21455376

Kaixo, ni Camilo naiz, eta zu?
Didaktikaria: Esther Isasa

Kaixo, ni Camilo naiz, eta zu?
Sekuentzia honetan, ariketa hauek egingo dituzu. En esta secuencia vas a hacer
estos ejercicios:
- Bideoak ikusi eta koadroko informazioa osatu. Visualizar los vídeos y
completar la información.
- Galderak eta erantzunak lotu. Unir las preguntas y respuestas.
- Euskal Herritik kanpoko herrialdeak: nola idazten dira euskaraz? Países
que están fuera del País Vasco: ¿cómo se escriben en euskera?
- Testuetako hutsuneak bete. Completar los huecos de los textos.
- Zure aurkezpena idatzi. Escribe tu presentación.
Gainera, ariketa gehiago egiteko erreferentziak emango dizkizugu. Además, te
daremos referencias para que hagas más ejercicios.

Kaixo, Nour naiz
Ikasleen aurkezpenak osatu. Completa las presentaciones de los alumnos y alumnas.

CAMILO

https://labur.eus/JQ41b

NOUR

https://labur.eus/wfSRw

CRISTHIAM

https://labur.eus/0gvBt

PEDRO

https://labur.eus/WXd5q

LAURA

https://labur.eus/UbEkI

MARLON

https://labur.eus/lqGt4

YOUSRA

https://labur.eus/6J3LE
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Ikusi bideoak eta idatzi datuak koadroan: Visualiza los vídeos y escribe los datos en el cuadro

CAMILO CRISTHIAM

LAURA

MARLON

NOUR

PEDRO

YOUSRA

NONGOA
DA?
NON BIZI
DA?
ZENBAT
URTE
DITU?
ZENBAT
URTE
DARAMA
EUSKAL
HERRIAN?

Galdera-erantzunak
Galderak eta erantzunak lotu. Une las preguntas y sus respuestas.
Galdera

Erantzuna

Nongoa da Nour?

Marokokoa da

Non bizi da Pedro?

Hogeita sei urte ditu

Zenbat urte ditu Yousrak?

Eibarren bizi da

Zenbat urte darama Euskal Herrian Marlonek?

Bi urte darama Euskal Herrian
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Nola idazten dira Euskal Herritik kanpoko
herrialdeak?
Herrialdeak ez dira berdin idazten euskaraz eta gaztelaniaz. Aukeratu kasu
bakoitzean nola idazten diren euskaraz.
Los nombres de los países no se escriben igual en euskera y castellano.
Elige en cada caso cómo se escriben en euskera.
Guinea Ecuatorial

Marruecos

Ekuatore Ginea

Marruekos

Ginea Ekuatoriala

Maroko

Nicaragua

Costa Rica

Nicaragua

Costa Rica

Nikaragua

Kosta Rika

Venezuela

Argelia

Benezuela

Arjelia

Venezuela

Aljeria

El Salvador

Colombia

El Salvador

Kolonbia

Salbatzailea

Kolombia
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Kontuan izan / Ten en cuenta
Norberaren burua aurkezteko / Para presentarse
Galdera / Pregunta: Nor zara zu? ¿Cómo te llamas?
Erantzuna / Respuesta: Ni Daniel naiz / Yo soy Daniel
Kaixo, ni Laura naiz. Eta zu? / Hola, me llamo Laura. ¿Y tú?
-

Mikel.

Nongoak garen esateko / Para decir de dónde somos
Galdera / Pregunta: Nongoa zara? / ¿De dónde eres?
Erantzuna / Respuesta:
Ni Beasaingoa naiz. / Beasaingoa naiz. / Beasaingoa. / De Beasain.
-

Si el nombre del lugar termina en vocal: -koa. (Adibidez: Debakoa, Baionakoa)
Si termina en consonante: -koa o –(e)koa. (Adibidez, Eibarkoa, Arizkunekoa)

-

Si termina en l o n, se añade –goa. (Adibidez, Beasaingo, Usurbilgoa)

Non bizi garen esateko / Para decir dónde vivimos
Añadimos la terminación –(e)N al lugar al que nos referimos. Si la palabra termina en consonante,
incluiremos la vocal "e". Elgoibar + (e) + n => Elgoibarren
Elgoibarren bizi naiz – Vivo en Elgoibar.
Mungian bizi naiz – Vivo en Mungia.
Gasteizen bizi naiz- Vivo en Vitoria.
Gure adina esateko / Para decir nuestra edad
Galdera: Zenbat urte dituzu? / ¿Cuántos años tienes?
Erantzuna: Hemeretzi urte ditut. / Tengo diecinueve años.
Denbora-tartea adierazteko / Para expresar un período de tiempo
Bi urte daramat Eibarren / Llevo dos años en Eibar.

Nola idatzi zenbakiak / Cómo escribir los números
0 zero, huts
1 bat
2 bi
3 hiru
4 lau
5 bost (bortz)
6 sei
7 zazpi

16 hamasei
17 hamazazpi
18 hemezortzi (hamazortzi)
19 hemeretzi
20 hogei
21 hogeita bat
22 hogeita bi

8 zortzi
9 bederatzi

23 hogeita hiru
24 hogeita lau
25 hogeita bost (hogeita bortz)

10 hamar
11 hamaika

26 hogeita sei

12 hamabi
13 hamahiru

27 hogeita zazpi
28 hogeita zortzi

29 hogeita bederatzi
14 hamalau
30 hogeita hamar
15 hamabost (hamabortz)

40 berrogei
50 berrogeita hamar
60 hirurogei (hiruretan hogei)
70 hirurogeita hamar (hiruretan hogeita hamar)
80 laurogei (lauretan hogei)
100 ehun
101 ehun eta bat
200 berrehun
300 hirurehun
400 laurehun
500 bostehun (bortzehun)
600 seiehun
700 zazpiehun
800 zortziehun
900 bederatziehun
1000 mila
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Aurkezpen idatziak
Ikasleen aurkezpen idatziak dituzu segidan. Testuak irakurri eta aukeratu hutsune bakoitzean
erantzun zuzena.
A continuación, encontrarás las presentaciones escritas de los alumnos y alumnas. Lee los
textos y elige la opción correcta para cada hueco.

Daniel, Camilo eta Pedro
Kaixo. Daniel, Camilo eta Pedro gara, (1)

gara, baina gutako bi (2)

bizi gara (Daniel eta Camilo) eta bat (3)

(Pedro).

Ekuatore Ginea Afrika erdialdean dago. Hiriburua Malabo da, eta hizkuntza ofiziala gaztelania
da.
Iparraldean, Kamerun dago, hegoaldean eta ekialdean, Gabon eta mendebaldean, Ozeano
Atlantikoa.
Hiri handienak Bata eta Malabo dira.
Bata eskualde kontinentalean dago eta hiririk handiena da, bertako jendeak oso harrera ona
egiten dio beti datorrenari. Bertako paisaiak ederrak dira eta eguraldia beti ona da.
Malabo irlatar eskualdean dago eta bertako jendea oso abegitsua da. Kaleak estuak dira eta
beti eguraldi ona egiten duen hiri ederra da.

Cristhiam
Ni Cristhiam naiz, (4)

naiz, baina (5)

bizi naiz.

Nikaragua Erdialdeko Amerikan dago. Hiriburua Managua da, eta hizkuntza ofiziala gaztelania.
Iparraldean Honduras dago, hegoaldean Costa Rica dago, ekialdean Karibe Itsasoa eta
mendebaldean Ozeano Barea.
Managua oso polita da eta handia. Kaleak zabalak dira eta jendetsuak. Eguraldi ona dago.
Ni Ocotal-ekoa naiz, herri atsegina eta lasaia da.
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Laura
Kaixo, ni Laura naiz. (6)

naiz, baina (7)

bizi naiz.

Venezuela Hego Amerikan dago. Hiriburua Caracas da, eta hizkuntza ofiziala gaztelania da.
Iparraldean, Karibe itsasoa dago; hegoaldean, Brasil; ekialdean; Kolonbia eta mendebaldean,
Guyana Frantsesa.
Caracas: Oso ederra da, oso zaratatsua, handia eta mendi altu bat dago: Avila.
Ia beti eguraldi ona dago.
Marlon
Kaixo, ni Marlon naiz, ni (8)

naiz, baina (9)

bizi naiz.

El Salvador Erdialdeko Amerikan dago, hiriburua San Salvador da eta hizkuntza ofiziala,
gaztelania.
Iparraldean, Honduras dago; hegoaldean, Ozeano Pazifikoa dago; ekialdean, Guatemala dago
eta mendebaldean Nikaragua dago.
San Salvadorren erdialdea jendetsua da; eta kaleak zabalak dira. Denda, jatetxe eta taberna
asko daude.
Bero egiten du, baina Ilamatepec sumendian hotz egiten du.
Nire herria San Martin da, Ilamatepec, sumendiaren magalean dago. Kaleak zabalak dira eta
aldapatsuak, dendak daude eta etxeak txikiak eta politak dira.
Nour
Kaixo, nire izena Nour da. (10)

naiz, baina (11)

bizi

naiz. Hemeretzi urte ditut.
Maroko Afrika iparraldean dago. Iparraldean Espainia dago, hegoaldean Mauritania, ekialdean
Aljeria eta mendebaldean Ozeano Atlantikoa.
Hiriburua Rabat da, oso leku ederra da eta ikusteko gauza preziatu asko ditu eta egunen
batean hara joaten bazara, ziur gustatuko zaizula.
Aukerak
(1)

(4)

Ekuatore Gineakoak
Ekuatore Ginean

Venezuelakoa
Venezuelan

(2)

(5)

Durangokoak
Durangon

Eibarrekoa
Eibarren

(3)

(6)

Eibarrekoa
Eibarren

El Salvadorren
El Salvadorrekoa

(7)
Elgoibarren
Elgoibarrekoa
(8)
Marokon
Marokokoa
(9)
Elgoibarrekoa
Elgoibarren

(10)
Nikaraguakoa
Nikaraguan
(11)
Eibarren
Eibarrekoa
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Zure aurkezpena
Eta zu, nongoa zara? Non bizi zara? Zenbat urte dituzu? Zenbat urte
daramazu zure herrian?
Idatzi zure aurkezpena eta bidali argitalpenak@habe.eus helbidera.
Opari bat jasoko duzu. Escribe tu presentación y envíala a la dirección de
correo electrónico argitalpenak@habe.eus Recibirás un regalo.

Ikasten jarraitu nahi duzu?
Lanean jarraitzeko, leku hauek bisitatu/ Para seguir trabajando, visita estos sitios:
AISA ikastaroa
http://www.ikasten.ikasbil.eus/enrol/index.php?id=22671
Hasi hizketan
https://www.ikasbil.eus/eu/hasi-hizketan
BAGOAZ!

https://labur.eus/lYZX8
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Zuzenketa-orria

Kaixo, Nour naiz
CAMILO

CRISTHIAM

LAURA

MARLON

Gineakoa)

Salvadorrekoa)

NON BIZI (Durangon)(Eibarren)

PEDRO

YOUSRA

(Marokokoa)(Ekuatore (Marokokoa)

NONGOA (Ekuatore (Nikaraguakoa)(Venezuelakoa)(El
DA?

NOUR

Gineakoa)

(Eibarren)

(Elgoibarren) (Elgoibarren)(Eibarren) (Soraluzen)

(Hemeretzi)

(Hogeita

DA?
ZENBAT

(Hogeita

URTE

lau)

(Hemeretzi)

(Hemeretzi) (Hogeita

hamar)

lau)

(Hogeita
sei)

DITU?
ZENBAT

(Bi urte)

(Bi urte)

URTE
DARAMA
EUSKAL
HERRIAN?

Galdera-erantzunak
Galdera

Erantzuna

Nongoa da Nour?

Marokokoa da

Non bizi da Pedro?

Eibarren bizi da

Zenbat urte ditu Yousrak?

Hogeita sei urte ditu

Zenbat urte darama Euskal Herrian Marlonek?

Bi urte darama Euskal Herrian

Nola idazten dira Euskal Herritik kanpoko
herrialdeak?
Guinea Ecuatorial

Nicaragua

Venezuela

El Salvador

Marruecos

Ekuatore Ginea

Nicaragua

Benezuela

El Salvador

Marruekos

Ginea Ekuatoriala

Nikaragua

Venezuela

Salbatzailea

Maroko
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Zuzenketa-orria
Costa Rica

Argelia

Colombia

Costa Rica

Arjelia

Kolonbia

Kosta Rika

Aljeria

Kolombia

Aurkezpen idatziak
Daniel, Camilo eta Pedro
Kaixo. Daniel, Camilo eta Pedro gara, (Ekuatore Gineakoak) gara, baina gutako bi (Durangon)
bizi gara (Daniel eta Camilo) eta bat (Eibarren) (Pedro).
Ekuatore Ginea Afrika erdialdean dago. Hiriburua Malabo da, eta hizkuntza ofiziala gaztelania
da.
Iparraldean, Kamerun dago, hegoaldean eta ekialdean, Gabon eta mendebaldean, Ozeano
Atlantikoa.
Hiri handienak Bata eta Malabo dira.
Bata eskualde kontinentalean dago eta hiririk handiena da, bertako jendeak oso harrera ona
egiten dio beti datorrenari. Bertako paisaiak ederrak dira eta eguraldia beti ona da.
Malabo irlatar eskualdean dago eta bertako jendea oso abegitsua da. Kaleak estuak dira eta
beti eguraldi ona egiten duen hiri ederra da.
Cristhiam
Ni Cristhiam naiz, (Nikaraguakoa) naiz, baina (Eibarren) bizi naiz.
Nikaragua Erdialdeko Amerikan dago. Hiriburua Managua da, eta hizkuntza ofiziala gaztelania.
Iparraldean Honduras dago, hegoaldean Costa Rica dago, ekialdean Karibe Itsasoa eta
mendebaldean Ozeano Barea.
Managua oso polita da eta handia. Kaleak zabalak dira eta jendetsuak. Eguraldi ona dago.
Ni Ocotal-ekoa naiz, herri atsegina eta lasaia da.
Laura
Kaixo, ni Laura naiz. (Venezuelakoa) naiz, baina (Eibarren) bizi naiz.
Venezuela Hego Amerikan dago. Hiriburua Caracas da, eta hizkuntza ofiziala gaztelania da.
Iparraldean, Karibe itsasoa dago; hegoaldean, Brasil; ekialdean; Kolonbia eta mendebaldean,
Guyana Frantsesa.
Caracas: Oso ederra da, oso zaratatsua, handia eta mendi altu bat dago: Avila.
Ia beti eguraldi ona dago.
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Zuzenketa-orria
Marlon
Kaixo, ni Marlon naiz, ni (El Salvadorrekoa) naiz, baina (Elgoibarren) bizi naiz.
El Salvador Erdialdeko Amerikan dago, hiriburua San Salvador da eta hizkuntza ofiziala,
gaztelania.
Iparraldean, Honduras dago; hegoaldean, Ozeano Pazifikoa dago; ekialdean, Guatemala dago
eta mendebaldean Nikaragua dago.
San Salvadorren erdialdea jendetsua da; eta kaleak zabalak dira. Denda, jatetxe eta taberna
asko daude.
Bero egiten du, baina Ilamatepec sumendian hotz egiten du.
Nire herria San Martin da, Ilamatepec, sumendiaren magalean dago. Kaleak zabalak dira eta
aldapatsuak, dendak daude eta etxeak txikiak eta politak dira.
Nour
Kaixo, nire izena Nour da. (Marokokoa) naiz, baina (Elgoibarren) bizi naiz. Hemeretzi urte ditut.
Maroko Afrika iparraldean dago. Iparraldean Espainia dago, hegoaldean Mauritania, ekialdean
Aljeria eta mendebaldean Ozeano Atlantikoa.
Hiriburua Rabat da, oso leku ederra da eta ikusteko gauza preziatu asko ditu eta egunen
batean hara joaten bazara, ziur gustatuko zaizula.

Transkripzioa
Kaixo, Nour naiz
Camilo
Egun on, ni Camilo naiz, Ginea Ekuatorialekoa naiz (Ekuatore Gineakoa), baina Durangon bizi naiz. Hogeita lau urte
ditut. Eskerrik asko.
Cristhiam
Kaixo, egun on. Ni Cristhiam naiz, Nikaraguakoa naiz, baina Eibarren bizi naiz. Hemeretzi urte ditut.
Laura
Kaixo, ni Laura naiz, Venezuelakoa naiz, baina Eibarren bizi naiz. Bi urte daramat Eibarren. Hemeretzi urte ditut.
Eskerrik asko.
Marlon
Egun on, kaixo! Marlon naiz, El Salvadorekoa naiz, baina Elgoibarren bizi naiz. Bi urte daramat Elgoibarren. Hogeita
hamar urte ditut.
Nur
Egun on, Salam Aleikum, Nour naiz, ni Marokokoa naiz, baina Elgoibarren bizi naiz. Hemeretzi urte ditut. Eskerrik asko.
Pedro
Egun on, Mbólani, Pedro naiz, Ginea Ekuatorialekoa (Ekuatore Gineakoa) naiz, Eibarren bizi naiz eta hogeita lau urte
ditut.
Yousra
Kaixo, Salam Aleikum. Ni Yousra naiz, Marokokoa naiz, baina Soraluzen bizi naiz. Hogeita sei urte ditut. Eskerrik asko.
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