hasi zinen zu, bada?

M —Bada, ohi bezala, irakasleei egiten hasi nintzen: matemati-
ka-irakasleei… Ikastolan-eta irakasleei egiten nien.

O —A, bai?

M —Bai, bai. Ezkutuan.

O —Adi egoten zinen zure lanean, orduan.

M —Bai. Oso adi egoten nintzen.

A —Baten batek harrapatuz gero, e.

M —Hori da. Eta gero prentsan, batez ere, hor, e, Argian. Orduan, 
ez zen ohiturarik euskarazko prentsan karikaturak argitara-
tzea. 

O —Eta jendeak ondo hartzen zituen karikaturak? Ordura arte 
euskarazko aldizkarietan ez baziren egiten…

M —Normalki, denek oso gustura hartzen zuten, e.

A —Igual, eukiko dozu (duzu) baten bat haserretu jatzuna (zai-
zuna) edo.

M —Batez ere, zoriondu. Eta haserretu baten bat, bai. Dema-
gun… txosnaren batean bertsolariren bat etorri zitzai-
dan…

O —Bai, e?

M —Kexuka eta oso haserre, e. Bueno, baina gero bakeak egin 
genituen, e.

A —Eskerrak.

O —Eske, bertsolariak arraro samarrak dira, e.

A —Baina, azkenean, norbere buruari barre egiten jakin egin 
behar da, ezta?

O —Zu karikaturak egitean fijatuko zara, ezta? Norbaitek sudurra 
luzea badauka, edo belarri handiak… Zuretzat horiek zer 
dira?

M —Dira aitzakiak, eta gero, azken batean, da marrazki atsegin 
bat egitea. Eta gero, batez ere, umore onekoa.

A —Pasako zen inoiz igual pertsona baino politagoa karikatura 
izatea.

M —Dudarik gabe, gertatu izan zait, bai, zimurrak kentzea eta… 
Duela gutxi egin nuen bat. Edadeko emakume bat etorri 
zen, eta hari ez nizkion (nion) zimurrik jarri, eta poz-pozik 
gelditu zen.

tea, sentsibilitatea eta desioak errespetatu behar ditugula, edota 
ezetza beti dela ezetz, ez dira hautazko baloreak, Lurra bezain bi-
ribilak diren egiak baizik. Lotsa emango lidake nire alabari etxean 
hau ez erakustea. Eta lotsa emango lidake, modu berberan, guzti 
hau eskolan irakastean haserre bizian jarriko banintz. Beraz, es-
kerrik asko nire haurrari, ikastetxean ere, Skolae erakusteagatik.

Euskalerria irratia

121.14. KARIKATURA EDERRA mp4 (5’21’)

Ana —Hola!

Onintza —Kaixo!

Mattin —Hepa, kaixo!

A —Begira, karikaturak egiten zagoz (zaude). Zelako ondo.

M —Bueno, bai. Hementxe. Gustukoa dut marraztea betidanik.

O —Marrazkilari profesionala zara? Esan nahi dut, hortik bizi 
zara?

M —Bai. Saiatzen gara hortik bizimodua ateratzen aurrera.

A —Urte asko daramatzazu margotzen?

M —Bai. Bada, purrustada bat bai. Beharbada, bueno… igual 
izango dira 30 urte, bai.

O —Ufa! Bai, asko. Eta normalean zer egiten dituzu, karikaturak 
beti?

M —Estilo desberdinak dauzkat: ilustrazioa, komikia… Hauek 
tenperaz egindakoak dira, adibidez, ezta? Nolabait, artisti-
koagoak.

A —Hau da piraguista hau, ezta?

M —Maialen Chourraut…

A —Pasaban.

O —Pasaban, hori da. Oso ondo.

A —Beitu zelan, e, Benito.

M —Bai, Benito Lertxundi. Hori da. Esango nuke aurpegia dela, 
nolabait ere, izena. Eta abizena izango litzateke aldame-
nean jartzen diodana. Bada, gitarrarekin bere abizena.

O —Orduan, zuk pertsona bat ikusten duzunean, zertan fijatzen 
zara karikatura… akatsetan edo, karikatura egiteko?

M —Bueno, karikatura bat iritzi bat da, eta baita ere saiatzen naiz 
laburpen bat egiten. Trazo edo marra gutxi batzuekin, nola-
bait ere, biltzea bere izakera (izaera). Hori da nire ikuspegia 
edo nire begia.

O —Adibidez, gu ikusi eta nondik hasiko zinateke gure karika-
tura egiten?

M —Beno, hoberena da zuei egitea. Hasiko naiz.

O —Ze ondo. Jarriko gara hemen.

A —Baina ahal dugu egin berba, ezta?

M —A, zuek? Bai, bai, noski.

O —Eske uste dut Goyaren Majak isilik egon zirela ordu pila bat. 
Eta guk hori…

A —Zuk zer pentsatzen duzu egingo gaituela…

O —Nik uste argal-argal egingo gaituela.

A —Nola egingo gaitu argal-argal, bada?
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dieten eta eredu onargarri diren. Garen. Ala eredutik at ge-
ratzen diren. Garen.

Perfekzio iheskorraren jazarpena areagotzen den urtaroa-
ren atarian, eredu estetiko horri kontrajartzen zaion esku-
langintza-teknika japoniar bat ezagutu dut: Kintsugia. 

XV. mendean sortu zen Kintsugia. Kondairen arabera, 
agintari ospetsu bati te-katilu txinatar preziatu bat hautsi 
zitzaion eta Txinara bidali zuen hango artisauek konpon 
zezaten. Itzuli ziotenean, kikara burnizko grapa batzuen 
bidez josia zegoen. Emaitzarekin atsekabeturik, katilua kon-
ponduko zukeen artisau japoniar baten bila hasi zen. Baita 
topatu ere: hausturak erretxina eta urre-hautsez betez osa-
tu zioten zeramika-lana. Piezaren historia agerian jarriz eta 
bilakaera goraipatuz. Kintsugi hitzak “urrezko arotzeria” esan 
nahi du japonieraz eta objektuen apurtune zein konponke-
tak isilean gorde beharrean, agerian uztea aldarrikatzen du. 
Wabi-sabi izeneko korronte filosofikoa du oinarri, korronte 
honen ikuspegi estetikoa iheskortasunean eta inperfek-
zioaren edertasunean oinarritzen da. Behin-behinekoa, 
osatugabea eta akastuna dena goresten du.

XV. mendean Europan sortutako ideal estetikoak kontrajar-
tzean, Leonardo da Vinci italiarraren “Vitrubiar Gizona” da-
torkit burura. Giza gorputzaren proportzio idealen ikerketa. 
Simetria. Bikaintasuna. Gaur egun, iragarkietan, aldizkarie-
tan, telesailetan… saltzen jarraitzen den kontzeptu aldakor 
eta menderaezina.

Perfekzioaren tiranokeriari uko egiten saiatuko naizela era-
baki dut. Nire europar sena hibernatu egingo dut. Hala-
beharrez behin-behineko, osatugabe eta akastun garenez 
eta izango garenez, maileguz hartuko dut wabi-sabia. Bes-
teen hausturen distira ikusteko gai izan nadila eta, udarako 
eguzki izpietan igeri, nire izatearen apurtuneak urreztatu 
daitezela.

Olatz Godoy, ataria.eus (moldatua)

123.14. BATEK BALEKI mp4 (3’54’)

Aitziber Garmendia —Jendeak bere gorputza apaintzeko 
aukeratzen dituen moduak eta modak ez dira beti ulertze-
ko errazak. Bueno, apaindu diot zerbait esateagatik. A! Ala 
zenbat tinta! Gauza askotan nire aitonak arrazoi: zergatik 
zulatzen, margotzen, zauritzen du jendeak gorputza?

(…)

A —Aupa, arratsalde on.

Alaia Mujika —Arratsalde on.

A —Arratsalde on. Begira, galdera bat. Ni tatuaje bat egin nahian 
nabil, baina, egia esan, ez naiz atrebitzen, edo ez dakit non 
egin, nola, handia, txikia… nolakoa.

AM —Ados.

(…)

A —Hombre nengoela akojonatuta. Nola nahi duzu egotea? Se-
kula ez dut egin, ez piercing bat, ez tatuaje bat… ezer ere 
ez. Bai, akojonatuta nengoen.

(…)

A —Eta bera zoriontsu.

M —Bai, bai. Eta merke-merke.

A —Esango eban (zuen): “Begira zelako guapa ikusten naben 
(nauen)”.

M —Hori da. Eta bi muxu. Poz-pozik gelditu zen.

A —Gurekin ez da pasako, zeren gu ja ederrak gara, baina bueno.

O —Eduki ere ez daukagu guk.

A —Ez daukagu guk ezer ere. Ea, bada, zer… Ikusten duzu? Ez 
dut ikusten ezer.

O —Nik bai, ikusten dut. Elegante doa. Esan diguzu euskal pren-
tsan-eta hasi zinela eta urte batzuk egin dituzula hor. Zure 
pertsonaia kutuna edo, sortu duzun pertsonaiarik kutune-
na, zein izan da?

M —Bueno, bada, beharbada, ezagunena eta puri-purian da-
goena Belardo da, ezta?

O —Belardo! Belardo zuk marrazten duzu?

M —Nik marrazten dut, bai.

A —Gu inuzenteak gara.

O —Orduan, Belardoren aitak marraztutako karikatura bat edu-
kiko dugu?

M —Hori da.

O —Hau da lujoa (luxua)!

A —Bueno, zelan dago geratzen hori? Ai, zer gogo ikusteko.

M —Bueno, bat, bi eta hiru!

O —Zer ondo! Ni flotagailu eta guzti! Oso ondo, ez dakit igerian 
eta.

A —Etxean ipiniko dugu hori.

O —Eraman dezakegu etxera, ezta?

M —Bai, noski, noski. Sinatua eta guzti dago, e.

O —Hemendik urte batzuetara, horrek diru asko balioko du, aka-
so, ezta?

M —Bai, bai, bistan da, bistan da.

A —Baina guk ez dugu salduko, e.

M —Oso ongi.

O —Hartuko dugu eta. Kotxearen bila genbiltzan, eta begira zer 
pozik joango garen orain.

A —Zer ederra, e. Horrela joango gara gu, harro-harro.

A/O —Hauxa 2! Hauxa 2! Eskerrik asko! Agur! Gustetan jatzue 
(gustatzen zaizue) zelako polita den?

EiTB

122.14. KINTSUGI mp3 (3’17’’)

Esataria —Gogoetarako txoko honetara ere iritsi da haize 
epelaren fereka. Eguraldiak kalera erakartzen gaitu. Estal-
kiak erantzi, eguzkitako betaurrekoak jantzi eta hondartza, 
mendi eta kaleetan egongo gara ikusgai, gure inperfekzio 
ederrak ausarki erakutsiz.

Tabernako terrazan eserita edo toallan botata, mendebal-
deko kanon estetikoak gogoan, inguruko gorputzak gazte 
eta lirain diren epaituko dugu, modaren arauei jarraitzen 
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AM —Justu hemengo aldean, barruko aldean, niretzat oso 
ondo, ondo geldituko zen.

A —Bale, probatuko dugu.

AM —Nahi baduzu, igual berarekin. Esango diot, ez?, pasatzeko.

A —Gainera, igual, kalkoak-eta badauzkazue, ikusteko nola gel-
dituko den, ez?

AM —Bai. Egiten da kalkoa, linea ateratzen da, eta ja azalean 
jartzen da, zuk ikusteko más o menos nola geldituko den eta 
zenbat abarkatzen duen.

A —Bale, bale…

AM —Ondo? Bada, Iñakiri deitzen (deituko) diot.

A — Banoa egitera.

EiTB

124.14. IRUDI-AHOLKULARIA mp4 (2’32’’)

Kazetaria —Irudi aholkularia zara, Eder. Hain txarto janzten al 
gara?

Eder —Guk denetariko aholkuak ematen ditugu, tartean arro-
pari buruzkoak, bai.

K —Bada, nik ba al dakizu nori galdetu diodan gaur zer jantzi? 
Leihoari! Euria ari zuela esan dit eta…

E —Bada, jakin ezazu arropak funtzio soziala ere badaukala, eta 
gure lana nork bere irudi onena emateko baliabideak es-
kaintzea da.

K —Eta, horretarako, nire armairua erakutsi beharko al nizuke? 

E —Armairu-analisia da eskaintzen dugun zerbitzuetako bat, bai.

Bezeroaren etxera joan, armairua aztertu eta, adibidez, egun 
berezietarako janzkera egokiena bilatzen lagun dezakegu.

K —Egun bereziak gutxi izan ohi dira, ordea. 

E —Bai, horregatik esan dut hasieran irudi-aholkularion lana ez 
dela arropa aukeratzen laguntzea bakarrik. 

K —Zer gehiago egiten duzue, bada?

E —Bada, xehetasunetan sartu gabe, eta horrela, hitz batean 
esateko, irudiaren eta markaren komunikazio-planak disei-
natzen ditugu.

K —Adibidez?

E —Bada, negozio bateko uniformeak aukeratzen lagundu, arro-
pa-dendetako arduradunei bildumak erabakitzen lagun-
tzeko aholkulari lanak egin, argazkilaritza korporatiboa eta 
industriala ere eskaintzen dugu, ekitaldi sozialak eta ospa-
kizunak antolatu…

K —Labur esanda, zer aurreikuspen dituen edo zer bilatzen 
duen ere jakin behar duzue. Baina nola?

E —Galdetegi bat daukagu. 

K —Gaurko gizartean ezin uka itxurak garrantzi handia duenik. 
Irudiaren gizartean bizi gara azken batean. 

E —Halaxe da, bai. Gure lana ez da inoren estiloa aldatzea, bakoi-
tzak duen berezko estiloa kanporatzea baizik.

K —Hala ere, pentsatzen dut kasu batzuetan izaerari dagokion 
“estiloa” disimulatu egin beharko dela, ezta? Esaterako, lan 

AM —Hasteko, pentsatu beharra daukazula zer edo zer zurea. 
Izan daiteke zure bizitzako etapa bat, edo musika, igual 
abesti bat gustatzen zaizula pila bat… Zeozer…

A —Bale, zeozer oso propioa, pertsonala.

AM —Hori da. Zer edo zer pertsonala izan beharra dauka; eta, 
lehenengo, landu zer nahi duzun grabatu bizitza osorako, 
eta, ideia bat daukazunean, horrekin landu.

A —Bale, zuk ba al daukazu tatuajerik?

AM —Bai, dezente dauzkat.

A —A, bai? Ostras!

AM —Dezente dauzkat.

A —Eta, horrela, baten bat espezialena zuretzat dena berezie-
na…?

AM —Bada, igual, bereziena edo pixka bat inpaktu gehiena 
daukana edo, bizkarra izango litzateke.

A —Bizkarrean tatuajea daukazu? Ikusi al leike (daiteke)?

AM —Ados.

A —Bada, egia esan, tatuaje guztiak ez dira igualak, baina zureak 
benetan oso politak direla.

(…)

A —Zuk, adibidez, zure tatuajeekin zer mezu eman nahi duzu 
edo…

AM —Bada, depende. Batzuetan, egiten gara tatuaiak bakarrik 
estetikoak direlako; beste batzuetan, egiten gara tatuaiak 
nahi duzulako lagun baten oroigarria eduki; eta, beste ba-
tzuetan… nik, adibidez, familia guztia daukat, bueno, ba-
karrik emakumeak, familiako emakumeak dauzkat. Bizka-
rrean, adibidez da pixka bat da la vida y la muerte esanahia, 
ez?

(…)

A —Pelikula dena berriz gorputzean jartzeko, nik pelikula kortoa 
beharko nuke, zergatik (zeren) nire gorputzean hainbesteko 
espaziorik ez dago. Eta nik, bada, kortometrajea jarri behar-
ko nuke, nire biziarena.

(…)

A —Bueno, uste dut nahiko konbentzituta nagoela. Igual, ikusi al 
ditzaket marrazkiak edo, zer diseinu dauzkazuen?

AM —Bai. Aber, hauek Axioren marrazkiak dira.

A —Ostras! Hau agresibo samarra, igual, niretzat.

AM —Pitin bat bai.

A —Hau karramarro bat, cancer denarentzat perfektu.

AM —Hori da, nahi baduzu.

A —Ez, sagitario naiz. Ez dit balio. Hau zer da, birjina bat edo?

AM —Bai.

A —Bale, birjina ere ez naiz, o sea, hori ere ez dut jarriko.

AM —Hau oso polita da.

A —Arrano bat da, ez?

AM —Bai, arrano bat, lorearekin.

A —Bale. 

AM —Oso polita geldituko da.

A —Hau besoan ondo geratuko da?
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MG —Bai, badaude begi-bistakoak diren palindromoak, hau da, 
hitzak ikusten direnak palindromoak direla. Eta badaude 
beste batzuk konposizio-lan bat dutenak, hau da, luzea-
goak, esaldiak direnak.

KA —Eta nola hasten zarete?

MG —Bada, hitz batetik abiatuta. Adibidez, AURRE hitza. AURRE 
buelta emanda: ERRUA. Gero ja da konposaketan aritzea, 
ezta? Argi eduki behar dena da erdian dagoela simetria-ar-
datza, palindromoak testu simetrikoak dira. AURRE/ERRUA, 
bueno, horrela ez dauka zentzu handirik. Bueno, hor auke-
ra daukagu edo erdian letrak gehitzea edo alboetan letrak 
gehitzea, ezta? AURREKO/OKERRUA. Hor badaukagu pa-
lindromo bat galdera-ikurrarekin: AURREKOOK ERRUA? Eta 
erantzuna beste palindromo bat izan daiteke: ATZEKOOK 
EZTA.

KA —Kontxo! Eta zeintzuk dira zure palindromorik gustukoe-
nak?

MG —Aipatzekotan, adibidez, ERO MAITE BETI AMORE edo NIK 
ETA BOGARTEK KE TRAGO BATEKIN.

KA —Zer ez zenukete zuek egingo.

MG —Edo niri asko gustatzen zaidan beste bat ere bai: ESANIK 
ERRUZ EGI BAT ETA BI GEZURREKIN ASE.

KA —Kontxo, hori ja filosofia da, e?

MG —Bueno.

KA —Zuk, gainera, bestelako jarduerak ere egiten dituzu palin-
dromoen inguruan, ez?

MG —Batez ere, bloga daukat, zerojasoa.com, eta bertan pla-
zaratzen ditut astelehenero, e, palindromo-ariketa bat. Hau 
da, palindromo bat ezkutatzen dut, eta jendeari erronka 
botatzen diot, pista batzuei jarraituz palindromoa topatu 
egin behar da, ezta? Palindromo-tailerrak ere ematen ditut 
euskaltegietan, edo eskoletan, etab. Jendeak, normalean, 
ez du ezagutzen; euskaraz are gutxiago.

KA —Eta, laster, sorpresatxoren bat ere bai, ez?

MG —Maiatzean, aurkeztuko dut liburua. Bildumatxo bat izan-
go da, palindromo-ariketen bildumatxo bat. 131 AZA dei-
tuko da, eta bilduko ditu 131 palindromo-ariketa. Blogean 
landutakoak gehi berri batzuk ere.

KA —Markos, eta guretzako oparirik badaukazu? 

MG —Bai, bada, palindromo bat egin dizuet: LAU TRIBU BIR-
TUAL.

KA —LAU TRIBU BIRTUAL, LAU TRIBU BIRTUAL. Bueno, ederra. 
Bada, mila esker, Markos. Bueno, ondo segi.

MG —Zuei, eskerrik asko. 

KA —Adio!

EiTB

128.14. TEKNIKARIA ETA ZINEGOTZIA 
BILERAN mp3 (1’03’’)

Zinegotzia —Liburutegikoek ere izango dute programazioa, 
ezta? Eman dizute?

arlo batzuetan ez dago ondo ikusita piercing edo tatuajeak 
izatea.

E —Ez, hara! Arazoa ez da tatuajeak izatea, estilo horren alderik 
onena eta benetakoena lantzea baizik.

K —Baita politikaria izanda ere?

E —Bai, bai. Hitz gutxitan esanda, gure egitekoa da gustu eta 
estilo guztiak errespetatzea eta bezeroak eman nahi duen 
irudia lantzea.

K —Bada, ondo entzun duzue, politikariek piercinga eraman 
dezakete.

126.14. ORBAINAK APAINGARRI mp3 (1’08’’)

Kazetaria —Kazetaria naiz, eta gorputza dotoretzeko darabil-
tzagun moduei buruzko erreportaje bat ari naiz prestatzen 
herriko aldizkarirako. Entzun dudanez, oso jantzia zaude gai 
horretan, eta galdera batzuk egin nahi nizkizuke.

(…)

K —Zein dira gorputza edertzeko-edo jendeak erabiltzen dituen 
modurik bitxienak?

(…)

K —Eskarifikazioa? Oker ez banago, teknika hori gorputzean 
zauriak egitean datza, ezta? Gero, orbainak marrazki mo-
duan izateko. Zein uste duzu dela arrazoia eskarifikazioa 
egiteko?

(…)

K —Nola egiten da, zehazki? Esan nahi dut, orbainek forma jakin 
bat izatea nahi izango dute. Nola lortzen da?

(…)

K —Eta zein tresna erabiltzen da horretarako?

(…)

K —Ufa. Ez dirudi oso gozoa, bada. Jakina, horrek zauria egiten 
dizu. Zauri horiek zaintzeko ezer berezirik egin behar da?

(…)

127.14. PALINDROMOEKIN JOLASEAN 
mp4 (3’02’’)

Kike Amonarriz —Markos, kamiseta dotorea ekarri diguzu, e? 
Zer da hori?

Markos Gimeno —Bai. IGNORONGI. Palindromoa.

KA —IGNORONGI. Eta hau zer da?

MG —Eskumatik ezkerrera zein ezkerretik eskumara berdin ira-
kurtzen den testu bat, testu simetrikoa.

KA —Eta zer esan nahi du honek? Ignorongi.

MG —IGNORONGI… bueno, hau da ignorantzian ongi bizitzea. 
Hau da, Matrixen esaten zutena: ezjakintasuna zoriontasu-
na da. Kasu honetan, Sokrates da historiako lehenengo ig-
norantea edo ezjakina, aitortua, berak esan zuelako “Ezer ez 
dakidala dakit bakarrik”.

KA —Aizu, eta palindromoak nola osatzen dituzue? Zeren aza, 
ama… horiek errazak dira, baina zailagoak ere badituzue, 
ez?
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altuko produktu bat lortzea, eta, horrela, bazterkinen erabil-
pena bultzatuko dugu gastronomian.

Mondragon Unibertsitatea

131.15. AZURMENDI mp4 (2’06’’)

Errepideko bihurguneen amaieran, upategi baten goialdean, 
aurkitzen da Azurmendi.

Berdea du zerua. Hosto fresko, salbia, ezkai eta basa-belarren 
usaina. Lorategi baten barruan dagoen beste lorategi batean sar-
tzen naiz, eta bertan egurra, berdea, ura… aurkitzen ditut.

Piknik bat eskaintzen didate: mokadu leun bat, kurruskaria bes-
tea, likidoa azkena. Dena Euskal Herriko ardo freskagarriarekin 
nahastua.

Azurmendi mahastia da, haizeari monumentu bat.

Bidaia hastera doa.

Urrezko mokadu bat eskaintzen didate, eta ahosabaia garbitzen 
didan infusioa.

Oihala jaitsi eta beste eszenatoki bat azaltzen da. 

Salda leun eta zehar-argia ematen didate, eta zimiko bat senti-
tzen dut ariman. Galleta zoragarria, zainzuri-kotoia eta perretxi-
ko-hostoen txanda da. Liluratuko nauen melodia baten hasieran 
nago, dudarik gabe.

Azurmendi jatetxea

132.15. SUKALDARI SAIOAREN 
CASTINGAREN ALBISTEA mp4 (1’27’’)

Marina Etxezarreta (berriemailea) —Sukaldari izena du ET-
Bren sukaldeko telerrealitate-saio berriak, eta Euskal Herriko 
sukaldari ez-profesional onenak bilatzea du helburu.

Arantza Fernandez —E, beti nabil sukaldean, eta orain, nola 
paroan nagoen eta…

ME —Lehiaketa-formula izango du saioak. Casting(er)a aurkeztu 
direnek plater bat ekarri dute egina, eta txukun aurkeztu eta 
berotu dute.

AF —Ekarri dut, e, piper bete bat arrozarekin eta ganbekin.

ME —Kamera aurrean, nola prestatu duten adierazi, eta gastro-
nomia-munduari buruzko hamaika galdera egin dizkiete.

Josean Juaristi —Beti gustatzen zait jatea, gustatzen zait 
gehiena. Eta, bueno, orduan, bada, jateko, preparatu egin 
behar da. Eta, bueno, soziedade batean nago, eta, bueno…

ME —Helburua sukaldaritzako zale amorratuak bilatzea da. Bas-
que Culinary Centerreko irakasle batek egin dizkie galderak.

Ramon Roteta —Herriko sukaldea. Sukalde erraza. Bakoitzak 
badauka bere puntua eta bere kreatiba… baita ere, eta hori 
ona da jendeak ikusteko, eta…

ME —Hautagaien ezagutza eta profila hartuko da kontuan. Bas-
que Culinary Centerrek grabazio-gunea eta jakintza jarriko 
du.

Teknikaria —Bai. Irakurketa-taldea hilean behin bilduko da li-
burutegian. Dinamizatzaile, idazleren bat ekartzekoak dira, 
baina oraindik ez dute ezer lotu; bestela, betikoa izango da: 
Esti, ipuin-kontalaria.

Z —Ezer berezirik antolatzekoak dira aurten?

T —Durangoko Azokara joatekoak dira. Hori, badakizu, abendu-
ko zubian izango da.

Z —Bai, eta, irakurri dudanagatik, azokako antolatzaile-taldea 
aldatzekoak dira eta berrikuntza piloa ekartzekoak dira. Iku-
siko dugu.

T —KZGunekoak kode-poesia lehiaketa egitekoak dira otsailean.

Z —Kode-poesia? Zer da hori?

T —Informatikako hizkuntzan egindako “poesia”.

Z —Eta nork hartuko du parte lehiaketa horretan?

T —Baditu zaletuak. Hala ere, ikastaro bat antolatuko dute lehe-
nago, interesatuek ikas dezaten zertan den.

129.15. ZATOZ GU EZAGUTZERA mp4 (2’26’’)

Shuyana Deba —Gaur egungo gizartean, e, gastronomiak 
gero eta inpaktu edo garrantzi handiagoa dauka. Baina 
kontuan hartu behar dugu gastronomiaren atzean, sukal-
deaz gain, zientzia ere badagoela. Eta, horregatik, Basque 
Culinary Centerrek, hori kontuan hartuta, ikerkuntza-zentro 
bat muntatu du. Eta hori da BCC Innovation.

BCC Innovationek urteak daramatza, e, bazterkinak edo 
subproduktuen berrerabilpena bultzatzen, baina sukaldari-
tza-mailan, adibidez, fermentazioekin. Eta nik egingo duda-
na da fermentazio horiek zientifikoki ikasi edo ikertu.

Zergatik fermentazioa? Ze(ren), fermentazioari esker, guk 
erabiltzen dugun substratu hori, bazterkina edo subproduk-
tua izango litzatekeena, eraldatu geinke (dezakegu). Zelan? 
Bertan parte hartzen duten mikroorganismoek substratu 
horren makromolekulak hartu egingo dituzte, euren bizi-
-zikloa burutzeko, eta metabolito berriak jariatuko dituzte. 
Horrek egiten duena da lehenengo genuen, e, produktua 
eraldatu, eta produktu berri horrek balio gastronomikoa 
izango du.

Nire tesiaren abiapuntua izango da BCC kafetegian sobe-
ra dauden laranja-azalak. Horrek… laranja-azalak hartuko 
ditugu, eta fermentatzen jarriko ditugu. Kontuan hartuko 
ditugu hiru parametro: gehitzen dugun gatz-kantitatea, 
fermentatzen utziko dugun denbora eta tenperatura. Hiru 
parametro horiek kontrolatu egingo ditugu, eta denboran 
zehar, e, laginak aztertzen joango gara, produktu optimo 
edo produktu egoki edo balio gastronomiko altuko pro-
duktu batera heldu arte.

Historian zehar, sukaldariek eta, edo sukaldaritzan, fermen-
tazioak erabili egin dira. Frutak… osoak fermentatu egin 
dira, eta gero geratzen da, e, gominola edo ho(rre)lako an-
tzeko bat. Baina tesi honen erronka izango da bazterkineta-
tik abiatuta balio berdina izango duten produktuak lortzea.

E, bazterkinen fermentazioaren inguruan gutxi ikertu da, 
baina nik uste lortuko dugula bazterkinetatik abiatuta balio 
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E —Eta horretarako, segur aski, jarriko zinen harremanetan Ra-
monekin, Daniren lankidearekin, ez?

AAO  —Hori da, hori da. Zer gertatzen zaigu guri? Bada, dauz-
kagula aztarna arkeologikoak, ez? Bada, elikagai arru… 
aztarnak… ikaztutako aztarna hauek. Baina horiek iden-
tifikatzeko, behar ditugu, bada, aztarna modernoak, hau 
da, elikagai modernoak, ez? Eta elikagai moderno horiek 
egin behar ditugu, e, ikertu, ez? Eta ikusi, bada, zer testura 
daukaten eta zer ezaugarri dituzten, eta egin behar ditugu 
konparatu arkeologian edo arkeologikoki aurkitzen ditugun 
elikagaiekin, ez? Bada, pixka bat, nolabait, bada, ingredien-
teak identifikatzeko edo esaten duen… kozinatzeko tekni-
ka horiek-eta identifikatzeko.

Eta horregatik, bada, nire beharra, ez? Bada, kozineroekin 
harremanetan jartzeko, ez? Ze(ren), klaro, nik bai, kozinatu 
dezaket, baina, bueno, nire ezagutza-maila ez da oso han-
dia, ez? Azken finean, bada, denok, e, bueno, bada, denok 
egiten dugun etxeko kozinatzeko teknikak ezagutzen ditut, 
ez? Baina, bueno…

Azken finean, bai iruditzen zait, e, interesgarria, bada, adi-
tuekin-eta harreman harreman hori edukitzea eta, azken 
finean, denen artean kolaboratzea, ez?

EiTB

134.15. ARKEOLOGIA ETA 
GASTRONOMIA II mp3 (3’01’’)

Esataria 1 —Bueno, e, orain dela hamalau mila urteko ogi 
horren osagaiak dira, Amaia, eta ez badira, zuk zuzendu: 
gari… gariaren irina, garagarra, tuberkulu mazpilduak eta 
ura.

Amaia Arranz Otaegi —Bai, horiek dira…

E1 —Zerbait falta zaigu?

AAO —Ez. Horiek dira aurkitu ditugunak, e, bueno, bada, elika-
gai hauetan.

E1 —Bai.

AAO —Tuberkulu horiek aipatu dituzu. Tuberkulu horiek dira, e, 
gaur egun… bueno, txufa ezagutzen dugu, ez?

E1 —Bai.

AAO —Txufaren familiako landare batenak, eta tuberkulu horiek 
ere dira jangarriak. Egia esan, Ekialde Hurbilean aurkitzen 
ditugu gaur egun, baina horiekin irina egin daiteke.

E1 —Bale.

AAO —Eta badakigu, bada, ehiztari-biltzaile hauek egiten zu-
tela… nahasten zituztela landare ezberdinak: zerealak, 
basatiak —oraindik etxekotu gabekoak—, garagarra eta 
garia…

E1 —Bai.

AAO —…eta gero tuberkulu hauek, txufaren familiakoak.

Esataria 2 —… irudikatzen ari ginen zapala izango zela, ez 
ogia esanda orain datorkigun, e, hanpatu edo harrotua.

E1 —Opil-modukoa ez.

E2 —Ez.

Sukaldaritza herrikoia, etxeetan eta lagunartean egiten 
dena, eraman nahi dute telebistara.

Sukaldari Gabonen ondoren izango dugu ETBn.

EiTB

133.15. ARKEOLOGIA ETA 
GASTRONOMIA I mp3 (3’54’’)

Esataria —Zergatik izan da, Amaia, arkeologiaren barruan oso 
gutxi aztertua, bada, gastronomia?

Amaia Arranz Otaegi —Bueno, nik uste dut, e, aztertua izan 
da, baina, e, azterketak izan dira, bada, oso oinarrizkoak, ez? 
Esan bezala, orain arte arkeologian, bada, agian, animalien 
hezurrak-eta ikertzen ziren, ez? Eta helburua, pixka bat, zen 
jakitea zein animalia mota jaten zen, ez? Edo zein landare 
mota jaten zen.

Eta orain, azkeneko urteetan, pixka bat goaz haratago (ha-
rago), ez? Alde batetik, bada, esan dudan analisi kimiko 
hauekin gara gai ikusteko osagaiak, bada, e, ikustezinak 
ziren osagaiak, ez? Adibidez, esnekiak, ez? Edo eztia, edo 
horrelako elementuak.

Eta, beste alde batetik, azkeneko bost-hamar urte hauetan, 
bada, nire iritzia da arkeobotanikari esker ere hasi gara, pix-
ka bat, bada, kozinatzeko teknikak ere identifikatzen, ez? 
Eta hau da beste mundu berri bat guretzako (guretzat), 
ez? Ze(ren) teknik… kozinatzeko teknika horiei buruz, e, 
informazioa eskuratzea da izugarria, ez? Bada, adibidez, fer-
mentazioak, e, garagardoa egiteko fermentazioak, edo ogia 
egiteko fermentazioak; horrelako gauzak identifikatzen 
hasi gara orain, oraintxe bertan, eta gaude pixka bat, bada, 
bada, kozineroen ezagutzaren… bueno, bada, ezagutza 
hori bilatzen ere, ez? Ze(ren) uztartu behar dugu, alde bate-
tik, gure oinarri arkeologikoa, eta gero, bada, gastronomia, 
ez? Ze(ren) hori beste mundu bat da, eta beste ezagutza 
batzuk dira, eta, nolabait, uztartu behar ditugu biak, bada, 
antzina egiten ziren teknika horiek eta kozinatzeko era ho-
riek, bada, identifikatzeko, ez?

Eta orduan, bueno, niri iruditzen gaudela oso garai politean, 
ez?, eta, jo, hemendik aurrera gauza pilo bat egiteko gai 
izango garela; baina bai behar dugula, bada, gastronomia, 
ez? Bada, bueno, bada, guk baino gehiago dakiten pertsona 
horien ezagutza eta gure ezagutza arkeologikoa uztartzea.

E —… munduko ogirik zaharrena, bada, bueno, deskubritu, edo 
munduko… bai, ogi zaharrenaren inguruko aztarnak iker-
tzen-eta aritu zarelako. Hamalau mila urteko, e, orain dela 
hamalau mila urteko ogiaren aztarnak, Jordanian, Amaia, 
eta, bueno, hitz egin izan dugu zurekin honetaz. Baina 
orain, eta Danik esaten zuen bezala, hari-mutur horri se-
gika, kontua da nahi duzuela egin horren erreprodukzioa. 
Edo, bueno…

AAO —Bai, bai.

E —…nola esango genuke? Hori gaur egun… Orduko ogia, bai-
na gaur egun.

AAO  —Hori da.
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S —Bistrota ostatua da, Parisen arras tradizionala. Kafe bat edo 
garagardo bat hartzeko lekua da, baso bat arno dastatzeko 
tokia; eta, aldi berean, hantxe jaten ahal duzu, jatetxe ba-
tean baino molde informalagoan: aho-gozagarriak, parte-
katzeko platerak… Gurea kontzeptu horretara hurbiltzen 
da.

E —Ezustekoa izan da Michelin izarra jasotzea?

S —Sorpresa bai, urteak dira jatetxea zabaldu nuela, eta ez nuen 
halakorik uste, ez. Alde batetik, mota honetako ostatuek ez 
baitute holakorik ukaiten; baina, sustut, ez naizelako izarren 
ondotik ibili. Saria ukan nuela jakinarazteko deitu nindute-
nean, txiste bat zela uste nuen, eta ez nintzen zeremoniara 
joan. Arrakasta gehiago dut, baina ene bizitzak bere bidean 
segitzen du.

E —Ardo-denda bat ere zabaldu duzu.

S —Bai. Arno horiek zerbitzatzen ditugu ostatuetan, baina nor-
nahik erosten ahal du nahi duena etxera eramateko. Betida-
nik arnoaren munduak interesatu ninduen, eta, batez ere, 
naturalak direnek. Lurraren errespetua, lurrari kendu ordez 
hark zer ematen duen aztertzea, ematen duena biltzea, lu-
rra zaintzea, egiten duzun horretan sinetsi eta egiten duzu-
netik bizi… horrela laburbiltzen da ene printzipioa. Eta gisa 
horretako zerbait egiten dut sukaldean erabiltzen ditudan 
produktuekin ere.

E —Nondik lortzen dituzu sukaldean erabiltzen dituzun gaiak.

S —Sukaldeko lehengaiak nihaurek hautatzen ditut; nik dakit 
hobekien zer nahi dudan. Hornitzaileek igortzen duten 
zerrenda luze bat eskuratzen dut egunero, eta hura dut 
oinarri, baina sasoikoarekin lan egiten entseatzen naiz, 
biologikoak diren produktuak, zentzuzko laborantza sus-
tengatzen dutenak. Gure ezaugarriak dira, baina xehetasun 
horiek guztiak gogoan izanik, harritzekoa bada zoin eskain-
tza zabal eta aberatsa dugun ikustean; Euskal Herritik Korsi-
karaino aparteko produktuak ditugu hautuan, eta horiekin 
kozinatzea xantza eta pribilegioa da ber heinean.

E —Euskal Herrira lanera etortzeko asmorik baduzu?

S —Ez dakigu geroak zer ekarriko duen. Momentu honetan, 
badut aski lan Pariseko bi ostatuekin. Baina biziki gustukoa 
nuke, bai.

136.15. JOERA BERRIAK 
SUKALDARITZAN mp3 (2’35’’)

Esataria —Bueno, eta gero 2020a izango omen da —hau ere 
ez zaizu, igual, asko gustatuko, baina— gastronomia asiati-
koaren urtea. Ez dakit gorantz doan gastronomia asiatikoa.

Dani Lasa —Haren… haientzat edo guretzat?

E —Guretzat, guretzat izango da.

DL —Ze(ren) haientzat, behintzat, bai.

E —Gorantz, indarra hartzen…

DL —Bai, bai.

E —… hemen, segur aski. Eta, bereziki, Filipinetako sukaldaritza 
nabarmentzen dute, batean eta bestean; Filipinetako sukal-
daritza, nonbait, bogan dagoen sukaldaritza da orain. Nik 
ez dakit honek loturarik izan dezakeen, Olinpiar Jokoak ere 

AAO —Ez. Hori da, ez. Ogia, azken finean, guk daukagu buruan 
ogi mota bat, ez? Baina, klaro, es que ogia hartu behar da… 
Esanahi, bueno, kultural handia dauka. Ogia Europan den 
gauza Ameriketan beste gauza bat da, edo Asian beste 
gauza bat da, edo Afrikan ere beste gauza bat. Orduan, ogia 
hartu behar dugu, baina beti kontzeptu zabal bat bezala, 
ez?

Kasu honetan, ikusi ditugun elementuak eta ezaugarriak 
kontuan hartuta, badirudi ogi zapala, bada, pizza-moduko 
bat edo talo-moduko bat izan litekeela. Ez dugu hartzidura-
rik ikusten, fermentaziorik ez dugu ikusten, baina horrek ez 
du esan nahi ez zegoenik, e. Ez dakigu. Oraindik, fermenta-
zioaren prozesua-eta ez dugu oso ondo ikertzen edo iden-
tifikatzen.

Orduan, galdera-pilo bat dauzkagu, egia esan: ez dakigu 
ogi hauek eguneroko zerbait ziren, egunero kontsumitzen 
elikagaiak ziren edo, bada, produktu bereziak edo zer ziren.

E2 —Konfinamendu-bukaerakoak.

AAO —Ez dakigu.

E2 —Hirugarren fasekoak.

E1 —Edo noizean behin jaten zituztenak, edo auskalo, ezta?

AAO —Bai, hipotesi-pilo bat daude. Badaude autore batzuk 
esaten dutela (dutenak), bada, ehiztari-biltzaile hauek…. 
Egia esan, oso ehiztari-biltzaile sofistikatuak ziren, e. Eta, au-
tore batzuen ustetan, bada, bai ziren gai ogia eta garagar… 
garagardoa ere egiteko.

E1 —Bai.

AAO —Bai.

E1 —Orduan, hartzidura egiten zuten, nola edo hala.

AAO —Edari alkoholikoak egiteko, e, kapazidadea eta elemen-
tuak bazituzten, baina ez dugu ebidentziarik aurkitu orain-
dik. Ez dago argi. Bai, baina posible da, e, posible da, egia 
esan.

EiTB

135.15. BISTRONOMIA mp3 (3’16’’)

Esataria —…eta herrialde askotako hedabideetan izan du 
oihartzuna sukaldari honek; neo-bistrot kontzeptuaren sor-
tzailetzat dute askok. Parisen duen jatetxeak Michelin izarra 
jaso du. Sukaldeko l’enfant terrible deitzen diote, baina ez 
zaio axola zer esaten duten berari buruz.

Platertxo tradizionalak eskaintzen dituzue: txorizoa sagar-
dotan egina, kroketak, txerrikiak… Hori bai, modu original 
batean aurkeztuta.

Sukaldaria —Bai. Gure xedea ez da plater bitxiak sortzea, ez 
dugu karta kasik nehork konprenituko ez dituen hitzekin 
apaindu nahi. Garaiekin bat egiten duen zerbait egitea da 
gure asmoa.

E —Bistronomia egiten omen duzue.

S —Barkatu, ez dut ontsa aditu zer erran duzun.

E —Ez, diot hainbat adituk bistronomia bezala definitzen dutela 
zuek egiten duzuena. Hau da, bistroteko gastronomia.
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137.16. IHESGELA mp4 (4’38’’)

Game masterra —Puntako hackerra zara. Dharma laborate-
giko fitxategi batzuk kopiatu behar dituzu. Lehen urratsa 
lortu duzu: haien instalazioetan sartu zara; ez zenekiena, 
ordea, eraikina tranpaz beteta dagoela. Gela honetara sartu 
ez bazina, oraindik aukera izango zenukeen atzera egiteko, 
baina, dagoeneko, berandu da: enigma ugari argitu behar-
ko duzu ordenagailu nagusira iristeko. Lortuko al duzu? La-
guntza eman diezazukegu, baina zeuk hartu behar dituzu 
erabakiak. Has dadila jokoa.

Jokalaria —Ordubete daukat irteera topatzeko! Ate horietako 
bat zabaltzea lortzen badut…

GM —Denbora asko duzula uste duzu? Hasi zaitez ikertzen 
lehenbailehen!

J —Hara, giltza bat. Ezin da hain erraza izan. Halere, baliteke ge-
roago beste zerbait ireki beharra izatea.

Kolore bereko katuak eta botoiak. Fijo lotura dutela…

“KATUAK BETI ZUTIK ERORTZEN DIRA… HILIK EZ BADAUDE, 
BEHINTZAT”.

Katuek zazpi bizitza dituztela ere esaten dute… Zazpi aldiz 
sakatu behar al dut botoi hauetako bat? Baina zein?

GM —Zer? Argiak itsutu egiten zaitu, ala?

J —Itxoin! Pentsatzen ari naiz! Aaaaa, argia amatatu behar dut! 

Bitxia, lurrean ez da ezer ikusten. Hara! Zer dago sabaian? 
Lehen ez naiz konturatu. Beste katu bat, urdina. Hori da pis-
ta! botoi urdina sakatu behar dut!

Ja, lortu diat!

GM —Harrapatu zaitugu! Ez dituzu erabaki zuzenak hartu. Beste 
batean, agian.

J —Baina zer demontre egin dut txarto? Ez dut ulertzen: sabaiko 
katua urdina zen! Ea: koadroan bi katu zeuden gorria eta 
urdina. Kontxo! Schrodingerren katua, paradoxa: gorria ka-
tuaren zati bizia zen eta urdina hila. Hortxe dago gakoa! Zer 
zioten kartelek? Hori da: katu gorria katu bizia zen. Eta botoi 
gorriari eragin izan banio, sabaiko katua eroriko zatekeen, 
eta ate egokitik aterako nintzatekeen.

Dios! Aa!!

138.16. ENTZULEEN MEZUAK mp3 (2’43’)

Esataria —Zorioneko erabakiak! Zenbat buruhauste ematen 
diguten, eta zer-nolako arindua, behin ebatzi ondoren! 
Publizitatea baino lehen, Julio Soto solaskide izan dugu, 
eta gaiari buruzko iritzia eskatu dizuegu entzuleoi. Eta hasi 
dira entzuleen mezuak iristen. Hauek lehen biak: Altsasu-
ko Inharrek honela dio: “Lagun-taldean, eztabaidagai iza-
ten dugu haurtxoek ba ote duten beren bizitzari 
eragiten dieten kontuen gaineko erabakimenik. 
Bada, ni baiezkotan nago: gurasoek horrela uste ez duten 
arren, ez dut zalantza-izpirik ere haurrek agintzen dutela 
gurasoen hautu askotan”. Jokoa ematen du, bai. Hona biga-
rrena, Zeraingo Manolik: “Erabaki, deliberatu… horixe 
da bizitzan etengabe egiten duguna: jaiotzen garenetik az-
ken hatsa eman arte, era guztietako erabakiak har-
tuz egiten dugu aurrera”.

Japonian dira datorren urtean, eta dena lotuta egon daite-
keen ala ez. Aprobetxatu duten horrelako…

DL —Baita.

E —…gertakari handiak, ez, gastronomiari ere, bertakoari, inda-
rra emateko.

DL —Dudarik ez daukat. Azkenean, pentsa ezazue gero eta, 
bueno, ikusmira handiagoa daukagula munduan zehar, 
bada, dauzkagun tresna edo terminalen bitartez, eta bada-
kigu zer gertatzen den Manilan, eta badakigu zer gertatzen 
den Shanghain, eta zer gertatzen Tokion, ez? Eta egia da, 
bada, Ekialdeak beti, bada, guri, e, Mendebaldeari, sortu 
digula halako miresmen bat, ez? Eta egia da, baita ere, eli-
kaduraren aldetik, bada, badauzkala bere abantailak edo, 
bueno, aurrea hartuta datorkigula, behintzat, hango sukal-
daritza, bada, milaka urtetikan (urtetik).

Esango baldin banu, bada, esan behar baldin banu zergati-
kan (zergatik) ulertzen dudan Filipinak izan daitekeela moda 
bat, bada, agian, bada, Japoni (Japoniari) buruz gehiago 
entzun dugulako, Txinari buruz ere gehiago, Thailandia eta 
Asiako hego-ekialde hori… Baina Filipinak… Gainera, zer 
da Filipinak? Milaka irla, milaka irlaz konposatutako halako 
artxipielago bat; bada, hor, hor dagoen sukaldaritza ere oso 
aberatsa da. Pentsa ezazue dauzkatela eragina… mundu 
guztiko eragina. Pentsa ezazue bai Asiatik bai, esan dugun 
bezala, e, India, Sri Lanka… baina gero gure eragina ere izan 
zuten, ez? Azkenean, euskaldun marinelak ez al ziren…

E —Bai.

DL —…izan Filipinetatik bitartez Ameriketako bidea zabaldu 
zutenak? Eta hor, espezie-bide hori, baita ere, ez? Espezieen 
erruta horren bitartez ere oso sukaldaritza, bada, oparoa 
edo emankorra dute, ez? Eta egia da goi-gastronomian, 
behintzat, azkeneko urte hauetan Filipinak asko entzuten 
direla…

E —Bai, e?

DL —…eta hango gastronomia, bai, erakargarria dela, eta…

E —Ja.

DL —… azkeneko urte hauetan, kongresuak eta dena molda-
tzen hasi dira, behintzat.

E —Eta goi-gastronomian hasten dena poliki-poliki beherantz 
etortzen da…

DL —Gauza batzuetan…

E —…bueno, horren, horren adierazgarri badira, baita ere, gure 
inguruan geroz eta jatetxe asiatiko gehiago zabaltzen ari 
dira…

DL —Bai.

E —…eta, ez? Gure hirietara…

DL —Gure burua ere pixka bat…

E —… ere…

DL —…eraikitzen du.

E —…eta horrela, ezta?

DL —Hm, hm!

EiTB
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A —Zaharren egoitzan nagusienek iraganeko argazki zaharrak 
baliatuz gogorazi zeben (zuten) euren gazte garaiko kotxe-
rik gabeko gune lasai eta gozamenerako plaza haren irudira 
gerturatzeko nahia.

E —Azpimarratzekoa da, ostera, txikienen ahalegina ere bide 
honetan. Umeen astean, saio bereziak egin dira herriko es-
kolarekin elkarlanean; euren ekarpenak ere jaso eta balioan 
jartzeko.

A —Umeak direz (dira) kalearen erabiltzaile nagusiak, zirrikitu 
guztiak ezagutzen dabiezenak (dituztenak); bestela esanda, 
diseinu desegokiak dakarren segurtasun eza gehien paira-
tzen dabezenak (dutenak).

E —Begi-bistako arrastoak laga zituen. Eskolaren lan-prozedu-
rari esker, orain segurtasun handiagoz sar gaitezke plazara 
haiek margotutako zebrabidean zehar. Baina askotarikoak 
izan dira lan-saioak. Parte hartu zuten, baita ere, herriko 
gazteak, emakume-taldeak, dantza taldeak…

A —Formazio-saio baten ondoren, eta bakoitzak bere gune na-
turalean, guztiek probestu dabe (dute) hausnartzeko eta 
proposamenak egiteko parada ondo baino hobeto. Gaztee-
nek, gazte lokaleko afarimerienda eta musika emanaldiekin 
bateratu zeben (zuten).

E —Eta hilabeteren ostean, atzo talde teknikoak aurkeztu zituen 
ateratako ondorioak eta diagnosia lan-saioetan egindako 
ekarpen eta proposamen guztien irizpideak aintzat hartu-
ta. Eta, jakina, baita horrek ahalbidetutako plazaren diseinu 
berria eta aurrekontu gaitasunaren araberako beharrezko 
faseen zehaztapen-lanak egiteko ere. Honenbestez, plaza 
berriaren irudiak ikusita, indartu egin zen bide honetan au-
rrera jarraitzeko ilusioa.

A —Hurbildutakoen artean, multzokatuta, solasaldiak egin zi-
rezen (ziren), eta dinamizatzailea ibili zen mikrofonoarekin 
ordezkariei galdezka etorkizuneko diseinuaren inguruan.

E —Ia erabateko adostasuna egon zen. Ordezkarien esanetan, 
lehenesten dena da plaza atondu eta erabilera egokia ema-
tea ahalbidetzen duen diseinua lortzea. Ez da proposatu 
plaza ikusgarri bat, baizik eta elementu naturalez jantzia 
dagoena, hainbat erabileratarako moldagarria dena eta ira-
ganeko plazari keinu bat egiten diona.

140.16. MAHAI-INGURUA IRRATIAN mp3 
(3’35’’)

Arkitektoa —…halako arrakasta? Udal-gobernuak argi zuen 
herriko plazaren diseinua ezin zitekeela erabaki modu iso-
latuan. Beraz, hori izan da abiapuntua. Plazaren erabilera 
eta funtzioak guztion artean adostu behar dira, erabiltzaile 
gehien duen herriko espazio komun handiena delako.

Solaskidea —Guztion artean adostu behar direla diozu, bai-
na mozorrotu egiten duzue herritar-kopurua. Badakit zuen 
hitz egiteko modua dela, baina “herritar guztiok” hartzen 
ditugula erabakiak diozuen arren, askok ez du eman iritzi-
rik. Nik, esaterako, ez dut hartu parte prozesuan, eta nire 
antzera badira gehiago.

A —Denok dakigu ezinezkoa dela biztanle orok parte hartzea, 
baina ez didazu ukatuko bistakoa dena, itzela izan dela guz-

Badatoz gehiago ere. Hasi dira entzuleak berotzen, pixka-
naka-pixkanaka. Lesakako Kikek erabakien nolakoaz haus-
nartu du, ezin dela orokortu azpimarratuz: “… Ez da gauza 
bera eguneroko kontu hutsalen gainean zirt edo 
zart egitea, edota bizitzako mugarrien inguruko 
hautua egitea: zein lanbide aukeratu, non bizi, zenbat 
seme-alaba izan… Horiek dira zinez erabaki garran-
tzitsuak”.

Argi dago: zenbat buru, hainbat aburu. Dulantziko Ilazkik 
bere bi alabak zein desberdinak diren aipatu digu, nahiz 
eta heziketa bera jaso izan: “Batak ziztuan hartzen ditu 
erabaki guztiak, ia pentsatzeko astirik ere hartu gabe; 
erabakia hartu gabeko denborak egonezina sortzen diola 
esango nuke. Bestea, berriz, itzulinguruka ibiliko zaizu, 
konturik arinena ere alde guztietatik aztertuz”.

Hara! Lekeitioko Iker bezala: “Erabaki beharra gaitza da: 
kezka eragiten du okerreko hautua egin izanaren 
zalantzak”.

Bukatzeko, hona Hendaiako Joanesen galdera guztiontzat: 
“Bihotzak ala buruak agintzen dizue erabakiak 
hartzeko garaian? Hori da gakoa! Horren arabera gara 
modu batekoak edo bestekoak”.

Mila esker guztioi! Horrenbeste ekarpen mamitsurekin, bu-
ruari eragiten jarraituko dugu geuk ere!

139.16. BIZI HERRIA DINAMIKAREN 
ALBISTEA mp3 (3’56’’)

Esataria —Amaitu da orain dela hilabete hasitako “Bizi Plaza” 
prozesua. Atzo aurkeztu ziren plazan herritarrek egindako 
beharraren ondorioa izan den diagnostikoa eta hainbeste 
ilusio piztu zuen plaza berriaren irudia. Alkateak azaldu di-
gunez, dinamika honen bidez bizilagunen bizi-kalitatean 
eragin gura izan da. Hauek alkatearen berbak:

Alkatea —Ez ginun (genuen) gura galdeketa hutsetan oina-
rritzerik. Herritarren parte-hartze aktiboa izan da erabakia 
ahalbidetu dabena (duena). Izan ere, herritarra da espazio 
publikoaren erabiltzaile aditua.

E —Horrenbestez, herriko plazaren diseinua ez zen modu iso-
latuan erabaki. Zenbat eta aditu gehiagoren artean osatu 
azterketak eta proposamenak…

A —…orduan eta berme handiagoa lortuko zeban (zuen) 
proiektuak, erabakiak modu parte-hartzailean hartzearen 
bermea.

E —Hala, urtarrilaren 29an hasita, hasiera koloretsua eman zi-
tzaion plaza birdefinitzeko ekimenari. Herritarrek landa-
tutako lore eta landareen bidez plaza oinezkoen bilgune 
bilakatu zen.

A —Landare bakoitzeko, pintxoak banatuz lantalde teknikoa 
bertatik bertara ezagutarazi zen, prozesuan nondik nora-
koak azaldu eta herritarrak lan-saioetara gonbidatu zirezen 
(ziren).

E —Handik aurrera, lan-saioak martxan hasi ziren. Adin guztieta-
ko eta alor guztietako herritarrak beharrean.
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espazio honen inguruan, bada, bueno, Udalak herriaren 
esku utzi nahi izan du, pixka bat, honekin zer egin edo nola 
kudeatu. Eta, bueno, gauza asko erabaki behar dira. Eta 
orduan, gu pixka bat gabiltza bitartekari-lana egiten edo. 
Eta orain, jaien ostean, bada, ideia da hastea asanblada bat 
biltzen hamabostean behin, guztiz irekita herritarrentzat. 
Eta bertan, bada, hastea ere momentuz erabili daitekeen 
lorategiaren espazioan gauzak antolatzen, erabiltzen… 
Eta, bueno…

A —2012an bertan, ate irekiak egin zirian (ziren). Ate ireki ho-
rretan (horietan), pilo bat pertsona etorri zen ikusten, eta 
horrek (horiek) gozatu ahal izan eben (zuten), bada, Abaroa 
barrutik zer den, zelan dagoen eginda, historia bera… Eta, 
bueno, hortik joan gara, bada, lehenengo goterak (itogi-
nak) eta eguazan (zeuden) kontu batzuk kentzen, eta gero, 
bada, bueno, aurrekontu ezberdinak eskatu, barrutik garbi-
tu… Eta nik uste dut garrantzitsuena izan den pausoa dela, 
bada, bueno, lorategia auzolanean zabaltzea.

Kazetaria —Eta pentsatzen dozu (duzu) orain arte egin den 
moduan, auzolanean, jarraitu beharko ebala (zutela) Aba-
roa ekintza guztiak (guztiek)?

Herritarra —Hombre, niri ondo iruditzen jat (zait), baina ez da-
kit jendea nahikoa egongo den prest hori aurrera eroateko 
(eramateko). Ez dakit, baina bai, ondo, ondo iruditzen jat 
(zait).

Herritarra 2 —Bada, bai. Zer ba ez? Bada, boluntarioak badauz 
(badaude), eta gustura badauz (badaude) euren lana egi-
ten, ondo iruditen jat (zait) holan (horrela) segitzea.

Herritarra 3 —Bada, beharbada, bai. Gaur egun, ez dago bes-
te irtenbiderik, nire ustez, auzolanean baino.

Lekeitioko Udala

142.16. ALBISTEA: KONGRESUA mp3 (2’21’’)

Kazetaria —Tranbia bat kontrolik gabe doa abiadura bizian, 
eta, ezer egin ezean, aurrean dituen bost pertsona hilko 
ditu. Aukera bakarra dago tranbia gelditzeko: alboan da-
goen seigarren laguna trenbidera bultzatzea; bere gorpu-
tzarekin, tranbia geldiaraziko du zorigaitzeko lagun horrek. 
Bizitza bat bosten truke, beraz.

Zorionez, psikologoen esperimentu bat baino ez da. Mate-
matikek bost bizitzak salbatzea aginduko lukete, baina in-
kesta gehienetan hiru lagunetik batek baino ez luke aukera 
hori egingo. Gehienentzat, pertsona bat hiltzea ez da zilegi, 
horrek beste bost salbatuko baditu ere.

Horixe aztertu dute, besteak beste, asteburu honetan, Ga-
rraio Arloko Teknologia Adimendunen ITS Kongresuan, Iru-
neko Ficoba erakustazokan. Besteak beste, gidari gabeko 
autoek istripuetan erabili beharreko irizpideei buruz aritu 
dira.

Hainbat ikerketaren arabera, inkestatutako gehienek ez lu-
kete eurentzat horrelako ibilgailurik erosiko. Adituek diote-
naren arabera…

Aditua 1 —Auto horiek teknologikoki posible dira, baina kul-
tura- eta lege-arazoak moteltzen ari dira haien ezarpena. 
Seguruena, gure seme-alabentzat arruntak izango dira.

tion begiz ikusi ahal izan dugun parte-hartzea. Nolanahi 
ere, kopuruak ez ezik, aniztasunak ere berme handia du 
erabakiaren balioan. Eta horren lekuko dira Usurbilgo eta 
Dimako esperientziak; hala ikusi genuen ereduak aztertze-
ko formazio-saioetan ibili ginenean.

S —Ereduak eredu, nik uste bereizi egin beharko litzatekeela 
iritzi-bilketa eta erabaki-ahalmena. Izan ere, gaur egun, for-
mazioa edozeri deitzen zaio, baina ezin da alderatu talde 
teknikoko kideen prestakuntza-maila herriko 3 urteko hau-
rrei eskainitako antzerki-saio batekin.

A —Zuk ondo dakizun moduan, maila guztietako formazioa 
bideratu da. Hasi gugandik (talde teknikoko partaideon-
gandik, dela arkitektoa, dela alkatea…) eta plazan jolasean 
ordu gehien pasako duten haur-taldeetaraino. 

S —Beraz, ondo ulertu badizut, esaten ari zara handiagoa dela 
txikienen erabaki-balioa, ados ez egoteagatik prozesu ho-
netan parte hartu ez dugun herritarrona baino.

A —Ez. Nik esan dut guztiok balio dugula urrats erabakigarriak 
emateko, herritar ororen erabaki-eskubidea beteko bada. 
Baina ez diot hutsetik. Egungo korronte pedagogiko guz-
tiek diote txikienei ahotsa eman behar zaiela. Horretarako, 
eredu hartu genuen Italian sortu eta ikertutako Haurren Hi-
ria izeneko egitasmo arrakastatsua.

S —Ezbairik gabe, azken batean, haurren hiria ez ezik, gazteena, 
adinekoena eta adin tarte guztiarena ere erabakitzerako 
orduan, aurrekontuak aginduko du. Hortaz, diruak esaten 
duenera makurtu beharko duzue, herritarren ametsetako 
plaza edozein dela ere. 

A —Nolanahi ere, aurrekontuak aurrekontu, diseinu bat irudikatu 
aurretik, komeni izaten da kalitatezko diagnosi bat eskuar-
tean izatea; hala, ondotik datozen urratsak eraginkorragoak 
izan ohi dira. Bestela, erabakiak hartu ezinik ibilitzen gara, 
eta zaila da ezerezetik zentzuzko proiektu bat eraikitzea, 
norbere usteen baitan oinarrituta.

S —Bat nator zurekin: ziur naiz samurragoa izango dela zuen 
lana erabaki sendoenak hartuta baldin badatoz, bai baitakit 
alferreko makina bat proiektu egiten dela bazterretan. Bai-
na balekoak al dira diagnosi guztiak?

A —Arrazoi duzu. Okerreko erabakien ondorioak konpontzea 
garesti irten daiteke. Merkeena da ondo identifikatuta ego-
tea herritarrek zein bizi-eredu nahi duten: plazaren erabil-
tzaileen beharrak zein diren, nolako bizi-ohiturak dituzten, 
nolako premiak, nolako beldurrak…

141.16. LEKEITIOKO ABAROA 
GUNEAREN ERABILERA mp4 (2’49’’)

Alkatea —Herriagaz nahi da egin. Lorategia herriagaz zabaldu 
da, eta etorkizunean be (ere) bai herriagaz egin nahi diraz 
(dira) gauzak. Hiritikatekoek egingo dabena (dutena) da, 
bada, horixe, herriagaz berba egin, jendeagaz egon, elkarte 
desberdinekin. Eta badabiltza ja behin honezkero, eta, bue-
no, hortik irtengo dena da, bada, zer nahi den edo zer behar 
den edo jendeak zer pentsatzen daben (duen).

Hiritikat —Bada, Abaroa prozesua da parte-hartze prozesu 
bat, uztail hasieran hasi genuena. Pixka bat, bueno bada, 
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ospitaleetan esperientzia txarrak izan dituenik ere ezagu-
tzen nuen. Zer egin? Nork zuen arrazoi?

Kezka horiei guztiei kasu egin banie, ez nukeen sentituko 
neukanik ere ez nekien indarra; ez nindukeen vernix-usai-
nak hordituko; hitz batean, ez nukeen bizitzaren zaporea 
dastatuko.

Egia esan, bihotzean beti izan dut konfiantza nigan eta nire 
gorputzarengan, baita alabarengan ere. Bikotekidearen be-
gietan nigan sinesten zuela ikusteak erabakiarekin aurrera 
egiten lagundu zidan. Azken batean, nire gorputzak badaki 
erditzen, nire arbasoak erditu ziren bezala, eta nire alabak 
badaki jaiotzen, nire arbasoak eta neroni jaio ginen bezala. 
Emakumeok belaunaldiz belaunaldi jaso dugun ondarea 
da, geurea.

Baina esan dizudana: aukerak hor dituzu, erabakia zeurea 
da.

145.16. MAIDER UNDA, BORROKALARI 
OLINPIKOA mp4 (1’54’’)

Maider Unda —Londres eta gero gauzak asko aldatu ziren. 
Nire helburua hortara heltzea zen, eta hor bukatuko zela 
pentsatzen nuen, baina gero emaitzak ikuspuntua asko al-
datu zuen. Batez ere, bada… bueno, bada ilusio hori man-
tendu zelako.

Gauzak ez dira pentsatzen dituzun bezala ateratzen. Ama 
izatea, bada, Londres eta gero, apur batean itxarotea pen-
tsatu nuen, ez? Zeren, bada momentu hori bizi nahi izan 
nuelako. Nire helburua ama izatea zen, eta gero, umea 
ondo ateratzen baldin bazen eta ondo bazoan (bazihoan), 
egoten bazen dena, bada, jarraituko nuen kirolarekin. Baina 
ez nuen ja Riorako ja ikusten nire burua. Ikusten nuen, bada, 
pausoka-pausoka a ber noraino heltzen, heldu naitekeen.

Bizitzan ez da dena laua. Bada, batzuetan, erabakiak hartzen 
dituzu eta horrek, bada, kirol-ibilbidea, nire kasuan, bada, 
alde batera uzten dute, eta… Baina hori egunerokoan bizi 
behar dugun gauza bat da.

Basque Team

148.17. HERRI KIROLARIAK mp4 (3´13’’)

Medikua —Zalantzarik gabe geroz eta jende gehiago aritzen 
da kirolean. Ikusi besterik ez dago korrika dela, crosfit dela, 
triatloiak direla… Baina oraindik ere lartxo da herri kirolaria 
garela esatea.

Kirolaria —Kirol-praktikak gora egin du, bai, baina gizarte se-
dentarioan bizi gara. Hara, kirola egiten dugula esatea ondo 
geratzen da, kirol arropa erosten dugu, spining taldekoekin 
afariak egin… Hori bai, gimnasiora autoz joaten gara. Hipo-
krisia hutsa. Gainera, astean behin areto-futboleko partida 
bat egitea lagunekin, kirolaria izatea al da? Niretzat ez.

M —Kantitatea ez da garrantzitsua nire ustez. Kontua da nola 
egiten den kirola. Inongo plangintzarik gabe dihardu jen-
deak, eta horrek kalte handiagoa eragin dezake onura bai-
no.

K —Tesla Motorsen adibidea erantsi digu.

A1 —Saltzaileek eurek ez dute aurkezten ibilgailu autonomo 
gisa, asistentzia gisa baizik: bidetik ez ateratzeko, aurreko 
ibilgailuarekin segurtasun-tartea mantentzeko… Neuk, 
behintzat, ez dut inolako zalantzarik auto horiek erabat au-
tonomoak direla.

K —Beste aditu batzuek ere ibilgailu adimendunen aurkako ja-
rrera azaldu digute.

Aditua 2 —Geuk egiten ditugun akatsak ez dizkiogu onartzen 
makina bati. Gizaki batek istripua izaten duenean, gehiene-
tan akats baten ondorioa izaten da. Makinak ez du akatsik 
egingo, baina hartutako erabakiak kaltegarriak izan daitez-
ke norbaitentzat.

K —Hala ere, ibilgailu autonomoen ezarpena saihetsezina da, 
eta benetako iraultza eragingo dutela gaineratu dute.

A2 —Istripu-kopurua asko jaitsiko da, familia bakoitzean auto 
gutxiago beharko dira, eta hirietan aparkatzeko sistemak 
erabat aldatuko dira. Geuk ere aurreikusi ezin dugun etor-
kizuna dator.

143.16. NIRE ERABAKIRIK 
GARRANTZITSUENA mp3 (3’33’’)

Emakumea —Ez zinatekeen post honetara helduko, ziurrenik, 
zure erditzeari buruzko informazio zabalagoa izan nahi ez 
bazenu. Edo etxean erditzeari buruzko jakin-mina izan ez 
bazenu, behintzat. Jakizu pauso garrantzitsua eman duzula; 
zure azken erabakia edozein dela ere, informatuta egotea 
ezinbestekoa da. Erabakia zerorrek hartu behar duzu, eta, 
horretarako, aukera guztiak aztertu behar dituzu. Neuri ere 
ez zitzaidakeen bururatuko aurrera egitea, ondo informatu-
ta egon ez banintz.

Nik neure esperientziaren berri besterik ez dizut emango. 
Etxean erditzea erabaki nuen. Ez aurretiaz ospitalean ezer 
txarrik bizi izan nuelako, baizik eta ama izatearen esperien-
tzia neureago egin nahi nuelako. Aukera horiek guztiak az-
tertzeak asko lagundu zidan erabakia libreki eta konfiantzaz 
hartzeko. Nola ez, baita bikotekidea konbentzitzeko ere; 
haren sostengurik izan ez banu, buelta gehiago emango 
nizkiokeen erabakiari.

Erditze natural eta kontziente bat bizi nahi nuen, ahalik 
eta gutxieneko esku-hartzearekin. Ospitalera joan banintz, 
men egingo niekeen hango medikuei, eta ez nuen hori 
nahi. Kikildu egingo nintzatekeen. Finean, ospitalean ez 
nintzen gustura egongo.

Zintzo jokatu nahi nuen neure buruarekin. Ama izateko 
erabakia neure erraietara bidaia egitea bezalakoa izan da: 
galdera asko egin nizkion neure buruari, benetako erantzu-
nak bilatu, kontraesanak argitu, nire mugak eta beldurrak 
ezagutu, konpartitu eta menderatu… Gogoan dut nolako 
mina sentitu nuen amak bere zalantzen eta beldurren berri 
eman zidanean.

Aldi batez, noraezean ibili nintzen. Hainbeste maite nituen 
guraso eta inguruko hainbatek, nahiz eta azken erabakia 
neurea zela onartu, nire iritzia aldatu nahi zuten. Bestalde, 
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batean, jende-multzoa dago helburu beraren bila; horre-
tarako, guztien ekarpena ezinbestekoa da. Hori irakaspen 
izugarria da bizitzarako, gaurko bizimoduak horixe eskatzen 
digu-eta.

K —Talde-kirola, ordea, erabat lotuta dago lehiaketarekin. Gu 
biok ari gara lehian, baina kirola bakarka egiteak aukera 
ematen dizu jardute hutsagatik egiteko, ondo sentitzeko.

A —Bakarka aritu arren, beti dago norgehiagoka, ezta? Zeure 
buruarekin besterik ez bada.

K —Ez derrigor. Jende asko ezagutzen dut korrika, igerian, bizi-
kletan… dabilena, eta ez diona begiratzen zenbat denbora 
edo zenbat kilometro egin duen. Ez.

A —Bada, kirola hain erakargarri bada, horrexegatik da, bada: 
erronkak gainditu, arerioa baino gehiago izan. Gainera, tal-
dean dihardugunok sozializatzeko aukera handiagoa dugu, 
hain zuzen taldean ari garelako.

K —Bueno, bakarkako kirolean ere nork bere erronkak jartzerik 
badauka. Baina ez dut uste hori denik kirolzale guztien as-
moa.

A —Taldeak motibazioa ere sustatzen du. Ikusten duzunean la-
nak fruitua ematen duela, aurkaria gainditzen duzula, eta, 
zer esanik ez, txapelketaren bat irabaziz gero. Baina une latz 
eta gogorrak ere izaten dira. Une horietan, taldekideen la-
guntza ezinbestekoa da, ez etsitzeko.

K —Ados. Baina ikusten baduzu ez zarela taldeak eskatzen duen 
mailara heltzeko gai, motibazioak behera egingo du. Baka-
rrik zaudela, eskakizun-lerroa zeuk marrazten duzu zeure 
buruarekiko.

Eta bada beste arazo bat kirol-taldeetan: egoen kudeaketa. 
Lehiakortasuna, batzuetan, lehiakorkeria bihurtzen da. Kirol 
profesionalean adibide ugari dugu.

A —Oraintxe esan duzu: kirol profesionalean, eta horietan ere 
oso-oso profesionalizatutako kiroletan gerta daitezke hala-
koak. Maila apalagoetan ez dut uste hori gertatzen denik.

K —Ez dakit, bada. Baina, bakarrik zaudela, ziur nago halakorik 
ez dela.

E —Tira, bada, agortu da eztabaidarako genuen tartea. Eskerrik 
asko etortzeagatik.

150.17. AINHOA LENDINEZ mp3 (2´07’’)

Kazetaria —Ainhoa Lendinez, arratsalde on! 

Ainhoa Lendinez—Arratsalde on!

K —Bihar jokatuko da III. Zegama-Aizkorri Km Bertikala. Nolako 
aurreikuspena duzu?

AL —Bueno, bada, niretzat oso lasterketa berezia da. Zegama-
-Aizkorri bera asteburua da berezia, eta, bueno, iaz hartu 
nuen parte lehenengo aldiz. Iaz polita izan zen, aurten be-
rriz izena eman dut, eta pixka bat urduri, gogotsu, baina 
urduri, ze(ren) bihar, gainera, aurtengoan munduko, kilo-
metro bertikalen munduko zirkuituko parte da Zegama-
-Aizkorri. Beraz, maila handiko lasterketa izango da.

K —Hori da. Maila handikoa, aurkariak maila handikoak, baina 
denbora ere beti kontuan hartzen da. Aurreko urtean, zuk 
esan bezala, parte hartu zenuen, eta 52’7’’an burutu ze-

K —Niri askotan galdetzen didate nola entrenatzen naizen herri-
-kiroletarako, zein ariketa egiten dudan, noiz… Nik egiten 
dudana egin nahi dute, eta ez dira konturatzen nork bere 
plangintza behar duela. Guztiok ezin gara kirolean maila 
berean ibili.

KIROLA = LEHIAKETA

M —Jendea oso lehiakorra da, baina hori ez da bide egokia 
kirola egiteko. Adibidez, Behobia-Donostia lasterketa. Eus-
kaldun petoa izateko badirudi lasterketa egin behar duzula 
urtean behin! Begira, irail hasieran jende piloa etortzen da 
kontsultara proba hori prestatzen laguntzeko; lasterketa pa-
satu eta gero, ordea, izugarri jaisten da kontsulta kopurua. 
Urte osoan eutsi behar zaio kirola egiteari, bestela…

K —Lehia eta norgehiagoka berezkoa dugu; nork azkarrago 
egin, nork pisu handiagoa altxatu. Hortik dator kirola, ezta? 
Zenbat dema ez ote dira taberna-zuloan adostu: baietz ez-
-dakit-zein mendi-puntara ordubete baino gutxiagoan; zu 
oinez eta ni bizikletan, ordu erdiko abantaila emango di-
zut… Ni herri-kiroletan nabil, eta, duela gutxira arte, horixe 
izan da lehiaketa modua. Oso pizgarri eraginkorra da.

ONURAK

M —Onurak besterik ez. Onurak. Kirola egiten dutenek arazo 
fisiko gutxiago izaten dute, eta psikologikoki ere indartsua-
goak izaten dira. Pentsa, adineko askok arazoak izaten di-
tuzte bizitzako gauza arruntak egiteko: erosketako poltsak 
hartu eta eraman, makurtu… Jarduera fisikoren bat erregu-
lartasunez eginez gero, arazo horiek izugarri arintzen dira.

K —Nik neure eskarmentutik hitz egin dezaket. Niri ikaragarri la-
guntzen dit neure burua hobeto ezagutzen; erronka berriak 
jarri eta horretarako ahalegintzen; neure barne indarrean 
sinesten; arrakastaz gozatzen eta porrotak onartzen. Oreka 
psikologikoa zaintzen laguntzen dit. 

149.17. TALDEAN ALA BAKARKA mp3 
(3´18’’)

Esataria —Gaurko eztabaida-tartera bi kirolari ekarri ditugu: 
batak taldeko kirolean, traineruan arraunean, dihardu, eta 
besteak bakarkakoan, korrika.

Lehenengo galdera hau izan daiteke: taldeko edo bakarka-
ko kirolean aritzea zuen nortasunaren isla izan daiteke?

Arraunlaria —Izango da, bai, nortasun-kontua, ezta? Nik 
neuk, behintzat, ezinbestekoa dut kuadrillan elkartzea kiro-
la egiteko; egitasmo komun baten parte zarela jakin, elkarri 
animoak eman… 

Korrikalaria —Nik ez nuke esango nortasun-kontua denik; ez, 
behintzat, adin batetik aurrera eta bizitzak beste erantzuki-
zun batzuk eskatzen dizkizunean: lana dela, familia dela… 
Horrek guztiak kirola bakarka egitera zaramatza.

E —Bada, hemendik aurrera, zuen txanda da: zein abantaila ikus-
ten diozue taldean edo bakarka jarduteari?

A —Taldean aritzeak hainbat balio sustatzen ditu: adiskidetasu-
na, taldean lan egitea, erantzukizuna, errespetua… Azken 
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izugarriak ezagutuz… Azkenean, bizitzeko era bat eman 
dit mendi lasterkarien selekzioak.

A —Eta zuk selekzioari?

AI —Bada, gazteak sartzen joan diren heinean, bada, esango ge-
nuke beterania pixka bat eman diodala, eta bai izan naizela, 
agian, korrikalari batzuentzat aitzindari edo. Eta nik esango 
nuke, selekzioari eskaini diodan, bada, garrantzitsuena hori 
dela.

A —Bizitzaren etapa guztietan egin duzu kirola?

AI —Bai, ni oso umetatikan (umetatik), oso gaztetan hasi nitzan 
(nintzen) korrika, atletismoan hasi nitzan (nintzen) nere 
hastapenetan. Ondoren triatloia probatu nun (nuen), baino 
bueno, igeri oso eskaxa nitzan, eta bueno, litekeena da ho-
rregatikan (horregatik) utzi izana triatloia. Alpinismora pa-
sa(tu) nitzan (nintzen) gero eta erabat maitemindu nitzan 
(nintzen) mendiarekin. Alpinismo talde batean sartu nitzan 
(nintzen), nire hastapenak izan nitun (nituen), eta bada 
denbora ez neukanean alpinismoari dedikatzeko ja behar 
adina, ze(ren) denbora asko behar du honek, bada, uztartu 
nitun (nituen) nere bi pasioak: izango liakela (liratekeenak), 
bada, alde batetik, umetako korrika egite hori mendian 
ibiltzearekin, eta hor sartu nitzan (nintzen) esango genuke 
mendiko lasterketetan. Eta, bada, gaur arte.

A —Eta etenaldirik izan al duzu?

AI —Bada, bai. Etenaldiak egin behar izan ditut ibilbidean zehar, 
bada, gehienbat lesioengatikan (lesioengatik). Behatzak 
apurtzen nituen, eta horrek, bada, bost-sei hilabetetan gel-
ditzea eskatzen dizu. Eta gero bai izan nuen etenaldi bat lu-
zexeagoa bihotzeko, bueno, urtero egiten dizkiguten froga 
(proba) medikuetan, bada, bihotzeko arazotxo bat edo to-
patu ziaten (zidaten), eta horrek dexente beldurtu ninduen. 
Sei-zazpi hilabete-edo egon behar izan nun (nuen) geldirik. 
Eta, bueno, froga (proba) guztik ondo atea ziala (zirela) ikusi 
ondoren, ekin nion berriro nere ibilbideari eta, bueno, badi-
rudi luzerako bihotza daukadala.

A —Gomendatuko zenuke mendian ibiltzea adin tarte guztie-
tan?

AI —Adin tarte batean, azkenean, bada, forma fisiko pixka bat 
edukiz gero, joan zaitezke bai korrika, bai oinez… Eta nik 
uste berdin gozatu daitekeela bai era batera edo bestera 
jun (joan).

A —Hiru izen emango dizkizut: Oihana Azkorbebeitia.

AI —Oihana mendia barru-barruan sentitzen duen neska bat 
da. Neska oso burugogorra. Gustatzen zaion hori lortu arte-
rainoko bakerik ez duena. Alaia, irribarretsu egoten da beti, 
eta edozein momentu da ona Oihana Azkorbebeitiarekin 
egoteko.

A —Eneko Allende.

AI —Eneko Allende agian ezagutu dudan pertsonarik konpro-
metituenetariko bat. Kasu honetan konprometitua oso se-
lekzioarekin. Ezerren ordainik espero gabe guztia eman dio 
selekzioari. Ideiak oso argi dituen pertsona bat da. Eta, aldi 
berean, oso gertukoa. Oso gertuko sentituarazi (sentiarazi) 
gaitu beti eta selekzioan lasaitasuna transmititzen zuen 
pertsona garrantzitsuena.

nuen lasterketa. Aurtengo helburua hori hobetzea izango 
da, ezta?

AL —Bai, bueno, pixka bat horretan saiatuko naiz, ez? Zeren nik 
beti esaten dut kirolaria baino gehiago kirolzalea naizela, 
eta, bueno, nik nire maila apalean, baina bai, ni saiatuko 
naiz aurkariekin baino gehiago lehiatzen, bada, nire bu-
ruarekin pixka bat. Iazkoa hobetzen badut, bada, oso pozik 
geldituko naiz.

K —Hori da. Gainera, askotan ibilbideak ere baldintzatzen du. 
Iraul gailurrera igoko zarete. 1. urtean, ez zen hala egin, bai-
na aurreko urtean, zuk parte hartu zenuen urte horretan, 
bai. Nolako ibilbidea da?

AL —Bueno, bada, lehenengo hasten da Zegaman, eta eduki-
ko ditugu 2 km eta erdi edo 3 km neutralizatuta; hau da, 
berotzen joateko. Eta, gero, iritsiko gara irteera-puntura 
eta handik hasiko gara kontatzen kronometroa. Orduan, 
lehenengo bi-hiru km horiek… pixka bat urduritasuna ere 
nabaritzen da, elkarri begira joaten gara. Eta gero, hara iri-
tsitakoan, hasten da lehia, bueno, ez dakit nola esan. For-
matua ere berezia da, eta horrek ere eragina dauka, nire 
ustez, lasterketan. Egon behar duzu pixka bat kontrolatzen 
zeinekin ateratzen zaren, gutxi gorabehera, zure mailakoa 
izan dadila, eta horri begira indarrak neurtu.

EiTB

151.17. KIROLARIAREN GOMENDIOAK 
mp4 (5´04’’)

Aurkezlea —Aitziber Ibarbia Beloki, euskal selekzioko mendi 
lasterkaria izateaz gain, nor da? Aitziber, nor zaitugu eta 
nolakoa?

Aitziber Ibarbia —Bueno, bada, ni betidanik kirolaria izan 
naizen pertsona bat naiz. Txiki-txikitatik egin det (dut) kiro-
la. Kirol mota guztiak gustatu zaizkit. Edozer gauza aukeratu 
nezakeen geldirik ez egoteko. Eta gehienen artean nik uste 
gustokoena korrika egitea zela, edo agian baliabidez ere 
errexena (errazena) delako izan daiteke. Eta, bueno, bada 
korrikaren asunto horrek pixkanaka mendian ere korri egi-
tera eraman nindun (ninduen), eta pausoka-pausokoa se-
lekziora iritsi nintzan (nintzen) arte.

A —Euskal Herriko mendi-lasterkarien selekzioa: Nortzuk osa-
tzen dute?

AI —Selekzioko kideak, azkenean dia (dira) korrikalariak beraiek, 
izango liake (lirateke) hautatzaile bat eta entrenatzaile bat. 
Korrikalarien artean, bada, badauzkagu izen handiak: Oiha-
na Azkorbebeitia, Elena Calvillo, Hassan Ait Chaou, Jokin 
Lizeaga… Bueno, mordo bat. Hautatzailea azken urteetan 
Eneko Allende izan da. Eta entrenatzaile moduan, bada, 
Jokin Lizeaga bera, korrikalaria ere badana (badena). Bera 
daukagu entrenatzaile taldean.

A —Eta zer eman dizu selekzioak?

AI —Korrikalari, mendi-lasterketen mundu honetan aurrera egi-
teko izugarrizko aukera. Eta aukera horrekin batera, bada, 
eman dizkidan gauza guztiak. Dala (dela) jende pila bat 
ezagutzea, lagun berriak, munduan barrena bidaiatu txoko 
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FI —A, bada, helburua? Kirola, bihotza, ginarreak (giharreak), 
osagarrien, gorputza osagarrien atxikitzea.

K —Eta min ukaitea gero?

FI —Batere. Hori irudi bat da. Egiten delarik, ez da batere minik. 
Ez, eta batzuentzat helburuak desberdinak dira. Izaten ahal 
da zinez kirol-aldetik; bestenaz, batzuentzat bizi da men-
talki ukaitea oren bat trankil, eta bestak ikustea, eta musika 
goxo batekin pasatzea denbora bat, eta hala.

K —Badu pixka bat dantzatik: pausoak egin, ezker-eskuin-jauzi, 
eta horrelako.

FI —Bai, badira, parte horretan ere izaiten ahal dira koreografiak, 
baina, bestenaz, badira ere muskulazio antzeko mugimen-
du batzuk. Nahasketa bat izaiten ahal da.

K —Eta, bukaeran, beti luzaketa, aldiz.

FI —Bai, hori bai, errekuperatzeko, ginarreak (giharreak), berriz 
laxatzeko gisan, eta hala.

K —Milesker.

FI —Zuri.

Gure irratia

157.17. GLISSEGUNA II mp3 (2’16’’)

Kazetaria —Egun eguzkitsu honetan Glissegunan garela, zure 
izena? Barkatu.

Yoga-irakaslea —Ekai.

K —Yoga egiteko egun eta leku aproposagorik ba ote da?

YI —Ez dakit, zaila da. Gaur, biziki goxoa da hemen Glissegu-
nean, badugu eguzkia, aire pixka bat… Beraz, yoga egiteko 
edo edozein aktibitate egiteko egun bikaina Glisseguna.

K —Egin duzu lehen horrelako saio bat, iniziazio txiki bat edo. 
Jendeak nola hartu du, nola sentitu duzu?

YI —Gero ez da erraza, zeren niri beti gertatzen zait irekitzea; be-
raz, jendea oraino pixka bat lotsatua da. Hara, baziren jende 
pixka bat, baziren 5 bat pertsona. Beraz, bada, hara, ez naiz 
bakarra izan oholtza gainean; beraz, ongi da, ongi da.

K —Eta, orduan, uste duzu saio horren ondotik jendea lasaiago 
sentitzen dela? Zer gertatzen da yoga egin ondotik?

YI —Yoga egin ondotik… Oinutsik elkartzean egiten dugu yoga, 
ez da yoga biziki fisikoa, nahi baduzu. Gure helburua da 
gorputza luzatzea, zeren eta egunean zehar baditugu pos-
tura edo jarduerak ez direnak biziki goxoak gorputzaren-
tzat. Beraz, gure helburua da gorputza luzatzea, espiritua 
eta burua pixka bat lasaitzea, eta gero, oren batez, pentsa-
tzea gauzak, momentu bat guretzat hartzea, eta momentu 
batez gure erritmoa lasaitzea, eguneroko erritmoa lasaitzea, 
hatsa hartzen ikastea. Guzti horrekin, kikili-salda bat egiten 
dugu, eta, kurtso-bukaerako lasaiketan, gure gorputzak eta 
gure espirituak barneratzen du kikili-salda horren onura.

K —Utziko zaitut. Beraz, milesker.

YI —Milesker zuri. Izan ontsa.

Gure irratia

A —Martin Zabaleta.

AI —Bueno, bada, Martin Zabaleta aitzindari bat izan dugu, ez? 
Lehenaldi bat eta orainaldi baten artean muga jarri zuen 
pertsona bat. Oso hitz gutxikoa bera, baina esaten duena 
oso zuzen esaten du eta argi iristen zaizu belarrietara. Men-
dizale porrokatua izandakoa. Mendizaletasuna bere ogibi-
de eta bizibide egitera ausartu zen pertsona bat. Ez dela 
hain erraza. Eta gaur egun, badakit bere 70 urtetik gora ere 
mendian gauza izugarriak egiten jarraitzen duela.

153.17. KORRIKA EGITEA ERLIJIO 
BERRIA? mp3 (2’04’’)

Kazetaria —Bueno, zein da joera? Euskal Herrian, oso zabaldu-
ta dago korrika egitearena; ia-ia erlijio hartzeraino?

Kirol-psikologoa —Bai, bai. Egia da duela urte batzuetatik 
hona, bada, korrika egitearen zaletasun hau asko hazi dela 
eta izugarri handitu dela, ez? Eta, bueno, orokorrean, esan-
go nuke, lotuko nuke baita ere jarduera fisikoa egitearekin, 
ez? Eta jarduera fisikorik, nolabait, eskura daukaguna eta 
errazena izan daitekeena, bada, zapatila batzuk jantzi eta 
korrika egitea da, ezta? Orduan, nik uste arrazoi nagusi-na-
gusiena hori izan daitekeela, ez?

K —Kirol-jarduera bat.

KP —Bai, kirol-jarduera bat; eta, gero, korrika egiteak ere badau-
ka, lehiatzeko aukera ematen dizu, ezta? Eta, nolabait ere, 
bada begiratuko bagenu pixka bat ereduetara edo errefe-
renteetara edo, orokorrean… Zu futbolaria bazara, futbo-
lean jokatzen baduzu, edo saskibaloian, zaila da, nolabait 
ere, gizartean oihartzun txikiren bat lortuko duen jardue-
raren bat egitea, edo ekintzaren bat egitea, ez? Eta korrika 
egitean aldiz, bada, lasterketa herrikoiak izugarri hazi dira, 
bada  korrika egiteko zaletasun honekin batera, eta, nola-
bait ere, norberak, badago jendea agian bere lekutxo hori 
topatzen duena lehiaketaren bidez ere, astean zehar egiten 
duen entrenamendu horren emaitza neurtzeko aukera ere 
badauka, ez, horrela.

K —Eta prestigioa ematen du, prestigio soziala?

KP —Bai, nik uste baietz, baina hori egia da norberak ikusi behar 
duela, ez? Ze(ren), agian, pertsona batentzat oso garran-
tzitsua izan daiteke Behobia-Donostia batean lehenengo 
milen artean sailkatzea, eta beste batek, aldiz, bada, lehe-
nengo hirurehunen artean sailkatzen den batek, agian ez 
dio horrenbesteko garrantzirik emango, ez?

ETB Ikasbil

156.17. GLISSEGUNA I mp3 (1’44’’)

Kazetaria —Orduan, fitnessa zer da?

Fitness-irakaslea —Fitnessa deitzen da, izen orokor bat da, 
baina hor zen gehiago ginarre (giharre), ez dakit nola errai-
ten den, ginarre-indartze (giharre-indartze)… Bestenaz, 
fitnessean sartzen dira beste ariketak, stepak. Badira gauza 
desberdinak, baina hor ginarre-indartze (giharre-indartze) 
bat zen.

K —Eta helburua zer da horrelako klase bat hartzerakoan?
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honetan, aukeratu genuen Mikel Laboraren Gure Bazterrak 
kanta, eta egin genuen bideo bat fusionatuz break dancea 
eta kanta hau.

K —Bada, oso ondo.

Kazetaria 2 —Barkatu, e, Aitor, ari zara esaten “egin genuen, 
egin genuen”, pluralean, baina bideoan zu bakarrik ikusten 
zaitugu. Zer zarete, talde bat edo?

A —Bai, bueno, ni naiz dantzaria, baina bideoa egin du Ibon 
Taboadak, Thekrowfilmsek. Eta, bueno, Zarauzkoa da bera, 
eta…

K2 —Elkarlan bat da, alegia.

A —Bai.

K —Emaitza ikusi dugu, baina emaitza horretara heltzeko, zer 
prozesu egon da? Zelan ikasi duzu dantzan edo…

A —Nik daramatzat dantza-munduan edo break dance dantza-
-munduan 8 bat urte edo horrela. Eta, bueno, pixkanaka-
-pixkanaka entrenatuz eta mugimendu berriak sortuz, ez? 
Nahi baduzu, egingo dugu hemen erakustaldi txiki bat, 
uzten baduzu.

K2 —Bai, bai, bai. Honaino etorrita, dudarik gabe.

K —Zuriñe, etorri nahi baduzu…

Zuriñe —Ikusi daiteke?

K —Zuriñe be (ere) bai…

K2 —Bertatik bertara, Zuriñe. Gure Kasa, bertatik bertara.

Z —Hau hemen utziko dut. Ai, ama!

K —Itxi (utzi) bertan behera…

A —Musika, mesedez.

Z —El brinkin dance!

K —Zuekin, zuzenean, Aitor Bengoetxea!

A —Lehenengoa: hanka honekin hona. Hori da. Gero, besteare-
kin, bi, hiru, lau.

K —Lurrera.

K —Ostia, lurrera… Mekauen! Mekauen!

K2 —Bai, hori da. Or, hor, hor hor! Bale, bale, bale. Bada zerbait.

Z —Gauza bat ez zait atera.

K —Bueno, baina moldatu gara, ez? Moldatu gara.

Z —Zer zaila.

A —Bueno.

Kazetaria 3 —Aitor, zu etorri zara gaur Gure Kasara hau egi-
tera?

A —Eeez. Nik orain egingo dut erakustaldi txiki bat, klase txiki 
bat.

K2 —Masterclass eta gero aktuazioa, benetakoa, zuzenekoa.

Z —Gutxi irudituko zaizu. Nik gutxiago egiten dut, eta hementxe 
egoten naiz egunero.

K —Bada, zurea da platoa. Erakutsi zure talentua.

Z —Ai, gizona, zer nerbioa!

K —Zuekin, Aitor! … Itzela!

K2 —Nik gauza bat jakin nahi dut: Aitor, ondo zaude? Nekatuta 
bai.

158.17. GLISSEGUNA III mp3 (2’16’’)

Kazetaria —Battita Guiresse, esplikatzen ahal diguzu zer ari 
ziren itsasbazter honetan?

Battita Guiresse —Klub hau da YCAA, Yacht Club Adour At-
lantique, eta belaontzia baliatzen dugu.

K —Belaontziak, ateraldiak egiten dituzue belaontzian?

BG —Hori duzu. Ateraldiak egiten ditugu, eta ere formakuntza 
eta horrela. Eta gero bada, baita ere, kitesurf-elkarte bat ere 
horretan, barnean.

K —Eta belaontzia nork egiten du? Ez du edonork egiten ahal, 
ez? Horrela, itsasontzi bat hartu eta joan promenatzera.

BG —Badira belaontziburu zenbait, “chef de bord” frantsesez. 
Eta haiek elkitzen dute belaontzia, eta nahi dena etortzen 
ahal da. Bada egutegi bat Interneten, markatzez YCAA, eta 
horrekin lan egiten dugu urte horretan. Nornahi ahal da 
etortzen.

K —A, bai? A, norbaitekin, gero.

BG —Norbaitekin, dakitenenkila (dakitenekin) ikasten dute.

K —Zu nola hasi zinen?

BG —U, ni nola hasi nintzen? Historia handi bat: joan nintzen 
duela urte zenbait munduan ingurua egitera eta horrela 
hasi nintzen.

K —Horrela, hartu itsasontzi bat eta goazen?

BG —Ez, ez, batere, batere. Ez nintzen itsasontzi batekin partitu, 
baina pentsatzen nuen noizbehinka, parada banuen, itsa-
sontzi batekilan (batekin) parte bat egitea, eta horrela dut 
egin.

K —Harrigarria da, hala ere! Nongoa zira zu?

BG —Xiberotarra, entzuten den bezala.

K —Ari nintzen xiberotar bat itsasontzi baten gainean, halere, 
behar da nonbaitetik jin, ez?

BG —Bai, bai, bai. Ez naiz itsasbazterrean bizitzen, baina itsa-
sontzia probatuz geroz, beti inbeia ukan dut segitzea. Eta 
hemen, elkarte honetan, jende beharra bazuten itsasontzia 
menperatzen zuenik, eta horrela naiz hor sartu duela hamar 
bat urte.

Gure irratia

159.17. AITOR BENGOETXEA mp4 (4’01’’)

Kazetaria —Gabon, Aitor!

Aitor —Aupa.

K —Kontaiguzu: zuk irabazi duzuna da Gaztea Dantzan, ezta? 
Irabazi duzu bakarlari onenaren saria.

A —Bai.

K —Baina bertan egin duzun proposamena da Gure Bazterrak, 
ez? 

A —Bai. Gure Bazterrak, bai.

K —Egin duzu bertsio hori; nolatan bertsio hori edo proposa-
men hori, zelatan?

A —Bueno, gure helburua zen, pixka bat, bada, euskal musika 
eta break dancearen arteko fusioa bezala egitea. Eta, kasu 



174PRIMERAN! 
B2.2

175 PRIMERAN! 
B2.2

TRANSKRIPZIOAK

Egun hauetan aholku piloa entzungo duzue; denak oso in-
teresgarriak. Xurgatu guztia; urreak ez bezala, jakintzak hori 
du on: denok metatu ahal dugu nahi beste.

Eta nire aldetik, aholku bakarra: izan zeu. Eta, ahal baduzu, 
urrutiko aginte batekin tentatu entzuleria. 

Eskerrik asko!

162.18. KOMUNIKAZIOA 
INKOMUNIKAZIOA EDO ENTZULE 
UNIBERTSALA mp3 (2’58’’)

Esataria —50. hamarkada-hasieran (50eko hamarkada-hasie-
ran), Bohannan-ek, bere senarrarekin batera, Afrika ekial-
dean, Nigeria eta Kamerungo lurretan, bizi diren Tiv etniako 
kideei buruzko ikerketa antropologiko garrantzitsuak egin 
zituen.

Lan horren emaitza gisara hainbat liburu eta artikulu ar-
gitaratu zuen bikoteak. Horien artean, berezienetakoa da 
Natural History aldizkariak 1966an argitaratu zuena. Bertan, 
Bohannanek ia-ia apustu gisara hasitako esperimentu txiki 
bat kontatzen du.

Amerikarrek eta ingelesek Shakespeare ulertzeko modu 
desberdinei buruzko eztabaida-txantxa baten ondorioz, eta 
lankide-zirikei arrazoia kentzeko helburuz, Afrikara eginda-
ko bidaia batean Tiv tribuko kideei Hamlet kontatzeko aha-
legina egin nahi izan zuen antropologoak.

Ariketa horren bidez, bi gauza adierazi nahi izan zituen 
Bohannanek: gizakiak mundu osoan hagitz antzekoak gare-
la; eta Hamlet bezalako lanek balio unibertsalak gordetzen 
dituztela.

Baita egin ere. Bere ideiarekin guztiz tematuta, bidaia har-
tan Shakespeareren lan ezagunaren ale bat eraman zuen 
besapean.

Egunak eman zituen tribuan bizitzen. Poliki-poliki, herriko 
zaharrenekin harremana eta komunikazioa hobetu ahala, 
pausoa ematea erabaki zuen, eta gau batez hasi zen Ham-
let kontatzen.

Nekez iritsi zen amaierara. Tiv zaharrek istorioa ulertu bai, 
baina zeharo desberdin interpretatu zuten.

Arrazoi sendoak eta zentzuzkoak argudiatuz, istorioaren 
arauak errespetatuz, baina guztiz desberdin.

Bukaeran, haietako batek erran zion antropologoari: 
“Gehi(ag)otan kontatu behar zenizkiguke zure herriko is-
torioak. Guk, adina daukagunok, erakutsiko dizugu zure 
istorioen benetako erranahia, eta hala, zure herrira itzultzen 
zarenean, hango adinekoek ere jakingo dute hemen, oiha-
nean ere, badela jende jakintsua eta ikasia”.

EiTB

163.18. BERRIA ARETOA: RAMON 
AGIRRE mp4 (4’21’’)

Kaixo. Ramon Agirre naiz, eta txiste bat kontatuko dizuet, oso 
txiste ona.

Sartu da tximua tabernan, eta esan dio tabernariari:

A —Bizirik, bizirik.

K2 —Baina minik-eta ez daukazu inon? Ubeldurik-eta ez dauka-
zu? Kolperik-eta ez daukazu? Dena kontrolatuta?

A —Keba, keba! Bai, bai.

K2 —Buah!

K —Ni, hau eginez gero, korapilatu egingo nintzateke, korapiloa 
eginda geldituko nintzen.

K2 —Gu lehendabiziko saltoan oraindik ere lurrean geundeke, 
baina horregatik irabazi du, besteak beste, Gaztea Dantza 
lehiaketako barkalari onenaren saria.

EiTB

161.18. EDERRA DA ZU ENTZUTEA mp4 
(2’53’’)

Esataria —Egun on, guztioi! Telebistan denetik ikusten dugu 
gaur egun. Hara, duela gutxi literatura erotikoa idazten 
duen emakume bati elkarrizketa egin zioten. Platoan sartu 
zenean, idazleak urrutiko aginte bat eman zion elkarrizke-
tatzaileari. Ba al dakizue zertarako zen? Idazleak jarrita ze-
raman bibragailua kontrolatzeko. Imajinatzen al duzue hau 
zuetako norbaiti ematen diodala, eta nik hitz egiten dudan 
bitartean zuek orgasmo bat eragin dezakezuela nigan? 

Ez da serioa, ezta? Edo bai? Izan ere, zein ezaugarri behar 
ditu hizlari on batek?

Askorentzat, Steve Jobs zena da ahozko komunikazioaren 
erreferente argia. Iphonea aurkeztu zueneko hura zoraga-
rria izan zen. Oso ondo neurtutako isiluneak, umorea, bere 
buruaz ziur dagoenaren ahots pausatu eta irmoa… Inter-
neten egongo da, ez galdu. 

Baina hark bazituen aldeko eragileak ere, ezta? Produktuak 
aurkeztu aurretik iragarrita zeuden, hype izugarria sortu zu-
ten, ondorioz, entzuleria irrikaz zegoen Jobs Jainkoak esa-
teko zuena entzuteko. 

Gaur egun superbotere itzelak dituzten emakumeak ditu-
gu han eta hemen. Eta horietako batzuk, gainera, oso-oso 
gazteak.

Esate baterako, Greta Thunberg. Ederra da ikustea nola, 
horren gaztea izanda, hain ondo aldarrikatzen eta defenda-
tzen dituen bere balioak, kontrako jarrerak eta irainak jaso 
arren. Gretaren adibideak hezkuntza-sistemari begira jar-
tzen gaitu. Izan ere, Gretak eskolan ikasi al du jendaurrean 
hitz egiten? Eskolan irakasten al digute komunikatzen? 

Agian berezkoa da komunikatzeko gaitasuna, berezkoa den 
bezala jendeari barrea eragiteko talentua izatea. Euskal He-
rrian badugu horren ordezkari aparta, ezta? Bai, esan? Kike, 
hori da, Kike Amonarriz. Oso gauza serioei buruzko hitzal-
diak egiten ditu, baina, ttak, hemen txistea, ttak, han duela 
gutxi gertatu zaion pasadizo bat, gure arreta goren-gore-
nean… 
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—Zer ordutan?

—Zortziak eta hamar.

Txiste motza, absurdoa, absurdoa. Bueno, eta hau ere, zera, he-
mendik atera dut, e, Kike Amonarrizen TxoraKIKEriak. Hemen, txis-
te zoragarri pila bat dago. Eta, gero, kontatzen jakin behar. Horixe. 
Bueno, hori praktikarekin ikasi egiten da.

Berria

164.18. UMOREZKO ELKARRIZKETA mp4 
(2’21’’)

Gorane—Zuk kontatuko diguzu txiste bat, mese, mese, mese…

Kike Amonarriz —Bale. Begira, zu ikusita, gainera, batekin 
gogoratu naiz.

G —Bale.

KA —Nire lagun bat da, MRW, eta ibiltzen da mezulari bezala.

G —Bai.

KA —Eta joan zen etxe batera, eta atera zitzaion zu bezalako 
neskatiko bat.

Andoitz —Txiki bat.

KA —Bai. Esku batean zerbeza botila eta bestean zigarroa.

G —Ni bezalakoa?

KA —Bai, horrela. Eta esan zion, mezulariak esan zion:

- Barkatu, e, zure gurasoak ez al daude etxean?

- Eta hiri zer iruditzen zaik?

G —Bukatu da?

KA —Bukatu da.

A —Klaro, eske horrek esan nahi zuen, bada, ez zeudela etxean.

KA —Klaro.

Aurkezlea —Andoitz! Ez du hartu txistea.

A —Ez du harrapatu. Begira, ni ere bai nola izango naizen ak-
torea eta horrela, morreo-pila bat emateko handitan, eta 
txisteak kontatzen ere ja badakit. Super ona naiz.

G —Txarra da!

A —Oso-oso-oso ona naiz, e.

G —Beti Jaimitorenak kontatzen ditu.

A —Ez! Ez!

G —Jaimitorenak bakarrik dakizki, Aitor.

A —Ez! Begira, kontatuko dizut bat. Bueno, zuk jakingo duzu, 
seguru asko, baina bai, kontatuko dizuet bat. Utziko didazu 
kontatzen?

G —Benga, kontatu.

A —Ba omen zeuden sanferminetan bi mozkor, eta batak bes-
teari esan omen zion:

- Hi, taberna horretan urrezko komuna zagok!

- Zera egongo duk urrezko komuna!

- Baietz! Ni egon nauk. Urrezko komuna zagok.

- Ez dagoela urrezko… Goazen galdetzera!

Kamareroarengana joan, eta:

- Hor urrezko komuna dagoela?

—Aizu, ba al daukazue bananarik?

Eta tabernariak:

—Ez, ez. Hemen ez daukagu bananarik.

Eta tximuak:

—Orduan, ez daukazue bananarik?

—Ez, ez. Esan dizut: hemen ez daukagu bananarik.

Eta tximuak berriz ere:

—Bananarik ez, beraz?

Tabernaria haserretzen hasita eta:

—Aizu, behin eta berriz esan dizut. Berriz bananak eskatzen ba-
dizkidazu, mihia atera eta barran iltzatuko dizut.

Eta, orduan, Tximuak:

—Eta bananarik?

A, ez, ez, ez. Salto egin dut. Salto egin dut. Bai, e, esaldi-pare bat 
jan ditut, bai. Bai, e, tabernariak esaten dio, tabernaria haserre 
oso:

—Berriz eskatzen badizkidazu bananak, mihia aterako dizut eta 
barran iltzatu egingo  dizut.

Eta, orduan, tximuak:

—Baina iltzerik ba al duzu, bada?

Eta tabernariak:

—Ez.

—Eta bananarik?

Salto egin dut. Salto txiki bat, bai. Hori txistea.

Beste bat, beste bat. Hau txiste motza. Niretzako, txiste motzak 
onenak.

—Nola duzu izena?

—Xabier.

—Eta zer gehiago?

— -er.

A, ez, ez, ez. Izen osoa ez da esan behar, ez. E, Xabier ez. E, Xabi, 
lehenbiziko puska bakarrik, -er. Bestela, Xabier, -er ez da, ez dira 
ondo uztartzen, ez: Xabi-er.

—Nola duzu izena?

—Xabi.

—Zer gehiago?

— -er.

Hor dago txistea. Absurdo. Txiste motza. Oso; niretzat, onena.

Beste txiste bat, beste txiste bat. Hau ere motza. Tolosako gelto-
kian, Tolosako tren-geltokian:

—Barkatu, zer ordutan aterako da zazpiak eta laurdenetako tre-
na?

—Zortziak eta hamarretan.

E, bai, ezta? Harrapatu duzue, e? Zazpiak eta laurdenetako tre-
na zazpiak eta laurdenean atera beharko luke, ez? Normalean. 
Pixka bat atzeratuko balitz, bost minutu, hamar minutu, zazpiak 
eta hogei, zazpiak eta hogeita bost… Baina non egon da orain 
arte? Zortziak eta hamarretan zazpiak eta laurdenetako trena, e, 
ulertzen? Hor ez dago… Absurdoa. Denbora. Eta, gainera, tipoak, 
tren-geltokiko tipoak, batere esplikaziorik eman gabe:
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zanien (tokatzen zenean), ezetz asmatu zer postu jartzen 
(z)ostien (zidaten)? Zer uste duzue? Aurrelari?

Ramon Agirre —Atezain?

K —Atezain? Ez. Beste… zelan dira alboko horreik (horiek)?

B —Lateral?

K —Lateral.

A —Botilero.

K —Ez, botilero ez da. Defentsa? Ez. Ni nintzen, zera, defentsa 
eta porteria artean dagoen eremu anbiguo horretan ego-
ten zen ostia-zakua. Egia da. Beste modu batera esanda, 
pibotea. Ze(ren) horixe nintzen, pibote bat, kono bat. Ba-
loiak ostia bat emanez gero, eta horrekin gola saihestu, 
bada, ederki. Eta, orain, arazo bat daukat, ze(ren) ez dakit 
zelan kontatu nire kuadrillakoei, bada, etxatela (ez zaidala) 
futbola gustetan (gustatzen), eta kristo(re)n pereza emango 
dostela (didala) hemendik aurrera zapatuetan eta domeke-
tan berriro elkartzea futbola komentetako (komentatzeko).

Aber, nik sakon-sakonean badakit ez dela futbola bakarrik. 
Bada, bueno, bada… gure artean daukagun komuniketako 
(komunikatzeko) modua, zeri buruz berba egiten douen 
(duten)… Ojo, eta igual, e, igual nire complejo bat da, e, 
baina ni diferente sentiduten naz (sentitzen naiz). Esan gura 
dut ez naizela patroi konkretu batzuetan sartzen. Edo ez, 
behintzat, nire kuadrillakoen patroietan. Ze(ren) ostia, ho-
rrek (horiek) patroiak, e! Adibidez, Jesus! 

Denek —Uuuuu!!

K —Uuuu! Nire kuadrillan, monosilaboka berba egiten da. Ni 
noie (noa) nire kuadrillako batengana, eta esateotzat (esa-
ten diot) “Aupa, Jon, e, zer moduz?”, eta egiten deust (dit) 
“Ondo. Zer ba?”. Eta nik “e… lanean-eta zer moduz? Ondo?”, 
“Sin más, jodido”. Ja, e, e… “Eguraldi ona egiten dau (du), 
e?”, “Psss!”. Monosilaboak.

Eta, gero, beste kontu bat da kontaktuena. Kontaktu fisiko 
gozoena. Nik uste dut nire kuadrillan, zera, sorbaldatik ba-
rrura geraketan (geratzen) den gorputzeko beste edozein 
atalekin kontaktu goxo minimo bat eukittiek (edukitzeak) 
niri Mikasa baloiek ematen ostiena (zidatena) baino beldur 
handiagoa ematen dotziela (diotela). Eta niri kontaktue 
gustatu egiten jat (zait), eta goxoa baldin bada, hobeto. 
Niri, bueno, hori ere bai, baina beste kontaktu batez nabil. 
Kontaktu, laguntasun-kontaktua gustatu egiten jat (zait). 
Niri nire beldurrez berba egitea gustatu egiten jat (zait), 
nire sentimenduak esatea gustatu egiten jat (zait). Nik nire 
kuadrillakoak maite ditut, baina, ojo, klaro, eurei ezin deu-
tziet (diet) esan maite ditudanik, zeren arraro begiratuko 
neuztien (ninduten). Eta neu ere eroso-eroso ez nintzate-
ke sentituko. Ez dakit zelan esan. Bueno, bai, badakit zelan 
esan: ez naizela sentiduten (sentitzen) oso maskulino euren 
aurrean. Bueno, oso femenino ezta. Ez dakit, diferente.

Ze(ren), azkenean, maskulino izateko zer egin behar da? O 
sea, esan gura dut futbola gustetan (gustatzen) baldin ba-
jatzu (bazaizu), besarkada goxorik ez eta zure gauzei buruz 
berba egitea ez bajatzu gustetan (bazaizu gustatzen), klaro, 
hor zara maskulino nivel top. Eta futbola gustatu arren be-
sarkada goxoa gustatzen baldin bajatzu (bazaizu), eta zure 

- Joxe Ramon, hor dago saxofoian kaka egin duena.

KA —Ona. Gorane, polita da.

G —Aber, ez da ez dudala harrapatu, txarra zen.

A —Txarra zen? Aber, esaiozu berari, bere kasetetik atera dut eta, 
e.

Aurkezlea —A, bai? A, bai, e? Ezagutzen zuen orduan hark?

A —Hombre.

G —Baina, igual, ez da txarra dela, igual da gaizki kontatzen due-
la.

Aurkezlea —Hori izango da: graziarik gabe.

A —Korrika eta presaka egiten dudalako, baina…

G —Bada, ez dagoelako denborarik.

A —Eta “xaxofoia” esaten dudalako, baina orain logopedarekin 
nola nagoen, ja esango dut sasofoia.

G —Gaizki esan du. Eta egin duzu horrela, gizon zaharraren ges-
toak egin ditu. Eske bera arraroa da. Umeek ez dute horrela 
egiten.

EiTB

165.18. KEPA ERRASTIREN 
BAKARRIZKETA mp4 (5’37’’)

Aurkezlea —Nik egingo diot aurkezpena. A(re)txabal(e)tako 
idoloa eta Almerian nudismoaren erregea: Kepa Errasti!

Kepa —Kabrona bat da, e. Bueno, ni serio jarri behar naiz. Izan 
ere, nik, aber zelan… Nik gaur gauza bat aitortu behar 
biotzuet (dizuet): o sea, e… etxat (ez zait), ez, ez, ez, etxat 
(ez zait) futbola gustetan (gustatzen). Ez baina, ezta apur 
bat be (ere), e. O sea, zero. Nik badakit sekula ez dela izan 
nire pasioa. Ni umetan oso txarra nintzen futbolean. Bueno, 
orain ere bai. Baina umetan, nire burua behartu egiten ne-
ban (nuen) futbolean jolastera, lagunekin egoteko multide-
portesen. Ostia, multideportes. Hori zen sufrimendua. O sea, 
zapaturo-zapaturo, deporte bat. O sea, ni multideportesen 
zain egoten nintzen txerria San Martinen zain egoten den 
moduan. Eta, batez ere, futbola toketan (tokatzen) zen za-
patuetan. Hori zen sufrimendua. Ze(ren) kontua da nik e… 
baloiei, e, nik, nik… Ez egin barre, Aitzi.

A —Barkatu, Kepa. Barkatu.

K —Nik baloiei beldurre deutset (diet). Kristo(re)na, Jesu Kristo(-
re)na. Nik ez dakit zuek akordetan zarien (akordatzen zare-
ten) Mikasa baloiekin, Mikasa baloiak. Bada, larruzko batzuk 
izaten ziren. Baina zer gogortasun da hori? Zer gogortasun! 
Nik oraindik ez dut ulertzen manifestazioetan harriak bota 
beharrean zergatik ez ziren botatzen Mikasa baloiak. Eta 
euria egin, eta bustiketan (bustitzen) zirenean? Baina zer 
pisu zen hori! Zer pisu! Nik, gainera, es ke arazo bat daukat 
nik. Nik iman moduko bat daukat baloiekiko. Nik baloiekin, 
nik ez dut larrua joten (jotzen), o sea, ez dut larrua jotzen 
baloiei; baloiei ez deutset (diet) larrua jotzen. Larruak jotzen 
nau neu. Eta lagunek ere (baekixien) bazekiten hori, beldu-
rra neukala baloiei; eta multideportesen futbola toketan 
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Kazetaria 4 —Nola kudeatu beharko genuke ikuslearengan-
diko feedback… txarra, esan dezagun; alegia, ulertzen ez 
dizutelako itxura ematen dizutenean, aspertzen ari direla…

A —Publikoarekiko harremanik ez da eraiki behar; bestela, ha-
ren mailara erortzeko arriskua duzu, eta, horren ondorioz, 
hitzaldiaren kalitatea ahulduko da. Normala da, neurri ba-
tean, dena ez ulertzea ere, azken finean zeu baitzara aditua. 

Tira, azken galdera, alde egin behar dut eta.

Kazetaria 3 —Hitzaldien iraupena? Luzea, laburra?

A —Bada bi ordu baino gutxiagoko iraupenak berak adierazten 
du hizlari horrek ez duela zeresan nahikorik gaiaren ingu-
ruan.

Benetan, joan egin behar dut. Eskerrik asko. 

168.18. JENDE ARTEAN HITZ EGITEKO 
AHOLKUAK mp4 (1’59’’)

Pagadi —Arratsalde on denoi. Bueno, Jaime, gaur…

Jaime Otamendi —Pagadi, zerbeza bat zor didak, e! 

P —Zergatik? 

JO —Zeren, hauengatik balitz, gaur, ez zuan tokirik izango. Hiz-
ketan hasten gaituk, berbetan…

P —Hori ona da, merkea da eta.

JO —Zer kontatu behar diguk?

P —Bueno, bada, gaur, itxuran eman hizketan egingo dugu, eta 
itxura nola itxura ona eman jende artean hitz egiterakoan. 
Jende artean, ez jende aurrean, e. Jende aurrean ere bai, 
baina jende artean. Horrelaxe, coloquialmente esaten den 
bezala. Bada, bueno, The Week aldizkariak artikulu bat argi-
taratu du, truku batzuk ematen dituena, eta guk guregana-
tu egin dugu. Ondo iruditzen?

JO —Oso ondo, bai.

P —Oso ondo. Bueno, lehenengo kontsejua entzun dezagun. 
Lehenengo gauza da entzun. Ez da hain zaila ondoan dau-
kazunari entzutea. Ez izan antsia hori, ez izan nerbio hori, 
aurretik joateko beti, edo moztekoa, edo… Beti izaten da 
norbait igual hasten denean gai batez hizketan zuk, igual, 
zeozer gehixeago dakizu, eta gainetik hitz egin beharra. En-
tzun, ez da hain zaila. E? Eskatzea. Horixe, igual: “Realak zer 
egin du?” “Galdu, partiduan egon nintzen”.

JO —Ja. Bai, bai, bai. Entzun.

P —Pixka bat entzun. Eta gero, bukatzen duenean, arnasa pixka 
bat hartu eta bota.

JO —Bai Iro, hiri begira esan dik, e.

Iro —Eskerrik asko!

JO —Hiri begira esan dik. Zeren besteek esaten dutena entzute-
ko, alegia. Eta politikariei ere…

A —…bestearen esaldia. Nik askotan egiten dut hori etxean, eta 
izugarrizko egurra ematen didate horregatik.

P —Horixe. Beste bigarren bat ere badaukagu dela: berriketa 
pixka bat ondo dago, baina gehiegi ez. Hau da, eguraldiaz, 
badakizu, berriketa horiek eguraldiaz, kirolaz edo… Nik 
igogailuko berriketa deitzen diet. Aszensore guztietan egi-

gauzei buruz berba egitea, hori da erdibideko gauza bat. 
Eta ni, orduan, zer naiz? Ez nabil horretaz. Edo bai? Bueno, 
ez dakit. Hausnartzera noie (noa). Eta zuek etxean… bueno 
bada, hausnartu apurtxo bat, zuek ere, e. Eskerrik asko!

EiTB

166.18. ANJEL ALKAIN UMOREARI 
BURUZ mp4 (0’49’’)

Anjel Alkain —Txistea espainola da, e. Latinoa da. Hemen, 
pasadizoak eta bai, eta hemen bertsolaritza daukagu, eta 
gauza asko dauzkagu, baina… txistea, berez, nik dakidala, 
erdaraz da aspalditik. Egin daitezke txisteak euskaraz. Adi-
bidez, badakizue Alemanian turismoa ikaragarri dabilela 
orain, ezta? Badakizue zergatik? Bada, han gela merke asko 
dagoelako hoteletan. Han gela mer… Hori euskarazko txis-
te bat da. Aldatu da WhatsApparen eraginagatik. Narrazioak 
askoz ere gutxiago dira; eta barre egiten dugu besteetaz, ez 
besteekin.

EiTB

167.18. HIZLARION DOHAINAK mp3 (2’44’’)

Kazetaria 1 —Zure liburuan, hizlaria nabarmendu egin behar 
dela aipatzen duzu. Horren beharra ikusten duzu jendau-
rrean hitz egitean?

Aditua —Hara, edozein hitzalditan sartuko bazina, bi unitate 
ikusiko zenituzke: hizlaria eta entzuleria; alde batean, lagun 
bakarra, eta, bestean, lagun asko. Beraz, hizlari izateko, ba-
duzu arrazoiren bat nabarmentzeko.

Kazetaria 2 —Entzun izan dugu ez dugula hitz egiten idazten 
dugun moduan. Ados zaude iritzi horrekin? Zer uste duzu?

A —Hizkuntza jasoak ez du alderik ahoz edo idatziz, baliabide 
lexiko, gramatikal eta sintaktiko berberak dituelako. Adibide 
bat jartzearren, maia esan behar dut mahaia esan beha-
rrean, ahoz ari naizelako? Ez, horratio!

Hizlari onak ez du autozuzenketaren premiarik, hain zuzen 
ere zer zuzendu izaten ez duelako; halaber, diskurtsoaren 
antolaketa egokiaren bidez ekiditen ditu alferreko errepika-
pen eta birformulazio gogaikarriak.

Kazetaria 3 —Zer diozu umorearen erabilerari buruz? Umorea 
erabiltzearen aldekoa zara? Baita kontu serioez hitz egiteko 
ere?

A —Badago dioenik umorea dela oso gauza… serioa. Kontuz 
ibili behar da gai horrekin, askotan aurkako eragina izan 
baitezake, aintzat hartzen badugu entzulea, beharbada, ez 
dela gai izango pasadizoa ulertzeko ezinbestekoak diren 
bigarren zentzuak eta loturak harilkatzeko.

Badut ederki dabilkidan trikimailua umorea erabili nahi 
dudanean: txistearen gakoa datorrelako pista ematen diot 
entzuleari, gako hori esaterakoan barre eginez; horrela, la-
gundu egiten diot.
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MUSIKA JOERAK II: EMO

Kaixo denoi, zer moduz?

Gaurko saioak gris-beltz kolorea hartuko du, bale? Ez dugu inor 
deprimitu nahi, baina, tira, abisua pasata. Emo espirituak harrapa-
tuko gaitu une batez.

90eko hamarkada-hasieran, emo izatea, bada, modan zegoen: 
My Chemical Romance, The Rasmus… ezagunak egiten zaizki-
zu, ezta? Bai, onartu ezazu: emo garaia ere pasa zenuen, eta pasa 
genuen. Eta, moda guztiak bezala, emo garaia bueltatu egin da 
gure artera.

Kasu honetan, Z generazioaren eskutik datorren emo mundua 
da, eta rap-doinuek rock-doinuak ordezkatu dituzte.

Emo-rap mundua errepasatuko dugu zurekin batera, eta hasiko 
gara estilo hau ondo, oso ondo, jorratu duen abeslari batekin; 
bere izena: Lil Peep.

MUSIKA JOERAK III: SAD BANGER

Kaixo denoi. Ainhoa Vitoria naiz. Zer moduz? Ongi etorri podcast 
berri honetara.

Ez dakit ezagutzen dituzun Sad Banger-ak: kantu dantzagarriak 
dira, baina negar egiteko balio dutenak; alegia, dantzan ari zaren 
bitartean, zure tristuran murgildu zaitezke.

Lehen begiratuan, ez du ematen nahasketa logikoa denik, baina 
posible da, e. Asko dira dantzagarriak diren abesti tristeak, eta 
hauek guztiak Sad Banger-ak dira. 

Adibidez, Gloria Gaynorren I will survive kantu mitikoa Sad Ban-
ger-a da; Ultravoxen Dancing With Tears in My Eyes Sad Banger-a 
da. Eta azken urteetan iritsi zaizkigun kantu asko eta asko Sad 
Banger-ak dira.

Hemendik hasiko gara: Charli XCXek uztailean kaleratu zuen 
Gone abestia, Christine and The Queensekin batera. Antsietateaz 
eta bakardadeaz ari den abestia da, jendez inguratuta egon arren 
bakarrik sentitzen zarenean sentitzen duzun hori kontatzen du. 
Eta guztia dantzan ari garen bitartean.

Charli XCX. Hau da Gone.

EiTB

173.19. MUSIKA BEGIETATIK SARTZEN 
DA mp4 (3’54’’)

Ilaski Serrano —Xabi Bandinirekin ere egon zara… beste tal-
de batzuk ere bai… E… planteatzen duzu… zure tesia da, 
eta egia da, gaur egun eta XXI. mendean eta 2020. urtean 
denok onartu beharko dugula musika begietatik sartzen 
dela.

Iratxe Reparaz —Bai, bai, eta nik uste, hori, generazioak, ez, 
geroz eta gazteagoak, e, esaten da multipantaila direla, ez? 
Gu, bueno, e, igual mugikor batekin gaude, baina beraiek 
egongo dira mugikorra, telebista, e, tableta, eta, azkenean, 
begietatik sartzen zara. Eta, agian, batzuek musikagatik eza-
gutzen zaituzte, baina beste batzuek ezagutuko zaituzte 
bideoklipagatik, eta gero, bada, taldeagatik interesatu dira 
gehiago.

ten direnak. Bada, minutu baterako ondo daudela, baina ez 
sakontzeko. Adibidez, eguraldiaz hizketan ari bagara, bada, 
ez hasi esplikatzen antizikloia nola formatzen den, edo 
Lorentxo Portularrumeren fotografiak erakusten. Ez da, ez 
da… Nahikoa da pixka bat esatea: “Ona dator” eta “bai, ona 
dator”, eta punto.

JO —Eta kito.

EiTB

171.19. ZEIN EMOZIO ERAGITEN DIGU 
MUSIKAK? mp4 (1’46’’)

Laguna 1 —Hau sustoa! Zer demontre da hau?

Laguna 2 —Zure iratzargailu berria! Ezagutzen duzu musikare-
kin esnatzea baino modu alaiagorik?

L1 —Musika? Zarata horrek erotu egingo nau! Ba al dakizu zer 
ordu den?

L2 —Esnatzeko ordua! Ikusiko duzu zeinen egun ona izango 
den gaurkoa!

L1 —Oooo! Nire ametsa bai zela ederra! Utikan zu eta zure mu-
sika!

L2 —Ee! Esnaera txarrekoa zara, gero! Nota goxoen ostean go-
saria are gozoagoa…

L1 —Zapore mingotsa daukat bada nik lapurtu dizkidazun mi-
nutuen erruz!

L2 —Ez al zara ohartzen erritmo biziko musikak esnatu duela 
zure garuna eta gaur praktikatu behar dituzun jarduera 
guztiak sinkronizatu dituela?

L1 —Adarra jotzen?

L2 —Ejem. Barkatu. Zuzenekoaren ondorioak. Play-backa per-
fektua da, baina zuzenekoa askoz zirraragarriagoa. Baietz?

L1 —Zirraragarria zinez, bai.

L2 —Eta egun bakoitza berezia eta errepikaezina denez, bihar-
koak beste soinu-banda bat izango du.

L1 —Soinu-banda errepikatzen ez dela? Aa!

172.19. MUSIKA JOERAK mp3 (4’03’’)

MUSIKA JOERAK I: DREAM POP 

Kaixo denoi, zer moduz?

Ainhoa Vitoria naiz. Ongi etorri gure podcastera.

Gaurko saioa musika-estilo bati eskaini nahi diogu. Telesail arra-
kastatsuenen artean, bada, modan dagoen musika-estiloa da.

Aspalditik dator musika-mundutik soinu hau, baina azkenaldian 
oso presente dugu Dream Pop estiloa: amestera gonbidatzen 
gaituen musika da, atmosfera berezia sortzen duten kantuak 
dira, susurratzen ari diren ahotsak eta elektronika nahasten di-
tuen abesti sofistikatuak.

Horren adibide, abesti hau: Chromatics taldearen eskutik dator 
The Page.
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Bada, abestia sinplea ez, baina bai izatea, e, agian, instru-
mentu gutxirekin erraza, ez? Pixka bat horren bait… Hori 
egin zuen berak, eta bai, bien artean, bada, hortik jo ge-
nuen.

EiTB

174.19. TIK TOK: BEGIETATIK SARTZEN 
DEN MUSIKA mp3 (1’07’’)

Ainhoa Vitoria —Aupa, kaixo! Zer moduz? Ainhoa Vitoria naiz. 
Ongi etorri gure saio berrira.

Hau entzun, eta zuzenean burua martxan jarri, eta TikTok 
hitzaz akordatzen gara, ezta? Aurtengo aplikazioa da, aur-
tengo erreminta audiobisuala; ezin dugu hori ukatu. Eta 
aurten ezagunak egin diren kantu askoren arrakasta TikToki 
esker izan da. Beraz, guk ere TikTokaz hitz egin nahi dugu.

Ez dakigu etorkizuneko erreminta izango den musikarien-
tzat, baina, aurtengoa ikusita, bada, baliteke hala izatea.

TikTokaren boomak musikaren mundua aztoratu du, eta Ja-
son Deruloren Savage Love honek goia jo du. TikTokari esker, 
fama lortu duten abestiak errepasatzera goaz; TikTokaren 
soinu-banda ezagutzera goaz. Ongi etorri!

EiTB

175.19. GONA BIDEOKLIPA mp4 (3’57’’)

Jantzi ezazu gona
eta entzun haizeak
hor azpian dioena;
jantzi ezazu gona!
Zapaldu, ibili, eten bidea,
karraskatu zure hortzak nireen tokian,
igo trapuzko zaldi basatira,
ez izan beldurtia…
Batzuetan,
gonari ez zaio gustatzen gauez bakarrik ibiltzea;
besteetan,
horixe da gustatzen zaiona, ai, gona!
Gona marimandona!
Dona, dona, katona… jantzi gona!
Erraza zaizu, bada,
nirearen ertza altxatzea,
ai!, nire grina epaitzea,
gerria kentzea,
dakidan gutxia kuxkuxeatzea,
nitaz duzun irudia juzgatzea,
batez ere
ile gris jaio berria,
edertasuna, grina, adina,
batez ere
grina epaitzea;
erraza da grina epaitzea…
Baina, behin bada ere,

Nik uste bai interesgarria dela oraindik taldeek diskoak ate-
ratzea, eta, gainera, nik ikusten dut, e, gazte askok erosten 
dituztela taldea laguntzeagatik. Gero, agian, bada, hori, ez 
daukate non entzun edo ez daukate ohitura hori, baina bai 
nahi dutela taldea lagundu, bada, etorkizunean, talde ho-
rrek bideoklip bat egiteko, edo dena delakoa.

IS —Apur bat aurrea hartzen zabiltzate egoerari ere bai.

IR —Saiatzen gara, bai.

IS —E, arte-zuzendari ere bai. Etorkizunean, defenditzen duzu 
zuk, gainera, arte-zuzendari asko egongo dela etorkizu-
nean, azkenean denok landu beharko dugulako, edo kome-
nigarria izango da, bueno, bakoitzaren marka, bakoitzaren 
irudia, bakoitzaren mezua…

IR —Eta modu natural batean, e… komentatzen nizuna lehen. 
Bai, orain badirudi: “Arte-zuzendaria? Ba! Ez dut behar”. Bai-
na, agian, jende askok edo talde batzuek badute ja arte-
-zuzendari bat, baina ez dute identifikatu; aholkatzen dien 
pertsona bat, ez? Nik uste… Eta bai, etorkizunean egongo 
da, e, musikan eta, bueno, beste arlo batzuetan ere.

IS —Eta apurtxo bat moldagarri hartu… Hori hasi dugu ja de-
nok, e. Zurrun… eta ideia zurrunetatik, bueno, azkenean 
zirrikituetatik mugitzen ikasi behar da… Badaukazue es-
perientzia bat; bueno, apurtxo bat, Zetaken bideoklipak 
aipatzen gabiltza, Errepidean horrekin egin zuten aurkezpe-
na, zeuk egindakoa —bueno, atzean zagoz (zaude)—, e, 
bideoklipa. Hor ere, oker ez banago, izan zenuten, bueno, 
bada, plan-aldaketa egin beharra, eguzkia ez zelako atera-
tzen.

IR —Hori izan zen… Bai, bai.

IS —Eta gero, plan-aldaketak, bueno, kontatuko didazu, eta 
plan-aldaketak apur bat, bueno, konfinamendu-garaietan 
ere, alderantziz sortu duzue kanturen bat.

IR —Hori da. Hori da aspaldi probatu nahi nuen zerbait Pello-
rekin, ze(ren) banekien, banekien, sentitzen nuen fun-
tzionatuko zuela. Pellok oso ondo ulertzen du nik esaten 
diodana, edo, irudi bat erakusten diodanean, berak badaki 
zein emozio atxiki horri. Edo nik ikusten nuen bazegoela… 
kuadrillako WhatsAppean bertan, ikusten nuen sentsazio 
negatibo generalizatu bat, baina jendeak behar zuen, pixka 
bat, bultzada bat, ez? Esatea egiten ari garena, bada, merezi 
izango duela, ez? Eta Pellori, hori, telefonoz deitu nion eta 
esan nion: “Jo, Pello, ez duzu… ez duzu hau pentsatzen?”. 
Eta esan zidan: “Jo, bada, bada, egia da”, ez? Azkenean, de-
nok, igual pixka bat egoeragatik, bada, negatibo jarri gara, 
eta, eta esan zidan. “Bada, proba batzuk egingo ditut”, eta: 
“Bale”. Bidali nizkion argazki batzuk, eta esan nion: “Pixka 
bat, nik uste, hau transmititu behar duela”. Eta horrela, eta, 
eta izan zen… bi egunetan, erokeria bat. Eta harrera izan da 
oso-oso polita; o sea, jendea eskerrak ematen, o sea, abesti 
bat egiteagatik.

IS —Ideia bat dago, irudi batzuk daude, konfinamenduarekin 
zerikusi, eta, bueno, bada, estalki horretatik edo, behintzat, 
hezurdura horretatik sortzen da kantua, eta ez alderantziz.

IR —Bai, hori da. Bai, kuriosoa izan zen. Azkenean, nik ere esa-
ten nion, bada, pixka bat positibotasun hori transmititzeko, 
e, uda-giroa transmititu behar zuela. Eta horrek zer dakar? 
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177.19. ZIMELDU EZ DEN FRUITUA 
IRRATI-ERREPORTAJEA mp3 (5’14’’)

Esataria —Billie Holidayren oroimenak bizirik iraun du, hil ze-
netik mende erditik gora igaro den arren. Zimeldu ez den 
fruitua da. Mende erditik gora igaro da hil zela, baina haren 
oroimenak eta ondareak bizirik diraute, baita euskal musi-
kariengan ere.

(…) 

Mikel Laboak maite zuen Billie Holiday. Hil aurretik kalera-
turiko azken diskoan, Xoriek 17-n (2005), kantu bat eskaini 
zion In Memoriam izeneko atalean. Asko entzuten zuen. 
Asko maite zuen bere ahotsa, bere kantatzeko modua. Bere 
bizitza ezagutu zuen biografien bidez. Goizetan, gosaltzeko 
garaian, ia egunero jartzen omen zuen Billie Holiday bolada 
batean. Bazuen egina musika bat, baina ez zekien oso ondo 
zer zen, jazza-edo. Iñaki Salvadorrek esan zion ematen zuela 
Alemanian bi gerren artean egiten zen musika, Kurt Weillek 
egiten zuenaren tankerakoa. Laboak Hollidayri eskaini zion.

(…) 

Beñat Axiarik ere maite du Billie Holiday. Sarri entzun diogu 
zuzenean Strange Fruit pieza mitikoa modu durduzagarrian 
interpretatzen. Nafarroa Behereko donapaleutarra kantaria 
eta perkusio-jotzailea ez ezik, Baionako Kontserbatorioan 
ahots-teknikaren irakaslea ere bada. Iraultzailea da, musika 
egiteko zein ulertzeko eragatik. Inprobisaziotik zein herri-
-musikatik edaten du bere taldeak, “Urria”-k, eta horregatik, 
agian, askoz ere ikusgarriagoa gertatzen da zuzenean.

(…) 

Frank Sinatrarentzat, berriz, bere eragin nabariena izan zen, 
eta AEBetako herri-musikaren historian oihartzun handie-
neko kantaria. 

Time aldizkariak XX. mendeko kantu onentzat izendatu 
zuen berari abestea hainbesteko mina ematen zion Strange 
Fruit hura. Sarri esan ohi da arrazakeriaren aurkako lehen 
kantua izan zela. Billie Holidayrentzat, gogorra izan ohi zen 
pieza hura kantatzea, nahiz eta ia kontzerturo egin behar 
izaten zuen, bisen garaian, gehienetan, bera entzun eta 
ikustera joaten zen publikoarentzat ia ezinbestekoa bihurtu 
baitzen. 

(…) 

«Strange Fruit kantatzeak hainbeste eragiten dit, gaixo jar-
tzen bainaiz. Indarrik gabe uzten nau», utzi zuen idatzirik 
Holidayk Lady Sings the Blues autobiografian, 1956an, hil 
baino hiru urte lehenago. Heldu den asteartean, apirila-
ren 7an, mendea beteko da Billie Holiday jaio zela (Phila-
delphia, AEB, 1915). Eleanora Fagan Gough zuen benetako 
izena, eta Lady Day ezizen artistikoz egin zen ezagun. Aditu 
gehienen ustez, jazz-kantari nabarmen eta eraginkorrene-
takoa da.

jantzi ezazu gona!
(Bakarrik eta isilik egingo duzu hori ondoena;
haizeak azpian dioena, zer ona!)
Gona marimandona!
Ez zaio gustatzen gauez galduta sentitzea;
besteetan,
azpildurak koskaka ekartzen dizkio izar guztiak…
Zaila da aurreikustea;
zer nahi duzu nik esatea?
Ahizpa, lehengusu,
laguna, amona, aitona,
jantzi zuk zurea!
Gizona, jantzi gona!
Baina eskatzeari egin uko, abandona…
Ezin da eman gona, haizea eta nire artean dagoena.
Dona, dona, katona… gona!
Ezin da eman gona.

Gaztelupeko hotsak

176.19. BRUCE SPRINSTEENEN MUSIKA- 
-BIOGRAFIA mp3 (2’43’’)

Esataria —Hori bai, oso bestelako musikarekin… Begira, roc-
karen izarrik distiratsuenetakoa da, eta oraingo honetan 
gure artean zuzenean arituko ez den arren, bihar, Xixonen, 
kontzertua eskainiko du Bruce Springsteenek.

Baina Euskal Herria oso gustuko duela esan beharrik ere ez. 
Ikusiko zenuten, segur aski, irudietan, egunkarietan, ezta? 
Igandeaz geroztik, Donostian da The Boss, bere familia eta 
zenbait lagunekin, eta egu… bueno, bada, egun atsegin, 
eder batzuetaz gozatzen. Agian, nork daki, agian, zuetako 
norbaitek ere, akaso, paseoan ikusiko zuen, bada, Donos-
tian, Maria Cristina hotelaren inguruan edo hor nonbait.

Tira, azken finean, aitzakia ederra guretzako (guretzat) 
Springsteenen musikaren ibilbidearen errepasoa ere egite-
ko, eta, batez ere, bere musikarekin gozatzeko. Hementxe 
duzue, gaur, berari eskaini nahi diogun musika-biografia.

Bruce Springsteen New Jerseyn jaio zen, 1949. urtean. Mu-
sikarako zaletasuna txikitatik datorkio; antza, Elvis Presley 
telebistan estreinakoz ikusi zuenetik. 13 urte zituela, bere 
lehendabiziko gitarra erosi zuen, eta, ordutik, musika-tresna 
hori bidelagun izan du.

Hainbat taldetan aritu ostean, 23 urte zituela Columbia Re-
cords ekoiztetxearekin kontratu bat sinatu zuen, 1972an. 
Urtebete geroago, bere lehendabiziko diskoa plazaratu 
zuen: Greetings from Asbury Park. Salmenta handirik izan ez 
arren, harrera bikaina izan zuen prentsa espezializatuaren 
eta rockzaleen artean.

Handik gutxira, E-Street Band taldekoekin batera, kontzer-
tuak eskaintzen hasi zen.

EiTB
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minusean direla gure orduak, beti, beti, beti minusean, beti 
zorretan, beti elkarri zor gauzela (gaudela) banda denetan.

Futbola gustatzen jakuenak (zaienak) futbola ikustera doiez 
(doaz), edozein partidu, nahiz eta izan partidu bat, e, ez da-
kit, inork ezagutzen ez daben (duen) talde batena edo oso 
maila baxuan dagoen talde batena, eta zer? 50 eurotik ez 
dira bajatzen sarrerak; 30? 30 ja merkea da futbol-partidu 
bat ikusteko. Eta normala iruditzen jaku (zaigu); edo kuota 
bat, ez dakit, direnak… ez dakit zenbat kuota ordainduko 
den urtean, edo hilean, edo lo que sea. Eta ez daukagu kon-
tzeptu hori musikan.

G —E, Athletic, adibidez, hemen, ez? Denak esaten “sentimiento 
Athletic”. Hori oso prestigiatuta dago; gurea ez.

I —Gurea ez.

G —Eta gurea prestigiatzeko, zer behar dugu? Behar dugu heda-
bideak, behar dugu politika zuzena. Espainian ere ikusten 
da hor gabezia…

I —Behar dugu heziketa bat.

G —…izugarri bat, izugarri bat. Bai, badaude ho(rre)lako heda-
bide musikal erreferentzia direnak, baina, aber, egia esan-
da, oso dirigidoak dare (daude), ez? Frantzian, dago beste 
politika bat, baina hemen ez dago. Eta hori nabarmen da. 
Orduan, azkenean, gaude, hori, ze… musika euskaraz, edo 
Euskal Herrian egiten, hobe esanda, Euskal Herrian egiten 
den musika prestigiatuta dago? Ez, ez dago; inoiz ez da 
egon prestigiatuta. Garai batean, bai, lotura zeukalako, e, 
borroka sozial eta politiko batekin.

Berria

181.19. EGILE-ESKUBIDEAK mp3 (3’34’’)

Kazetaria —Korapiloa askatzeko, gure entzuleek izango dute 
ideiaren bat, baina zer da zehazki SGAE?

Sortzailea —SGAEk esan nahi du Sociedad General de Autores 
y Editores, eta Espainian hainbat sorkuntza-lani dagozkion 
egile-eskubideak kudeatzen diharduen erakundea da. Era-
kunde pribatua da, irabazi-asmorik gabekoa. 

K —Hori entzunda, esan daiteke beharrezko den lana egiten 
duela, ezta? Esan nahi da, egileak berak oso zail izango bai-
luke bere lanaren gaineko kontrola izatea, halakorik egon 
ezean.

S —Bai, jakina.

K —Baina ematen du ezin dela, musikaz ari garela, abesti bat ere 
jarri publikoan, kanona ordaindu ez baduzu. 

S —Izan ere, ezin izango litzateke, egileak berak baimenik ema-
ten ez badizu. 

K —Sortzaileon artean ere gero eta kexa gehiago entzuten dira.

S —Ezjakintasun handia dago. Kontua da SGAEk tarifa batzuk 
aplikatzen dituela musika erabili ahal izateko, eta ez erabil-
tzeagatik; orduan, ez dago jakiterik zer erabili den benetan, 
eta banaketa beste parametro batzuen arabera egiten da: 
estimazioak, salmenta-datuak… Gehien-gehienetan, egile 
eta ekoizle handienen mesedetan.

K —Espainiar estatuan, derrigorrezkoa da SGAEn erregistratzea 
abestiak?

178.19. JAZZALDIKO KARTELA mp4 (2’07’’)

179.19. AFRIKA BIBANG mp3 (2’30’’)

Afrika Bibang —Kaixo, Afrika Bibang naiz, eta Nomada diskoa 
aurkeztera nator.

Esataria —Nomada maketa izan da Afrika Bibangen itzulera-
-txartela. 1993an ibilbideari ekin zionetik, ez da gelditu: Ke 
No Falte, Etsaiak, Fermin Muguruza… hainbat eta hainbat 
taldetan aritu izan da. 2004an Entzun bakarkako lana atera 
zuenetik, kanpoan ibili da Afrika, nomaden moduan, agian, 
baina musikaren lurraldea utzi gabe sekula. Hamabost ur-
teren ostean, berriro ere dator Afrika Bibang. 

Nomada baten itzulera posible ote da? Disko honekin, 
behintzat, Afrika Bibang gure belarrietara bueltatu da. Hau 
dugu, Afrika Bibangen Sua.

Nire ondoan zaudenean, orduak azkarrago pasatzen dira. 
Esaidazu nola, nola ikasten den. 
Denbora gelditzen eta eguna iluntzen 
Batez ere inork ikusi ez dezan gure begiek diotena 
sekretuan 
Sua dago gure artean (bis)

Naiz irratia

180.19. IZARO ETA GARI mp4 (3’06’’)

Izaro —Nik esaten dut beti, e, denei, galdetzen dostienien (di-
datenean) aber zer moduz musikan, ez? “Zagoz (zaude) 
viviendo tu sueño”. Mi sueño? Mi sueño bizi dut nire denbora-
ren % 0,5ean; beste denean, borrokan nabil. Borrokan nabil, 
e, lan egiteko era duin batean; borrokan nabil, ze(ren) soi-
nu-probak, igual, dira goizean, eta nire banda guztiak lan 
egiten du goizez, igual, fabrika batean, goizeko zazpietan, 
Iker Lauroba moduan, bai, e, beste mila ordu egoteko kon-
posatzen eta ez dakit zer. Sortzen kultura bat gizarte ba-
terako, eta gabiz (gabiltza) gure sortzaileak hiltzen, itotzen.

Gari —Jendeak ez daki, ezta ere, musikari askok ere ez dakite, 
baina, normalean, jendeak ez daki, ezta industrian ere, e, 
gure ofizioa zertan datzan. Ez daki, o sea, jende askok pen-
tsatzen du kantak sortzen direla de la nada, o sea, ya está, 
kanta dago, ez?

I —Pankarta gigante batzuk esaten: ez dakit zein talde, X talde, 
4.550 euro; pankarta gigante batean, esaten moduan “Gure 
udaletxea dirua botatzen dabil”, ez?

G —Hori behin baino gehiagotan azaldu da. Bergaran ere ho-
-(rre)lakoa egin zuten.

I —Orduan, nik esaten dut: “aber, ez gara bizi mundu berdinean”; 
o sea, non dago benetan hori, kartel hori, idatzi daben 
(duen) horrek… Nik ulertzen dut zure udaletxean dirua ze-
lan priorizatzen den, ez zagoz (zaude) ados, guay. Baina ezin 
duzu uste izan 4.550 euro, e, hamahiru pertsona lanean da-
bizen (dabiltzan) egun oso batean, ze(ren) kontzertu bat ez 
da ordu bat, da egun oso bat —eta atzetik dagoena, baina, 
bueno, mugatuko dugu egun batera—, zilegi dela, nahi-
koa dela, o sea, duina dela. Eske ez da, inondik inora ere ez; 
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Baina egia da, denbora baten buruan, ez naiz aspertu, bai-
na egia da ez nuela batere denbora beste gauzen egiteko, 
beste musikariekin ere aritzeko, eta gogoa nuen ere berriz 
Euskal Herrira etortzeko.

Beraz, horiek guztiekin, e, hautatu dut uztea eta arriskua 
hartzea, zeren eta ez nuen gehiago deus, denbora pixka 
bat hartzeko eta berriz etortzeko honat, proiektu berri bat 
sortarazteko, hara.

Eta denbora hortik hasi naiz laukote batekin. Beraz, osatu 
dugu laukote bat hiru lagunekin, eta hor zazpi urtez izan 
naiz haiekin, ere Frantzian eta munduan edo Europan 
zehar; baita ere lehiaketetan eta erakasle famatuekin, eta, 
hara, hori ere esperientzia handia izan da.

Eta, orain, hemen niz (naiz) erakasle, Baionako kontserba-
torioan, eta Iparraldeko Orkestran ere biolin-bakarlari. Hara, 
badira holako txandak.

EKE

184.19. KONTZERTURA JOAN ALA EZ 
mp3 (0’45’’)

Laguna 1 —Joango al zara larunbateko BECeko kontzertura?

Laguna 2 —Jakina. Zu?

L1 —Ez dakit. Entzun dut ETBn ere zuzenean emango dutela.

L2 —Ez duzu konparatuko etxetik ikusi edo bertan izan.

L1 —Bueno, ni ohituta nago kontzertuak DVDan ikusten. Ikusi, 
hobeto egiten da, eta entzun ere bai.

L2 —Bai, baina giroa… ezin da alderatu. Gainera, nik taldearen 
LPa erosteko asmoa daukat. Zuzenean erosiko diet.

L1 —Biniloa erosten duzu? Erosoagoa da CDa; bestela, Interne-
tetik jaitsi mp3a.

L2 —Zurekin SGAEk jai dauka!

L1 —Bai, nirekin bai.

185.19. IKER MARKINEZEN BIHOTZEKO 
FONOTEKA mp3 (5’20’’)

Nekane Peñagarikano —Beatles, Iker?

Iker Markinez —Bai, Beatles. Hauxe aukeratu dut lehenengo 
abestia. Beatles, e, aukeratu dut lehenengo abestia orain 
Beatles jartzen diogulako izena, baina nik hau entzuten 
nuenean ez nekien zer zen, ez zeintzuk ziren, ez zein zen 
John Lennon, zein zen Paul McCartney ere ez, eta ja Ringo 
Starr… eta, bueno, ezta ideiarik ere ez, ez.

Jarri dut Beatles zergatik (zeren) guk etxean… Nik uste dut, 
bada, nire edadea daukaten gehienek bezala, kasetea, ka-
setea geneukan guk, eta nire etxean, bueno, ez dut esango 
musika asko entzuten zenik, zergatik (zeren) ez da hala, ez 
dut uste, etxe askotan bezala, bada, ez zen musika konstan-
te egoten, ho(rre)la, jarrita. Baina kaxoietan kuxkuxeatzen, 
bada, zeuden kasete batzuk, eta kasete horietako bat hauxe 
zen, eta honekin hasten zen, hau da lehenengo abestia. Eta, 
orduan, bada, txiki-txikia nintzela, ja entzuten nuen hau.

S —Ezzzzz. Zeure kasa erregistra dezakezu Jabetza Intelektuala-
ren Erregistroan. Egia da, SGAEren bazkide bazara, tramite 
horiek guztiak haiek egiten dizkizutela. Estatuan, badaude 
beste erakunde batzuk ere: CEDRO, DAMA; Euskal Herrian 
ere, badugu EKKI, Euskal Kulturgileen Kidegoa. 

K —Orduan, demagun taberna baten jabea naizela; egiletza-es-
kubideak, horrela, generikoan erabiltzen da-eta, ordaindu 
dizkiot SGAEri. Zer gertatzen da bazkide ez den musikariren 
baten lana jartzen badut?

S —Berez, bost urteko epea du egileak eskubide horiek eskatze-
ko. Hortik aurrera, SGAEren funtsara doa. Pentsa, 2015ean, 
17 milioi euro eta erdi izan ziren identifikatu gabeko esku-
bideak. Horiek guztiak banaketa orokorraren bidetik doaz 
bazkideengana.

K —Kontxo! Ez da harritzekoa halako diru-biltzaile hutsaren 
fama izatea!

S —Tira, gauza onak ere baditu SGAEk. Egileek, beren lanaren 
erabilerarengatik kobratzeko, ezinbestekoa dute kudeake-
ta kolektiboa. Zer ote litzateke nork bere lanaren erabilera 
kontrolatzea tabernaz taberna! Lege-aholkularitza eskain-
tzen dizute, maileguak, pentsio-planak… Hau da, langile-
tzat hartzen zaituzte, eta nolabaiteko babesa eman. Baina 
zalantzan dagoena da bere kudeaketa-eredua, gehienbat.

K —Eta zein da, zure ustez, biderik egokiena?

S —Arestian aipatu dugun EKKIk darabilena, ezta? Batetik, ku-
deaketa-eredu demokratikoagoa proposatzen dute: bes-
tetik, benetako erabileraren araberako tarifak kobratzen 
dituzte (eta horren arabera birbanatu egileen artean); are 
gehiago, egileak bere lanagatik ez kobratzeko erabakitzeko 
askatasuna du.

K —Sortzaileak ezin dio kobratzeari uko egin, ala?

S —Ez beti. Ekoizle bat egon daiteke, diskoetxea… beste hain-
bat alderdi egon daitezke tartean, eta horietakoren bat 
SGAEren bazkide izatea ez da batere arraroa.

183.19. MARINA BEHERETXE mp4 (2’52’’)

Marina Beheretxe —Beraz, bai. Izan nintzen, beraz, Tolosan. 
Zortzi urtez egon naiz han, eta lau urtez izan naiz lanean, e, 
Tolosako Ganbara Orkestran. Beraz, han, e… aski orkestra 
berezi bat da, hamabi musikagile bakarrik gira (gara), sokak; 
ni nintzen bigarren bakarlari, hori, beraz, bon, errespontsa-
bilitateak banituen. Eta hor pentsatzen dut nire lana ikasi 
dudala, e, artista izaitea ikasi dut, en fin: taularen gainean 
aritzea eta, ere, errepertorioa eta horiek guztiak han ikasi 
ditut, nire lankideekin.

E, beraz, izan naiz, bai, Frantzian zehar, eta ere bakarlari 
handiekin —bada, ez dakit ezagutzen dituzunetz, baina 
Gautier Capuçon, adibidez; hara, Anne Queffelec; bon, ar-
tista handiekin—; beraz, hori esperientzia handia da nire-
tzat. Gaztea nintzen, hogei urte nituen. Eta, hara, Frantzian 
zehar… ari ginen egiten genituen, guti gorabehera, ehun 
kontzertu urtero, beraz, asko da —bat hiru egunero—; eta 
izan gira (gara) ere Eslovakian, bada, Espainian ere, Belgi-
kan, bada, hara, mugitu gira (gara) pixka bat. Esperientzia 
oso ona.
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186.20. ERALDATZEA mp4 (2’48’’)

Edurne Beloki —Eskerrik asko gaur ere bertaratu zareten de-
noi. Dakizuen moduan, aurreko asteko saioaren jarraipena 
da gaurko hitzaldia, “Aldaketa-garaian jarrera baikorra” jar-
dunaldien bigarrena.

Ander Izagirre —Kaixo. Arratsalde on eta mila esker. Nola 
egin aurre aldaketei? Zer da aldaketa? Izan ere, gure egune-
roko ohitura txiki bat aldatu dezakegu, edo ekintza antola-
tuen bidez gizartea aldatuko duen iraultza handi bat eragin 
dezakegu.

EB —Iraultza hitza latinez revolutio da. Eta denbora tarte luzean 
edo laburrean gerta daiteke.

Hara, Aristotelesek bi iraultza politiko mota ezberdintzen zi-
tuen: konstituzio batetik besterako aldaketa, eta konstituzio 
baten aldaketa.

Munduko historia aldatu duten iraultzak zein izan diren 
galdetuko banu, guztion burura etorriko litzateke 1789-99 
bitarteko Frantziako iraultza, ezta? Nola ahaztu, bestetik, 
berriki eman den eta guztiok bizi izan dugun XX-XXI. men-
deko iraultza informatikoa.

AI —Beste eraldaketa bat, oraingoan biologia-esparrura salto 
eginda, metamorfosia dugu. Nork ez du entzun, ezta? Anfi-
bioen metamorfosia animalia batzuen garapenean enbrioi 
eta heldu-fasearen bitartean gertatzen den aldaketa anato-
mikoen multzoa da. Jarraitzen duzue, ezta? Aldaketa fisio-
logikoak eta ekologikoak ere gertatzen dira epe horretan. 

EB —Halaxe da bai. Kafkaren Metamorfosia lanak ere eragin 
handia izan zuen XX. mendean. Gregor Samsa izeneko gaz-
teak, goizean esnatzerakoan, intsektu bihurtu dela ikusten 
du. Hau da nobelaren abiapuntua. Baina dena ez da larba 
eta Kafka. Ez horixe. Tximeleta-efektuarekin ulertu genuen 
edozein aldaketa txiki kaos handi baten eragile izan zite-
keela. 

Hor dugu, era berean, kaosaren teoria. Zer esan nahi du? 
Bada, hasierako baldintzen aldaera txikiek etorkizuneko 
portaeran ezberdintasun handiak sor ditzaketela. Teoriaren 
izendapena mendeetan zehar aipatua izan da, herri jakin-
tzan ere islatu delarik:

EB —Iltze baten erruz, ferra bat galdu zen;

AI —Ferra baten erruz, zaldi bat galdu zen;

EB —Zaldi baten erruz, zaldun bat galdu zen;

AI —Zaldun baten erruz, gudu bat galdu zen;

EB —Gudu baten erruz, Erresuma bat galdu zen.

EB/AI —1651. Gorge Herbert.

187.20. TXIMELETA-EFEKTUA mp3 (2’01’’)

Esataria 1 —Gaurko SINADURA atalean Eider Goenagaren arti-
kulu bat irakurriko dugu: Tximeleta-efektua.

Esataria 2 —Txinatik dator atsotitza: «Tximeleta baten hegalen 
mugimenduak munduaren beste muturrean tsunami bat 
eragin lezake». Txerriak dira, eta ez tximeletak, kasu honetan 
munduko beste muturrean eragina izan dutenak. Txerrien 
izurri afrikarraren eraginez, milioika txerri akabatu behar 

Gero, beranduxeago, ja hasi nintzen irakurtzen The Beatles 
zela, baina oraindik ere aurpegirik ez nien jartzen; egia esan, 
aurpegia oso berandu jarri nien, zein ziren The Beatles.

Orduan, bada, bueno, horiek ziren erdaraz, o sea, bueno, 
euskaraz ez ziren izenak zeukaten kaseteak. Gero zeuden, 
bada, Benito zirela, eta Mikel Laboa-eta, baina euskaraz ez 
zeuden idatzitako kaseteak ziren, bada, The Beatles eta ho(-
rre)la. Eta hau izango zen lehenengo abestia, bada, pixka 
bat, e, ez da markatzen didana (nauena), baina bai dau-
kadana oroitzapena, bada, atzerriko musika entzuten hasi 
nintzenekoa.

(…)

NP —Non harrapatu zintuen Dire Straitsek?

IM —Dire Straitsek harrapatu, eta ondo harrapatu. E, saskibaloiko 
BKL taldea, Beasaingo taldean, han jolastu eta entrenatzen 
nuen, eta bestuarioetan nik, bueno, bada, entzuten nien 
nire lagunei disko bat ari zirela bata besteari pasatzen, eta 
bat eta beste, eta han muturra pixka bat sartu, eta Alchemy 
disko direkto bat, e, Dire Straitsen disko direkto bat, eta, jo, 
la leche zela… batek gitarra jotzen zuen, eta horixe ari zela 
ateratzen, eta ez dakit zer, eta…

Bada, horixe izan zen, e, lagunarteko giroan, saskibaloi-
ko taldearekin. Eta gero bihurtu zen, bada, bueno, juerga 
guztietan, tabernetara joaten ginenean, kristo(re)n brasak 
jotzen kamareroei: “Jarri (jar) ezazu abesti hau”. Taberna itxi 
behar zutenean, baze… geneukan taberna bat, ixten ze-
nean taberna beti jartzen zuena abesti hori; orduan, itxi au-
rretik ja joaten ginen, eta, asko, oso, asko gustatzen zakunei 
(zitzaigunei) taberna horretan juntatzen ginen, eta, bueno, 
eta gero kontzertura joan ginen honera (hona) etorri zire-
nean, Donostiara.

Eta, gainera, e, egiten dituenean kolaborazioak beste artis-
tekin eta ho(rre)la, entzuten ari zara eta ja, segituan, antze-
maten duzu hor atzean Mark Knopfler dagoela, no? Eta ba-
dauka jotzeko era berezi bat, eta, bueno, gustagarria egiten 
zait entzutea eta… Jotzea ez, ez naiz saiatzen. Horixe dut 
pena!

(…)

IM —Hau da. Hau da How much I love you, e.

Bada, hau da gure abestia, e. Denek dugu gure abesti bat, 
e, bikotearekin (bikotekidearekin) gure abesti hori. Hau da 
gure abestia: Wonderful Tonight.

Eric Clapton asko gustatzen zait, e. Dauzkat diskoak bai 
The Yardbirds, Cream… aurreko taldeetan jotzen zuenean. 
Gero, bakarlari bezala, disko pilo bat, etxean beti Eric Clap-
ton entzuten. Eta abesti hau, bada, bueno, bada, Aloña 
nire bikotearekin (bikotekidearekin), bada, gehien entzun 
dugun abestia izango da, eta, bueno, erlazionatzen garen 
abesti hori… Beti egoten da bat, eta hauxe da, e.

Badu, badu, berea badu abesti honek, eta gustatzen zait.

EiTB
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nak piztu zuen mobilizazio hori, autobusean gizon zuri bati 
eserlekua utzi ez izanak. Harrezkero, Martin Luther King eta 
enparauek sustatutako ekimenak ezagunak dira. Badirudi 
azkenaldian berraktibatu egin direla afro-amerikarren ma-
txinadak, haien aurkako bortizkeria-kasuen harira; izan ere, 
erabateko berdintasuna lortzeko errotiko aldaketen premia 
dago oraindik.

189.20. BIZITZA ALDATU ZAIT mp4 (2’58’’)

Aitziber Garmendia —Aupa!

Aitor Francesena —Kaixo, arratsalde on!

AG —Eguerdi on! E, zergatik zatozte elkarrekin, hola, helduta.

Laguna —Hau itsua delako.

AG —E?

L —Itsua da, bai.

AG —Itsua?

L —Bai, bai. Itsua.

AG —Baina surfean.

L —Surfean, itsua, bai.

(...)

AG —Surflari eta itsua? Flipatu egin dut, ez nuen uste posible 
zenik.

(...)

AG —Aitor, laguna ere polita daukazu, txakurra.

AF —Bai. Oraintxe ekarri didate Frantziatikan (Frantziatik). Lau 
aste daramatza bakarrikan (bakarrik) nirekin.

AG —Lau aste bakarrik?

AF —Bai.

AG —Eta ja ondo erakutsita daukazu. 

Nola moldatzen zara ikusi gabe surf egiten?

AF —Bueno, bizitza guztian hori egiten egon naiz, eta, orduan, 
bada… Aurrenekoz ez nuen pentsatzen, itsu geratu nintze-
nean, berriro hasiko nintzenikan (nintzenik), berriro surfa 
egiten, ezingo zelako egin, ez? Gainetikan (gainetik), au-
rreneko gauza pentsatzen nuena, e, hor barruan egonda, 
mareatu egingo nintzela, eta, bueno…

AG —Bai, ez? Eske sentsazio hori ematen dit niri hola imajina-
tuta.

Aitor, nola galdu zenuen zuk ikusmena? Gogoratzen duzu 
egun hori?

AF —Bada, entrenamendu batean nengoen uretan, ez, o sea 
uretan, entrenamendu bat neukan gazte batzuekin, eta 
gaztetxoei (gaztetxoak) ikusten ari nintzela, ikusten nuen 
olatuak oso txarrak zirela. Eta esan nien kanpora irteteko, 
eta mareak gorago egindakoan, bada, berriro sartzeko. Eta 
begi batekin bakarrikan (bakarrik) ikusten nuen, eta begi 
hori transplante batekin neukan, eta nengoen beste kor-
nea baten itxoiten, eta, denbora asko pasa(tu)ta, bada, sur-
fean segitzen nuen ibiltzen, eta, egun horretan, bada, hori; 
gazteak atera nituen, eta esan nien: “bada, nik bañito bat 
hartu… lau olatu eta irten egingo naiz, eta gero berriro en-
trenamenduarekin segituko dugu”. Eta suerte txarra eduki 

izan dituzte Txinan eta hango eskariari erantzuteak mundu-
ko beste tokietan izan du eragina, baita Euskal Herrian ere.

Txerriei erasaten dien gaitzak mugak gainditu ditu, ez hain-
beste krisi sanitario gisa, baizik eta ekonomia globalizatu 
baten testuinguruan. Txinatarrek txerrikia kontsumitzen ja-
rrai dezaten, mundu osotik ari baitira txerrikia inportatzen. 
Euskal Herriko hiltegietan ia % 50 igo da txerri-haragiaren 
prezioa urtebetean, eta saltokietan ere hasiko dira bezeroak 
igoera antzematen.

Txerriak Euskal Herrian hazi, hil eta banatzen dituzten ekoiz-
le txikiagoek diotenez, ordea, ez dute ondoriorik sufritu, ez 
dute preziorik igo, eta aukera baliatu nahi dute, kanpora 
jo gabe, euren merkatua sendotzeko. Jokaleku globalean 
kalterik sufrituko ez duten bakarrak ekoizpen industrial eta 
intentsiboetatik at daudenak izango direla dirudi, ekoizle 
txikiak eta hurbileko merkatuetan mugitzen direnak. Toki-
koa babesteak badu zentzua, beraz.

Eider Goenaga, berria.eus

188.20. HAUSTURA-UNEAK mp3 (2’56’’)

Esataria —Munduko hainbat tokitan gertatzen ari diren mobi-
lizazioen inguruan, askok diote inflexio-puntu batean gau-
dela; sakoneko eraldaketak izango ditugula aurrerantzean. 
Horren harira, atzo esan genizuen historia-mobilizaziorik 
garrantzitsuenen zerrenda egin nahi genuela, aldaketa 
nabarmenena eragin dutenak. Eta, horretarako, laguntza 
eskatu genizuen entzule guztioi, zerrenda hori osatzeko. 
Askok eta askok bidali diguzue zuen iritzia; askok eta askok, 
gainera, bat egin duzue, modu batean ala bestean. Hori 
dela-eta, mobilizazio ezberdinak aipatu dituzten mezuak 
baino ez dizkizuegu jarriko. Hona:

Mezua 1 —Nire ustez, sufragistek Ingalaterran eta Estatu Ba-
tuetan sustatutako ekimenek eragin zuten iraultza esangu-
ratsuena. Emakumeek botoa emateko eskubidea izateko 
borroka feminismoaren aitzindaritzat hartzen da. Haiek 
gabe, beraz, nekez uler genezake genero-berdintasunaren 
aldeko mugimenduaren bilakaera. Oraindik ere, zoritxarrez, 
badago zer egin sistemaren berrantolaketa lortzeko. 

Mezua 2 —Uste dut joera handia dugula gaur eguneko edo-
zein gertaera historikotzat hartzeko, inflexio-puntu izenda-
tzen ditugu. Baina, horretarako, historia-perspektiba han-
diagoa behar dugu; historiaren talaiatik ikusten dira zer izan 
diren aldaketa horiek, eta, aldaketa baino gehiago, iraultza 
ere esaten diegu: zentzu horretan, Frantziako Iraultza ba-
rik ez dago ulertzerik gaur eguneko bizimodua; hark ekarri 
zuen gizartearen berregituraketa.

Mezua 3 —Ikuspegi pertsonaletik joko dut, baina uste dut Sto-
newalleko istiluek jarri zutela marra, ezta? Ordutik aurrera, 
LGTBI kolektiboa ikusgai bilakatu zen Estatu Batuetan, eta 
hortik hedatu zen munduko hainbat tokitara. Harrotasuna-
ren Eguna ekainaren 28an ospatzen dugu matxinada haren 
omenez. Zoritxarrez, oraindik badugu zertan eta non era-
gin.

Mezua 4 —Niri beti eman dit atentzioa afro-amerikarren esku-
bide zibilen aldeko mugimenduak. Rosa Parksek egin zue-
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G —Bueno, eta zer? Etxean, zer? Betiko etxean biziko gara, ezta? 
Edo biziko zara?

Z —Noski! Etxe berean bizi gara, baina orain ez zenuke ezagutu-
ko: azkenaldian sekulako berrikuntzak egin ditut.

G —A, bai? Zer? Zuk bakarrik? Tira, berdin du, ez dut jakin nahi. 
Baina, bueno, lagunak zer? Betiko lagunekin, ezta? Urteroko 
bilerak egiten. Hori ez da aldatu, ez?

Z —Eta oraindik egin behar ditugunak! Hori ez dago uzterik! 
Nolanahi ere, aholku bat emanen nizuke: begira, bizitzan, 
zoriontasuna ez da helmuga, bidea baizik; eta zuk, gozatu 
bide horretan.

G —Ulertu dut.

Adinberri

191.20. ARRAKALA DIGITALA mp3 (1’39’’)

Esataria —Azkenik, herriko kronikei amaiera emateko, atzo 
amaitu zen egitasmo baten berri eman nahi dizuegu.

KZguneak, Eusko Jaurlaritzak herritar digitalen bultzada 
sustatzeko sortu zuen telezentroen sareak, belaunaldien 
arteko proiektu pilotua jarri zuen abian, IKTak helduei hur-
bildu eta arrakala digitala gainditzen laguntzeko.

Proiektua aitzindaria da, eta belaunaldien arteko espe-
rientzia du oinarri. Lehengo astean amaitu zuten bigarren 
fasea. Azaroan hasi eta bi hilabetean zehar belaunaldien 
arteko tailerrak ematen aritu dira. Hala, hezkuntza- eta 
gizarte-arloko 15 eta 19 urte bitarteko gazteek oinarrizko 
informatikako gaitasun digitalen inguruan emandako ikas-
gaian, WhatsApp berehalako mezularitzarako mugikorreko 
aplikazioa erabiltzen irakatsi die (diete) izena eman zuten 
heldu guztiei: 70 urtetik gorako 18 laguni, hain zuzen.

Atzokoan, berriz, itxiera-ekitaldia izan zuten; azken fasea. 
Ikastaroa jaso zuten espazio berean batu ziren parte-har-
tzaile guztiak, heldu eta gazte, eta diplomak banatu ziren; 
gazteenen kasuan, hezten lan egin dutela egiaztatzeko, eta, 
helduenen kasuan, tailerrean elkarreraginean jardun dutela 
egiaztatzeko.

193.20. AGUR-MEZUAK mp3 (1’52’’)

Mezua 1 —Tira, onerako izan dadila. Zorionak egindako lana-
gatik. Plazera izan da lanerako bidaia zuekin partekatu izana 
autoan. Eskerrik asko.

Mezua 2 —Asko tristatu gaitu programa bukatzen dela jakin 
izanak. Ez dugu ulertzen zergatik. Gure egunerokotasunean 
sartuta zaudete, eta gosaria eta lehenengo orduak gure 
etxean zuon programagaz egotea gehien gustatzen zaigu-
na da. Asko botako zaitugu faltan.

Mezua 3 —Villabonatik ari naiz. Zera, jakin dut Maiteren azken 
eguna dela eta zer esan, bada, eskerrak eman eta esan azke-
neko 7 urte hauetan oso gustura egon garela zu entzuten, 
eta, bada, espero dudala hurrengo etapan ere ondo joatea.

Mezua 4 —Bilboko euskaltzale, emakume eta langilea izanik, 
eskerrak ematea besterik ez dut ia-ia egunero nire goizak 
janzteagatik; jantzi zentzunez, irizpidez, alaitasunez, nor-

nuen, eta olatu batean erori nintzen goitikan (goitik) behe-
ra, eta begia irekita, eta urak jo zidan kolpe bat, eta, klik!

AG —Eta beste begia ere galdu.

(...)

Bada, zu erreferente handi bat zara jende askorentzako (as-
korentzat).

AF —Bueno, ez dakit, ez dakit.

AG —Hara! Zein dugu neska hau?

AF —Hau, nire alaba: Uxue.

AG —Kaixo, Uxue! Zer moduz?

Uxue Francesena —Kaixo! Ondo.

AG —Zure aita? Nolakoa da? Nola definituko zenuke zure aita?

UF —Pixka bat egoskorra.

AG —Ondo hasi gara! Pixka bat bakarrik?

UF —Ez.

AG —Pixka bat baino gehixeago.

UF —Bai.

(…)

AG —Aitor!

AF —Bai, esan.

AG —Ez dut ezer ikusten. Zer daukagu parean?

AF —Bada, beitu (begiratu), hau da itsasoa. Eta olatu horiek soi-
nu bat daukate. Orduan, zuk soinuarekin… gaur bakarrikan 
(bakarrik) entzunda, ez daukazu jakitea nolako itsaso… 
zelako handia dagoen, bale? Baina gaur entzuten baduzu 
(badituzu) ordubetean olatuak, eta konturatzen zara zein 
zarata edo zein soinu daukaten, eta beste egun batean 
etortzen zara, eta beste egun batean etortzen zara, eta bes-
te egun batean etortzen zara… Azkenean, ikasiko zenuen 
soinuarekin jakiten zelako tamaina dagoen. Eta, guretzako 
(guretzat), hego-haizea da haize guztietatikan (guztietatik) 
onena, bai?

AG —Hego-haizea?

EiTB

190.20. ETORKIZUNEKO NIA mp4 (2’03’’)

Gaztea —Ez da egia izango!

Zaharra —Zer, harrituta?

G —Baina zu eta ni… Ezin dut sinistu. Baina zuk zenbat urte 
dituzu? Hirurogei inguru izango dituzu.

Z —Hirurogei? Hirurogeita zortzi, motel, hirurogeita zortzi!

G —Bueno, itxura ona daukazu. Zure burua ongi zaindu duzu. 
Eskerrik asko! Eta zer? Zer moduz zaude?

Z —Zure antzera. Bueno, zenbait gauzatan, zu baino hobeto 
igual, e.

G —Barre nik bezala egiten duzu. Bueno, zu eta ni… Orain, de-
rrepente, galdera-pila bat dauzkat egiteko.

Z —Pentsatzen nuen, bai. Baina jakin ezazu galdera horietako 
asko egiten dizkiodala, oraindik ere, nire buruari. Baina, la-
sai, ikasiko duzu galdera guztien erantzunik gabe bizitzen.
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T —Lasai hartu nahi nuke erretiroa. Baina horrek ez du esan nahi 
herrian egongo ez naizenik. Jaiak, esaterako, beste aldetik 
ezagutuko ditut, baina prestatze-lanetan lagun nezake, ar-
duradun berriek hala nahiko balute. Ez dakit, haien heldule-
ku izan ninteke, hainbat kontakturen berri eman niezaieke, 
lehenengo urratsetan behinik behin. Edonola, esan berri 
dudana, agian, hobe da lanean uztea, haize berriak beti on 
egiten du-eta.

195.20. ORDEZKAPENAK mp3 (3’55’’)

Esataria 1 —Izaskun, arratsalde on!

Izaskun San Miguel —Arratsalde on, bai!

E1 —Ordezkapena egiten ari zara ingeleseko irakasle bezala, 
eta, gero, beste bi ikasgai berri ere ematen dituzu, e? Tar-
tean, ekintzailetza.

ISM —Bai, hori da. Aurten, bueno, berria da Santo Tomas Li-
zeoan, eta ia zentro guztietan ere, eta, bueno, hor ari gara, 
materiala sortu eta irakasten.

E1 —Erraza da, e, ikasleei edo gazteei ekintzaile izaten irakasle, 
irakastea?

ISM —Ez. ez da batere erraza, ez, ez. Bueno, bada, lehenengo 
eta behin, ikasi behar dute edo jakin behar dute bizitzan 
zer egin nahi duten, eta, bueno, hori da lehenengo hiruhi-
labetean saiatuko garena, e, galdetzen; bada, beraien gai-
tasunak zeintzuk diren jakiten, beraien burua ezagutzen, 
bai gaitasun pertsonalak eta bai gaitasun profesionalak; 
eta, gero, egin behar dutena da, bada, bueno, ideiak… zein 
ideia dauzkaten enpresa bat sortzeko, eta, bueno, hori dena 
landuko dugu.

Esataria 2 - Zein ikasle-mota dituzu, Izaskun, e, ekintzailetza 
ikasteko zure gela horretan?

ISM —Bada, gehienbat, Lanbide Heziketara zuzendutako ikas-
leak izango dira. Gehienbat, horiek.

E1 —Izaskun, ordezkapenei buruz ari ginen hizketan. Zu zeu, 
oker ez bagaude, azken urteetan, lanpostu ezberdin asko-
tan ibilia zara?

ISM —Bai, bai. Lanpostu ezberdinetan. Aurten, irakasle bezala, 
e, laugarren lana izango da; aurretikan (aurretik) ibili naiz, 
bada, Donostiako Sustapenean, Zarauzko Turismo Bule-
goan eta Tolosan, epaitegian, ere (bai).

E1 —Ja. Orduan, e, denetik egin behar izan duzu, gainera, e?

ISM —Bai, bai, bai. Bizitza honetan polivalentea izan behar duzu, 
bai, bai. Horrela da.

E2 —Eta nola daramazu edo nola eraman duzu hori, aldaketa 
horiek guztiak?

ISM —Bada, benetan, ez da erraza. Ez da batere erraza, baina, 
bueno, bada, lantzen den gaietako bat ekintzailetasunean 
da flexibilitatea, eta kapazitatea, ba, lan berrietara egokitze-
ko, eta, bueno, bada, hori, bi horiek ederki garatu ditut. Bai-
na, bueno… Bada, oporrak bakarrikan (bakarrik) astebete 
izan ditut udaran, eta nabaritzen da ikasturte hasieran. 

E1 —Hor Igonek esan digu zaila dela, bada, ez etsitzea, ez? Eta 
pixka bat animoari eustea.

maltasunez… Kafeak irtetean egiten duen soinua bezain 
lasaigarria eta osagarria izan da zuen ahotsa entzun izana 
eta presentzia sumatu izana. Eskerrik asko emandako guz-
tiagatik!

Mezua 5 —Kaixo, egun on! Maiteri eta bere lankide guztiei, 
bada, eskerrik asko hor egoteagatik eta faltan botako zai-
tuztedala. Mila esker!

Mezua 6 —Maite, eskerrik asko goizetan eman didazun konpa-
niagatik. Zure hitz-jario gozoa, garbia, alaia… moderatzaile 
bikaina, benetan. Ziur nago zure bide berrian zu entzuten 
jarraitzea atsegina izango dela.

194.20. FESTEN ANTOLATZAILEAREN 
AGURREAN mp3 (2’59’’)

Kazetaria —Datozen Andramari jaiak azkenak izango dira kul-
tura-teknikari moduan. Nola sentitzen zara aurreko egun 
hauetan?

Teknikaria —Pozik. Urte asko izan dira herriko kultura-progra-
mazioa dinamizatzen. Uste dut gauza asko egin ditugula 
eta asko egin ditugula ondo; alde horretatik, behintzat, 
lasai.

K —Lasai, diozu, baina izango duzu tristura-puntu bat, ala?

T —Tira, baita ere, bai. Batez ere, herriko jai nagusietan urte asko 
izan dira ekitaldi guztiak ondo doazela zaintzen, dena prest 
dagoela… Baina horrek berorrek ia ez dit astirik utzi fami-
liarekin eta lagunekin festez gozatzeko. Horretarako aukera 
izango dut aurrerantzean.

K —Uste zabaldua da herrian zu teknikari zaudenetik izugarri 
zabaldu dela kultura-eskaintza. Hala ikusten duzu zeuk ere.

T —Seguruena ez naiz ni pertsonarik egokiena balorazio hori 
egiteko, ezta? Gu beti ahalegindu gara herritar guzti-guz-
tiei zerbait eskaintzen kultura-arloan. Gehiago egin gene-
zakeen seguruena, baina gure iparra hori izan da: herritar 
guztiek intereseko zerbait aurkitzea urteko kultura-progra-
mazioan.

K —Askotan entzuten dugu kalean azkenaldian: ezin litezke iru-
dikatu jaiak Pantxike gabe. Ados zaude?

T —Bai, zera! Inor ez da ezinbestekoa, inor ez da ordezkaezina. 
Gu baino lehenago beste batzuk aritu ziren, eta gero ere 
izango da nork gobernatu hau guztia. Jende berria sartuko 
da, eta hori ona izango da: programazioari buelta bat era-
gin liezaiokete, ideia berriak ekar litzakete…

K —Sentitzen duzu zerbait egin gabe utzi duzula? Arantzaren 
bat geratu zaizu?

T —Bueno, baliabide nahikorik izanez gero, gauza asko egin 
litezke, ezta? Baina aurrekotuen mende bizi gara beti; 
etorkinen inplikazio handiagoa lortuko bagenu, jaiei ukitu 
multikulturalagoa eman geniezaieke eta haiei ere, etorkinei 
diot, gertuagoko egingo lekizkieke gure ohiturak… Baina, 
tira, ezin da dena lortu. Ea hurrengo taldeak hobeto egiten 
duen alde horretatik.

K —Nola ikusten duzu zure egitekoa hemendik aurrera? Ala era-
bat desagertuko zara antolakuntza-lanetatik?
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ISM - Hori da, bai, bai. Bakoitzak bere burua landu behar du, hori 
pilo bat, inor ez da zure bizitza salbatzera etorriko; orduan, 
bada, bueno, argi eduki behar duzu zer dagoen. Krisiak 
gauza onak ditu eta gauza txarrak, baina, bueno, gauza 
onen artean, bada, bada, lan-mota ezberdinak ezagutu 
ditut, eta niri beti… saiatzen naiz gauza positibo horiekin 
geratzen. Baina bai, bai, zure burua landu behar duzu, eta 
beti aurrera.

E1 —Orduan, jarrera positiboa ezinbestekoa?

ISM —Ezinbestekoa. Hori da. Jarrera positiboa, e, batez ere, eta, 
gero, bueno, bada, jakin behar duzu ondo lantaldean lan 
egiten, ze(ren) orain zaude batzuekin eta bihar beste ba-
tzuekin.

E2 —Eta, —ikasketaz Zuzenbidea ikasitakoa zara— zer duzu 
nahiago, abokatu-moduan lan egin edo irakaskuntzan?

ISM —Bada, irakaskuntzan. Abokatu bezala ez dut inoiz lanik 
egin. Eta, bueno, karrera bezala oso praktikoa da, baina nik 
ez dut gustuko abokatu-lana; beraz, nire bidea beti, e, bide-
ratu dut formakuntzaren gaietan. Bai ibili naiz kudeatzen, 
kudeaketa-gaietan, formakuntza-planetan; gero, Lanbiden, 
Lanbiden ere… Lanbiderako lan egiten duten enpresetan, 
orientazio… lan-orientazioan, eta horrela, bada, etorri zi-
tzaidan aukera irakaskuntzan sartzeko, eta, bueno, bada, 
masterra egin nuen irakaslea izateko, eta orain, bada, oso 
kontent…

E1 —Zu…

ISM —…irakasle bezala.

E1 —…, orduan, ez zara denbora askoan egon, e, telefonoak 
noiz joko zain.

ISM —Beste urteetan bai.

E1 —Bai.

ISM —Aurten, ez. Aurten lehen aldia da… erabakitzen ari naiz 
zer lan egin nahi dudan. Baina aurreko urteetan bai, egon 
naiz hilabete batzuetan ez zuela inork deitzen.

EiTB

196.20. NORBERAK EGINDAKO 
ALDAKETA TXIKIAK mp (3’34’’)

Esataria —Greta Thunberg asko daude munduan. Horietako 
bostehun elkartu dira Nazio Batuen Erakundean, New Yor-
ken. Gazteen klimari buruzko goi-bilera egin dute, aurre-
nekoz, Nazio Batuen Erakundean. Hemezortzi eta hogeita 
bederatzi urte arteko mundu osoko gazteak gonbidatu 
dituzte: aktibista, ekintzaile zein aldaketa-eragile diren en-
presari gazteak.

Leire Agirreazkuenaga da horietako bat. Hogeita zortzi urte 
ditu. Leioakoa da eta zazpi mila gazteren artean aukeratu 
dute ordezkari. Bera da UNESCO MaB programaren delega-
tua.

Ingurumena eta iraunkortasuna eta nazioarteko ekintza 
humanitarioen alorrean eginak ditu masterrak, eta iraun-
kortasunerako hezkuntzari buruz ari da tesia egiten EHUn.

Leire, egun on, gau on zuretzako (zuretzat)!

Leire Agirreazkuenaga —Kaixo, egun on, bai!

E —Topaketa zer baliatu duzue, bakoitzak zertan ari den konta-
tzeko eta proposamenak egiteko?

LA —Bai, bueno. Aber, saio desberdinak egon dira. Sarrera ema-
teko, bada, egon dira, bada, Greta ezaguna den aktibista, e, 
hamasei urteko aktibista, eta, bueno, bestelako pertsonaia 
batzuk, eta, gero, bada, bai, ekintza desberdinak, mundu 
osoko gazteak, bada, beraien herrialdeetan egiten ari diren 
ekintzak kontatzen, eta horrelako saioak, bai.

E —Topaketa hasi aurretik kontatu zenion Amaia Uribe EiTBko 
New Yorkeko berriemaileari plastikoa desagertzeko neurri 
eraginkorrak hartu behar direla behingoz, hori izango zela 
zuk esan nahi zenuen kontuetako bat.

LA —Bai. Egia esan, nik uste dut, e, gauza interesgarria gaurko 
saioetan izan da, bada, benetan eskatzen dena azkenean 
dela ekintza… benetako ekintzak hartzea orain, ez? O sea, 
badakigu politika-munduan-eta, bada, asko hitz egin behar 
dela, eta, bueno, bada, beste modu batera funtzionatzen 
dutela gauzek, baina ja ez daukagula denborarik, e, hizke-
taldietarako, eta, bueno, benetako ekintzak behar ditugula, 
eta, adibidez, bada, plastikoen inguruko debekuak bai izan 
da mahai gainean jarri den gai bat gaur. Baita ere, hitz egin 
da, bada, adibidez, petrolioaren inguruko industriaren in-
guruan edo zelan, bada, dirudienez, diruak mugitzen du 
mundua, eta, bueno, bada, zelan hori, ja, ezin den horrela 
izan, eta, ekintza konkretuak hartu behar direla benetan au-
rrera eramateko, bada, iraunkorra izango den planeta bat, 
ez?

E —Eta berriztagarrien alde apustu egitea nahikoa izango al da? 
Zein ideia atera dira?

LA —Bada, bueno, argi eta garbi dago beharrezkoa dela, behar-
-beharrezkoa, baina, horrekin batera, bada, kontzientzia-
-aldaketa bat egon behar dela gure bizitzeko moduan, eta 
gure jarreran, ez?, bizimodua aldatuz; hau da, adibidez, 
energiari dagokionez, bada, energia berriztagarriak egotea 
primerakoa da, eta behar-beharrezkoa —bestela, ezingo 
dugu aurrera jarraitu—, baina ez dakigu, e, horrek (hori) ka-
paz izango den orain daramagun bizi-maila, e, jarraitzeko, 
ez? Horrekin.

E —Munduan, mila eta zortziehun milioi gazte daude, zaudete. 
Bakoitza al da erabakigarria?

LA —Bai. Nik uste dut, e, bada, pertsona indibidualek badau-
kagula pentsatu baino, baino indar gehiago aldaketa egi-
teko, ez? Eta hori da, askotan, bultzatzen dena, ez? Bada, 
norberaren aldaketa txikiek zelan, e, daukaten indarra, eta 
oso eraginkorrak izan ahal direla aldaketa handi baterako.

EiTB
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GAIEN INDIZEA

DATU PERTSONALAK: Izena, helbidea, adina, 
sexua, egoera zibila, lanbidea, jaioteguna, jatorria, 
curriculuma…

NORBERAREN EZAUGARRIAK: Gustuak, izaera, itxura, 
aldartea, jarrerak, irudipenen deskribapena…

(11) Ez huts egin! 30. or.
(12) Ezin ahaztu. 33. or.
(12) Buruan gorde. 34. or.
(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.
(12) Buruz ikasi. 48. or.
(13) Errealitateak fikzioa gainditzen du? 66. or.
(14) Irrimarrak. 69. or.
(14) Nondik begiratzen den… 70. or.
(14) Azalean daramat. 72. or.
(16) Ihesgela. 105. or.
(16) Erabakitzeko garaia. 106. or.
(16) Neure esku; besteren esku. 110. or.
(16) Nola erabaki nuen? 120. or.
(19) Egunaren soinu-banda. 159. or.
(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or.
(19) Nire bihotzeko doinuak. 174. or.
(19) Musika ikusi. 175. or.

ETXEA: Etxebizitza motak, gelak, altzariak, etxeko 
tresnak eta apaingarriak, etxeko animaliak, alokairua…

(16) Ezohiko batzarra. 121. or.

OHIKO JARDUERAK: Eguneroko eginkizunak, etxeko 
lanak, ohiturak, etxeko konponketak, lan-jarduerak…

(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.
(13) Ahoberokeriak. 51. or.
(17) Herri kirolariak. 123. or.
(19) Egunaren soinu-banda. 159. or.
(20) Zaharrak berri? 193. or.

AISIALDIA: Kirola, jolasa/jokoak, musika, zaletasunak, 
bidaiak, oporrak, denbora-pasak, ikuskizunak…

(11) Sarean kateatuta. 15. or.
(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.
(11) Mega game. 20. or.
(11) Ez huts egin! 30. or.
(13) Irrati-lehiaketa. 67. or.
(14) Dada da. 74. or.
(14) Ederragorik ez da. 84. or.
(15) Zentzumenak dantzan. 88. or.
(15) Dastatutako esperientzia. 102. or.
(15) Mokofinentzako bideak. 103. or.
(16) Ekimen parte-hartzaileak. 108. or.
(16) Ihesgela. 105. or.
(16) Erabakitzeko garaia. 106. or.
(17) Herri kirolariak. 123. or.
(17) Jokoa eta jolasa. 124. or.
(17) Garaian garaikoa. 126. or.

(17) Aukera franko. 128. or.
(17) Eskatzea libre. 138. or.
(17) Galde debalde. 139. or.
(19) Egunaren soinu-banda. 159. or.
(19) Joerak jomuga. 160. or.
(19) Bizitzaren zertzeladak. 162. or.
(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or.
(19) Nire bihotzeko doinuak. 174. or.
(19) Musika ikusi. 175. or.

LEKUA ETA NORABIDEA: Ibilbideak, norabideak 
zehaztea, tokiak deskribatzea…

(14) Ederragorik ez da. 74. or.
(15) Mokofinentzako bideak. 103. or.

GIZA HARREMANAK ETA HARREMAN SOZIALAK: 
Familia, lagunak, ikaskideak, lankideak, auzokideak, 
elkarteak, ezagun nahiz ezezagunen arteko harremana, 
tabuak, umorea…

(11) Sarean kateatuta. 15. or.
(12) Ezin ahaztu. 33. or.
(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.
(12) Historia eta memoria. 38. or.
(12) Erakusleihoa. 49. or.
(13) Ahoberokeriak. 51. or. 
(16) Ekimen parte-hartzaileak. 108. or.
(16) Ezohiko batzarra. 121. or.
(17) Jokoa eta jolasa. 124. or.
(18) (In)komunikazioa. 142. or.
(18) Gertaera barregarriak. 144. or.
(18) Hitzen bidez erakarri. 157. or.
(20) Eraldatzea. 177. or.
(20) Belaunaldiarteko zubiak. 180. or.

GORPUTZA ETA OSASUNA: Gorputz-atalak, 
zentzumenak, sentimenduak, gaixotasuna, higienea, 
ospitaleak, egoera fisikoa, osasun-zentroak, botikak…

(12) Ezin ahaztu. 33. or.
(12) Buruan gorde. 34. or.
(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.
(13) Barneraino sartu. 54. or.
(14) Irrimarrak. 69. or.
(14) Nondik begiratzen den… 70. or.
(15) Zentzumenak dantzan. 88. or.
(15) Dastatutako esperientzia. 102. or.
(16) Neure esku; besteren esku. 110. or.
(17) Jokoa eta jolasa. 124. or.
(17) Garaian garaikoa. 126. or.
(17) Aukera franko. 128. or.
(18) (In)komunikazioa. 142. or. 

HEZKUNTZA: Eskola, lanbide-eskola, unibertsitatea, 
ikasketak, ikasgela, ikastetxea, irakaslea, ikaslea, 
gurasoak ikas-jardunak, lan-irteerak, baliabideak, 
bekak, eskola-kirola, eskolaz kanpoko jarduerak, 
bullying-a…

(11) Mega game. 20. or.
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(11) Hizkuntzak dohain. 31. or.
(12) Buruan gorde. 34. or.
(12) Buruz ikasi. 48. or. 
(12) Erakusleihoa. 49. or.
(15) Zatoz gu ezagutzera. 87. or.
(16) Erabakitzeko garaia. 106. or.
(18) Ederra da zuri entzutea. 141. or.
(18) (In)komunikazioa. 142. or.
(20) Eraldatzea. 177. or.
(20) Belaunaldiarteko zubiak. 180. or.

HERRIA ETA HIRIA: Herria, hiria, kaleak, eskualdea, 
eraikuntzak, zerbitzuak, nekazaritza-gunea, hirigunea, 
garapen maila, aberastasun-iturriak, bidegorriak eta 
traba arkitektonikoak (irisgarritasuna)…

(14) Ederragorik ez da. 84. or.
(16) Ekimen parte-hartzaileak. 108. or.
(16) Ezohiko batzarra. 121. or.
(17) Jokoa eta jolasa. 124. or.
(17) Eskatzea libre. 138. or.

BIDAIAK ETA BISITAK: Ibilbide baten prestakuntza, 
norabideak zehaztea, tokiak deskribatzea, herriak, 
hiriak, jendea, inguruak, trafikoa, ekipajea, bidaietako 
gorabeherak…

(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.
(14) Ederragorik ez da. 84. or.
(15) Kontzeptua da. 92. or. 
(15) Dastatutako esperientzia. 102. or.
(15) Mokofinentzako bideak. 103. or.

ELIKADURA: Janaria, edariak, ordutegiak, menuak, 
prestatzeko moduak, merkatuak, azokak, gastronomia, 
euskal sukaldaritza…

(15) Zentzumenak dantzan. 88. or.
(15) Zatoz gu ezagutzera. 87. or.
(15) Sukaldekoak ikusgai. 90. or.
(15) Kontzeptua da. 92. or.
(15) Dastatutako esperientzia. 102. or.
(15) Mokofinentzako bideak. 103. or.

HERRI-ZERBITZUAK: Informazio-guneak, udal-
zerbitzuak, postetxea, banketxea, larrialdi-zerbitzuak, 
suhiltzaileak, zahar-etxeak…

(16) Erabakitzeko garaia. 106. or.
(16) Ekimen parte-hartzaileak. 108. or.
(17) Aukera franko. 128. or.
(17) Jokoa eta jolasa. 124. or.
(17) Eskatzea libre. 138. or.
(20) Belaunaldiarteko zubiak. 180. or.

KLIMA ETA INGURUMENA: Eguraldia, klima, 
landareak eta animaliak, natura, naturaren aldaketak, 
ingurugiroaren babesa, kutsadura, energia, 
birzikalpena…

(20) Aldaketa-eragileak al gara? 192. or.

EUSKAL HERRIA ETA BESTE HERRIALDEAK: Lurraldeak, 
eskualdeak, hiriak, nazioak…

(17) Herri kirolariak. 123. or.
(20) Haustura-uneak. 178. or.

GARRAIOA: Bizikleta, autobusa, trena, autoa, 
hegazkina, geltokiak, aireportuak…

(16) Neure esku; besteren esku. 110. or. 
(17) Eskatzea libre. 138. or. 
(20) Haustura-uneak. 178. or. 
(20) Aldaketa-eragileak al gara? 192. or. 

LANA: Lanbideak, lan-tresnak, lantokiak, soldatak, lan-
baldintzak, langabezia, lan-prestakuntza, sindikatuak, 
lan-jazarpena…

(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.
(15) Zatoz gu ezagutzera. 87. or.
(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or.

OSTALARITZA: Tabernak, jatetxeak, hotelak, egoitzak, 
landetxeak, txikiteoa…

(15) Zentzumenak dantzan. 88. or.
(15) Kontzeptua da. 92. or.
(15) Mokofinentzako bideak. 103. or.
(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or.

OSPAKIZUNAK: Festak, gonbidapenak, urtebetetzeak, 
gabon-jaiak, inauteriak, San Joan suak, erromeriak…

(20) Zu gabe moldatu behar. 182. or.

KULTURA: Zinema, liburuak, musika, museoak, 
artelanak, dantza, artistak, aktoreak, liburutegiak, 
kultur ekitaldiak, erakusketak, antzerkia, 
bertsolaritza…

(11) Ikusi-makusi. 16. or.
(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.
(11) Mega game. 20. or.
(11) Ez huts egin! 30. or.
(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.
(12) Erakusleihoa. 49. or.
(13) Barneraino sartu. 54. or.
(13) Errealitateak fikzioa gainditzen du? 66. or.
(13) Irrati-lehiaketa. 67. or.
(14) Irrimarrak. 69. or.
(14) Dada da. 74. or.
(14) Ederragorik ez da. 84. or.
(15) Sukaldekoak ikusgai. 90. or.
(17) Aukera franko. 128. or.
(17) Galde debalde. 139. or.
(18) Gertaera barregarriak. 144. or.
(18) Kamera maitemindu. 156. or.
(19) Joerak jomuga. 160. or.
(19) Bizitzaren zertzeladak. 162. or.
(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or.
(19) Nire bihotzeko doinuak. 174. or.
(19) Musika ikusi. 175. or.
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HEDABIDEAK: Egunkariak, irrati eta telebistak, 
komunikabide digitalak…

(11) Sarean kateatuta. 15. or.
(11) Ikusi-makusi. 16. or.
(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.
(11) Ez huts egin! 30. or.
(13) Gezurraren erakarmena. 52. or.
(13) Barneraino sartu. 54. or.
(13) Errealitateak fikzioa gainditzen du? 66. or.
(13) Irrati-lehiaketa. 67. or. 
(14) Ederragorik ez da. 84. or. 
(15) Zentzumenak dantzan. 88. or.
(15) Sukaldekoak ikusgai. 90. or.
(18) Ederra da zuri entzutea. 141. or.
(18) Hizlarion dohainak. 146. or.
(18) Kamera maitemindu. 156. or.
(19) Nire bihotzeko doinuak. 174. or.
(20) Zu gabe moldatu behar. 182. or.
(20) Zaharrak berri? 193. or.

TURISMOA: Ibilbide eta txangoak, jendea, toki 
interesgarriak, monumentuak, bidaietako gorabeherak, 
turismo-bulegoak…

(14) Ederragorik ez da. 84. or.
(15) Mokofinentzako bideak. 103. or.

HIZKUNTZAK: Euskara eta euskalkiak, atzerriko 
hizkuntzak…

(11) Mega game. 20. or.
(11) Hizkuntzak dohain. 31. or.
(14) Dada da. 74. or.
(17) Aukera franko. 128. or.
(18) (In)komunikazioa. 142. or.
(18) Hizlarion dohainak. 146. or.

MERKATARITZA: Eroslekuak, merkataritza-guneak 
eta dendak, kantitate eta pisu-neurriak, kopuruak, 
prezioak, gustuak, erosketak, moda, kalitatea, 
ordainketa-zerbitzuak, Internet bidezko erosketak…

(14) Nondik begiratzen den… 70. or.
(14) Azalean daramat. 72. or.
(14) Hau bai marka! 85. or.
(15) Mokofinentzako bideak. 103. or.

EKONOMIA: Nekazaritza, arrantza, industria, eraikuntza, 
enpresa-mundua, zerbitzuen sektorea, kooperatibak…

(11) Mega game. 20. or.
(14) Azalean daramat. 72. or.
(14) Hau bai marka! 85. or.
(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or.

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA: Teknologia berriak, 
Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza (I+G+B), 
zientzialariak…

(11) Sarean kateatuta. 15. or.
(11) Ikusi-makusi. 16. or.
(11) Mega game. 20. or.
(11) Hizkuntzak dohain. 31. or.

(12) Buruan gorde. 34. or.
(12) Erakusleihoa. 49. or.
(13) Ahoberokeriak. 51. or.
(13) Ukatzaileak. 56. or.
(15) Zatoz gu ezagutzera. 87. or.
(15) Kontzeptua da. 92. or.
(16) Neure esku; besteren esku. 110. or.
(17) Garaian garaikoa. 126. or.

GIZA ZIENTZIAK: Pertsonaiak, gertaera historikoak, 
tradizioa…

(12) Historia eta memoria. 38. or.
(12) Erakusleihoa. 49. or.
(13) Gezurraren erakarmena. 52. or.
(13) Ukatzaileak. 56. or.
(14) Dada da. 74. or.
(18) (In)komunikazioa. 142. or.
(19) Bizitzaren zertzeladak. 162. or.
(20) Haustura-uneak. 178. or.

POLITIKA ETA HERRI-PARTAIDETZA: Alderdi politikoak, 
parte hartze-ereduak, inkestak, hauteskundeak, herri-
galdeketak…

(16) Ekimen parte-hartzaileak. 108. or.
(18) Hitzen bidez erakarri. 157. or.

EMAKUMEA: Genero-berdintasuna, emakumea 
eta lana, genero-indarkeria, emakumea euskal 
tradizioan…

(16) Neure esku; besteren esku. 110. or.

EUSKAL INSTITUZIOAK ETA ADMINISTRAZIOA: Udalak, 
Foru Aldundiak, Jaurlaritza, Mankomunitateak.

(16) Erabakitzeko garaia. 106. or.
(16) Ekimen parte-hartzaileak. 108. or.

FUNTZIOEN INDIZEA

Informazioa ematea eta eskatzea

Zerbait dagoen, baden edo dakien galdetzea eta eran-
tzutea

(11) Hizkuntzak dohain. 31. or.

Pertsonak, lekuak eta gauzak deskribatzea: zerbait nola-
koa den, non dagoen…

(11) Ez huts egin! 30. or.
(13) Barneraino sartu. 54. or.
(19) Joerak jomuga. 160. or.

Informazioa ematea eta eskatzea eguneroko kontuez
(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.
(12) Buruan gorde. 34. or.
(13) Ahoberokeriak. 51. or.
(16) Ekimen parte-hartzaileak. 108. or.

Denboran zehar gertatutako ekintzak kontatzea
(12) Historia eta memoria. 38. or.
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(20) Zu gabe moldatu behar. 182. or.

Proposamen bati buruzko iritzia modu laburrean ema-
tea

(19) Musika ikusi. 175. or.

Adostasuna/desadostasuna eskatzea edota ematea
(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.
(12) Ezin ahaztu. 33. or.
(12) Erakusleihoa. 49. or.
(14) Irrimarrak. 69. or.
(14) Azalean daramat. 72. or.
(14) Hau bai marka! 85. or.
(15) Zentzumenak dantzan. 88. or.
(17) Aukera franko. 128. or.
(17) Galde debalde. 139. or.
(19) Musika ikusi. 175. or.

Gustukoa dena eta ez dena adieraztea
(14) Ederragorik ez da. 84. or.
(15) Zentzumenak dantzan. 88. or.
(19) Joerak jomuga. 160. or.
(19) Nire bihotzeko doinuak. 174. or.

Iritzia adieraztea arrazoiak emanez
(13) Errealitateak fikzioa gainditzen du? 66. or.
(14) Irrimarrak. 69. or.
(14) Azalean daramat. 72. or.
(16) Erabakitzeko garaia. 106. or.
(17) Jokoa eta jolasa. 124. or.
(18) (In)komunikazioa. 142. or.
(20) Aldaketa-eragileak al gara? 192. or.

Gai bati buruzko azalpena egitea zerbait argudiatuz
(12) Buruan gorde. 34. or.
(12) Buruz ikasi. 48. or.
(14) Nondik begiratzen den… 70. or.
(14) Hau bai marka! 85. or.
(16) Neure esku; besteren esku. 110. or.
(16) Nola erabaki nuen? 120. or.

Ideiak, pertsonak, objektuak, lekuak eta egoerak alde-
ratzea

(13) Ukatzaileak. 56. or.
(15) Zatoz gu ezagutzera. 87. or.
(15) Kontzeptua da. 92. or.
(16) Erabakitzeko garaia. 106. or.
(16) Neure esku; besteren esku. 110. or.
(17) Herri kirolariak. 123. or.
(17) Aukera franko. 128. or.
(18) Gertaera barregarriak. 144. or.
(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or.
(20) Belaunaldiarteko zubiak. 180. or.

Zerbait gogoan duen ala ahaztu zaion galdetzea eta 
adieraztea

(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.

Eztabaida batean parte hartzea informazioa alderatuz
(12) Ezin ahaztu. 33. or.
(14) Dada da. 74. or.
(16) Ihesgela. 105. or.
(16) Ekimen parte-hartzaileak. 108. or.
(16) Ezohiko batzarra. 121. or.

(19) Bizitzaren zertzeladak. 162. or.
(20) Haustura-uneak. 178. or.
(20) Belaunaldiarteko zubiak. 180. or.

Zerbitzu bat eskatzea, eskaintzea edota horri buruz 
galdetzea eta erantzutea

(15) Zatoz gu ezagutzera. 87. or.
(15) Kontzeptua da. 92. or.
(16) Erabakitzeko garaia. 106. or.

Argibideak, jarraibideak ematea eta eskatzea
(11) Hizkuntzak dohain. 31. or.
(12) Buruan gorde. 34. or.
(12) Historia eta memoria. 38. or.
(17) Garaian garaikoa. 126. or.
(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or.

Aurkezpen laburrak egitea
(11) Sarean kateatuta. 15. or.
(11) Mega game. 20. or.
(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.
(15) Mokofinentzako bideak. 103. or.
(17) Aukera franko. 128. or.
(18) Ederra da zuri entzutea. 141. or.
(20) Eraldatzea. 177. or.

Gertaera edo albiste baten kontaketa egitea: zerbait 
zuritzeko, solaskideak eskatutako azalpenei erantzute-
ko, harridura adierazteko edo irrika sortzeko

(12) Historia eta memoria. 38. or.
(12) Erakusleihoa. 49. or.
(18) Gertaera barregarriak. 144. or.

Informazioa baieztatzea ala ezeztatzea
(13) Ukatzaileak. 56. or.
(19) Bizitzaren zertzeladak. 162. or.
(20) Belaunaldiarteko zubiak. 180. or.

Aukerak eskaintzea
(14) Azalean daramat. 72. or.

Informazioa laburtzea
(12) Historia eta memoria. 38. or.
(14) Nondik begiratzen den… 70. or.
(14) Azalean daramat. 72. or.
(15) Kontzeptua da. 92. or.
(18) Hizlarion dohainak. 146. or.
(20) Zaharrak berri? 193. or.

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak adieraztea eta 
egiaztatzea

Zerbait baieztatzea / ezeztatzea
(12) Ezin ahaztu. 33. or.

Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia eskatzea eta 
ematea

(11) Ikusi-makusi. 16. or.
(11) Mega game. 20. or.
(13) Ahoberokeriak. 51. or.
(14) Dada da. 74. or.
(15) Zentzumenak dantzan. 88. or.
(15) Sukaldekoak ikusgai. 90. or.
(19) Egunaren soinu-banda. 159. or.
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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)
(19) Bizitzaren zertzeladak. 162. or.

Preskripzioa (instrukzioa, agindua…)

Konexioa

Testu-antolatzaileak ahozko testuetan eta testu idatzie-
tan

• Hizketa-antolatzaileak: bueno…; bada…; zera…; 
bale, bueno, ezta?, begira, tira, aizu, bai, ezen (eze)

• Lokailuak:
 – Emendiozkoak: eta, ere, baita… ere, bai… eta, 
baita… ere, ezta… ere, ez… eta, ezta… ere, 
behintzat, gainera, horrez gain, are gehiago

 – Hautakariak: bestela, ala
 – Aurkaritzakoak: baina, ordea, aldiz, dena den 
(dela), hala ere, berriz, alabaina, hala eta guztiz ere

 – Ondoriozkoak: beraz, horrela, -eta, hau dela eta, 
hortaz, bada, horregatik

 – Kausazkoak: zeren, izan ere, bada

• Denbora-antolatzaileak:
 – behin batean, ondoren, halako batean, goizean, 
arratsaldean, orduan, gero, baino lehen, gaur 
egun, gaurkoz, oraingoan, azkenean, bitartean, 

(17) Jokoa eta jolasa. 124. or.

Zerbait egiteko nahia, aukera, beharra eta betebeharra 
dagoen galdetzea eta adieraztea

(20) Eraldatzea. 177. or.

Administrazioan egoera zehatz baten berri ematea
(16) Erabakitzeko garaia. 106. or.

Aitzakiak jartzea
(14) Dada da. 74. or.

Sentimenduak, hunkipenezko jarrerak/egoerak 
adieraztea eta egiaztatzea

(13) Errealitateak fikzioa gainditzen du? 66. or.
(18) (In)komunikazioa. 142. or.
(19) Egunaren soinu-banda. 159. or.

Ezustea adieraztea
(17) Garaian garaikoa. 126. or.

Besteekiko sentimenduak adieraztea
(13) Barneraino sartu. 54. or.

Norbait / zerbait goraipatzea
(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.
(11) Ez huts egin! 30. or.
(15) Dastatutako esperientzia. 102. or.
(19) Nire bihotzeko doinuak. 174. or.
(20) Zu gabe moldatu behar. 182. or.

Asmoa edo xedea adieraztea
(14) Dada da. 74. or.

Solaskidearengan eragitea

Planak eta asmoak adieraztea
(14) Dada da. 74. or.

Aholkuak ematea eta eskatzea
(13) Gezurraren erakarmena. 52. or.
(13) Barneraino sartu. 54. or.
(14) Azalean daramat. 72. or.

Norbait konbentzitzea
(16) Neure esku; besteren esku. 110. or.
(16) Ezohiko batzarra. 121. or.

Limurtzea
(14) Ederragorik ez da. 84. or.
(15) Zentzumenak dantzan. 88. or.
(18) Kamera maitemindu. 156. or.
(18) Hitzen bidez erakarri. 157. or.

Norbait adoretzea
(13) Irrati-lehiaketa. 67. or.

Gaztigatzea, ohartaraztea
(16) Ezohiko batzarra. 121. or.

Erakunde publiko nahiz pribatu batean kexa adieraztea
(17) Eskatzea libre. 138. or.
(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or

Animatzea
(18) Hizlarion dohainak. 146. or.
(18) Hitzen bidez erakarri. 157. or.
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Izen-kohesioa

Kate anaforikoak osatzen dituzten errepikapenezko 
testu-baliabideak:

• Erreferentziak (anafora eta kataforak)
(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.

• Ordezkapen lexikala (sinonimoak, antonimoak, hipe-
ronimoak, hiponimoak)
(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.

• Elipsia
(12) Oroitzapenak piztu. 36. or.

• Definizioa (mugatzaileak)

Aditz-kohesioa

Azalpen- eta kontaketa-adizkiak
(18) Gertaera barregarriak. 144. or.
(20) Belaunaldiarteko zubiak. 180. or.

• Bigarren planokoak
 – Azalpenetan

– orain puntuala (“dator”)
– orain ez-burutua (“etortzen da”)
– orain burutua + ohi (“etorri ohi da”)

 – Kontaketetan
– iragan puntuala (“zetorren”)
– iragan ez-burutua (“etortzen zen”)
– iragan ez-burutua + 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

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

harrezkero, garai hartan, gehienetan, antzina, 
lehen, ordutik, harrezkero…

(18) Gertaera barregarriak. 144. or. 

• Birformulatzaileak:
 – Esplikatiboak: alegia, hau da
 – Zuzentzaileak: hobeto esan
 – Urruntzaileak: nolanahi ere
 – Laburbiltzaileak: ondorioz, azken batean

(14) Azalean daramat. 72. or.

• Zehatzaileak edo adibide ematekoak: adibidez, esa-
terako, hots

• Ordena-adierazleak: lehenengo, lehenik, ondoren, 
gero, jarraian, amaitzeko, bukatzeko, alde batetik, bes-
tetik, azkenik, bestalde

Puntuazioa:

• Bere arloko testu argi, xehe eta ongi egituratuak 
idatzi behar dituenez, testugileak gaitasun estra-
tegiko 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

• Puntua: esaldi eta esapide sinpleen bukaeran; ordi-
naletako “garren” ordezkatzeko; hainbat laburdura-
tan; milatik gorako zenbakietan

• Etenpuntuak: esaldia bukatu gabe utzi dela adieraz-
teko

• 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. 
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• Atzizkiak: -garri atzizkia

• Esapideak
 – Harridura-perpausak
 – Nire ustez

ADIERAZPIDE LINGUISTIKOEN 
INDIZEA

Alderdi ortografikoa

Puntuazioa

• Puntu eta koma
 – Esaldiak alborakuntzaz elkartzeko: Dakienak 
badaki; ez dakienak baleki!

(17) Aukera franko. 128. or.

Alderdi morfosintaktikoa

Izen-sintagma

• Deklinabidea
 – A itsatsia duten hitz gatazkatsuak

(13) Ukatzaileak. 56. or.
 – Siglen eta laburdura ezagunen deklinabidea

(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or.

• Izenordainak
 – Forma indartuak: neu, zeu…

(16) Neure esku; besteren esku. 110. or.

• Determinatzaileak
 – Zenbatzaileak

Zehaztugabeak: asko, gutxi, batzuk, zenbait, 
nahiko(a), horrenbeste, pixka bat, makina bat, 
hainbat…

(14) Azalean daramat. 72. or.

• Adjektiboa
 – Motak

Adjektibo batzuen erabilera okerra

(17) Aukera franko. 128. or.
 – Graduatzaileak

askea: sekulako, izugarri…

(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.
(20) Haustura-uneak. 178. or.

 – Izenlagunak
Deklinabide-kasuei -KO atzizkia erantsita (tonto-
rrerainoko…)

(18) Hizlarion dohainak. 146. or.
 – Aposizioa

Aditz-partizipioa adjektibo gisa

(15) Kontzeptua da. 92. or.

• Adberbioak

Esapideak

• Urliak dioenez / esaten duen bezala
(16) Ekimen parte-hartzaileak. 108. or.

• Urliaren arabera
(16) Ekimen parte-hartzaileak. 108. or.

Modalizazioa

Modalizazio logikoa

• Aditza
 – Adizkiak:

– Orain geroa (“etorriko da”)
– Iragan geroa (“etorriko zen”)

(17) Garaian garaikoa. 126. or.
– KE orain aspektugabea (“etor daiteke”)

(17) Garaian garaikoa. 126. or.
– KE alegiazko geroa (“etorriko litzateke”)

(17) Garaian garaikoa. 126. or.
– ematen du
– uste izan, pentsatu, jakin, iruditu

 – Forma inpertsonalak: dirudi, badirudi
(17) Garaian garaikoa. 126. or.

 – Adberbioak-eta:
– Iritzi-adberbioak: agian, antza denez, beharba-
da, noski, ziur, seguru

(17) Garaian garaikoa. 126. or.
– segur aski, jakina, nonbait, itxura denez
– omen, ote partikulak
– -edo

 – Adjektiboak
– Gradu-markak
– Graduatzaileak (indargarriak zein leungarriak)

(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.

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”)

Modalizazio apreziatiboa

• Aditzak: gustatu, poztu, estimatu, damutu, lotsatu, 
atsegin izan, gogoko izan, maite izan, merezi izan, 
damu izan, beldur izan, lotsa izan, gorroto izan, mires-
tu, sumindu, harritu, kezkatu…
(13) Barneraino sartu. 54. or.

• Adberbioak-eta: zorionez, zoritxarrez, tamalez…

• Adjektiboak: ederra, polita, txarra, itsusia, gogorra, 
erraza, zaila, latza, larria…
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 – Denbora: gaur, atzo, bihar, etzi, orain, gero, 
lehen… 

(19) Bizitzaren zertzeladak. 162. or.
 – Graduatzaileak: erabat, zeharo, guztiz, izugarri, 
ikaragarri

(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.
(20) Haustura-uneak. 178. or.

 – Gero indargarri gisa.
(11) Harpide zaitez nire kanalera. 18. or.

 – Postposizio bidez osatuak: beharrean, barik…
(11) Mega game. 20. or.

• Hitz-sortzaileak
 – Eratorpena:

Atzizkiak: -aldi

(19) Joerak jomuga. 160. or.
Aurrizkiak: ber-/bir-

(20) Haustura-uneak. 178. or.

Aditza

• Ezaugarriak
 – Trinkoak eta perifrastikoak:

(11) Mega game. 20. or.
(12) Historia eta memoria. 38. or.

• Aspektua
(18) Gertaera barregarriak. 144. or.
(20) Belaunaldiarteko zubiak. 180. or.

 – Etorkizuna adierazteko esamoldeak: -t(z)ekoa 
izan

(14) Dada da. 74. or.

• Modua
 – Indikatiboko orainaldia

NOR-NORK: jardun (dihardu…), iruditu (badiru-
di…)

(11) Mega game. 20. or.
(17) Jokoa eta jolasa. 124. or.
(17) Garaian garaikoa. 126. or.

NOR-NORI trinkoak: joan (noakio…)
(12) Historia eta memoria. 38. or.

NOR-NORI-NORK trinkoak: ekarri (daramakiot…)
(12) Historia eta memoria. 38. or.

 – 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…)

(16) Neure esku; besteren esku. 110. or.
 – Ahalera

Ahalezko orainaldia
(17) Garaian garaikoa. 126. or.

NOR-NORK laguntzailea, NOR 3. pertsona (de-
zakegu, ditzakegu…)

(14) Azalean daramat. 72. or.
NOR-NORK laguntzailea, alegiazkoak, NOR hiru-
garren pertsona denean (zezakeen, lezake…)

(20) Zu gabe moldatu behar. 182. or.
NOR laguntzailea: ninteke, liteke…

(20) Zu gabe moldatu behar. 182. or.
 – Aditz-izena

Partizipio nominalizatua, ekintza burutua adie-
razteko

(20) Zu gabe moldatu behar. 182. or.

Sintaxia

• Perpaus elkartuak
 – Juntadura

Hautakariak: zein, nahiz
(14) Azalean daramat. 72. or.

 – Menderakuntza
Izen-funtzioko menderakuntza
Zehar galdera: ea …-(e)n

(15) Sukaldekoak ikusgai. 90. or.

(15) Kontzeptua da. 92. or.
Erlatibozkoak

(15) Kontzeptua da. 92. or.
Konparaziozkoak:
Berdintasuna: -(e)n hainbat; -(e)n besteko, adina-
ko, bezainbesteko; -(e) bezainbat, bezainbeste

(19) Afizioa eta ofizioa. 164. or.
Denborazkoak:
harik eta … arte

(15) Sukaldekoak ikusgai. 90. or.
Baldintzazkoak:
baldin (eta) ba-

(15) Sukaldekoak ikusgai. 90. or.
Helburuzkoak:
-t(z)earren

(12) Historia eta memoria. 38. or.
Kausazkoak:
zeren (eta) … bait-/-en

(15) Sukaldekoak ikusgai. 90. or.
Kontzesiozkoak:
nahiz (eta)

(15) Sukaldekoak ikusgai. 90. or.




