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Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi
Gelaz kanpo

9. Merezi ote du?

Ikasgelan

Gelako ikaskide bakoitzari opari egoki bat egingo diogu.

Ekintza nagusia

Talde handian, leku batean ostatu hartzeko erabakia adostuko
dugu.

A. Gustatuko
ote zaio?
A.1 Opariak
arruntak
gogoratu
A.2 Bilatu opari
hau gustuko
duena

●

Merezi du

●

Ote

●

Ostalaritzako lexikoa

B. Sorpresa
Amaiarentzat
B.1 Bideoa ikusi eta
erreserba asmatu
B.2 Aurreikusi Amaiari
gustatuko zaion
oparia

H. Ez dakit merezi duen...
H.1 Hotelari buruzko iritzia
osatu bezeroen iruzkinak
irakurrita

H. Ez dakit
merezi
duen...
H.2
Elkarrizketan
iritziak
trukatu eta
adostasunera
iritsi

G. Atzerrira,
bai ala ez?
G.1 Bideoa
ikusi eta
gertakariak
ordenatu

C. Opariak jaso eta
emateko unea
C.1 Irakurri unearen
deskribapena eta
kokatu esapideak

F. Opari
bitxiak, hobeto
F.1 Testua
irakurri eta
foroan iritzia
eman

I.I.Zein
Zeinda
daegokiena?
egokiena?
I.1
Hotela
I.1 Hotelaaukeratzeko
aukeratzekotestuak
testuak
irakurri
irakurri
I.2
I.2Adostu
Adostuzein
zeinhotelera
hotelerajoan
joan

L. Merezi izan
L.1 Osatu esaldiak
merezi erabilita
L.2 Gomendioak
eman foroan
1

D.
D.Zer
Zeroparituko
oparituko
diegu
dieguikaskideei?
ikaskideei?
D.1
D.1Opariak
Opariakerabaki
erabaki
D.2
Opariak
D.2 Opariak
jasotzean
jasotzeaniritzia
iritzia
eman
emanegokitasunaz
egokitasunaz

E. Hotelean ostatu
hartuko dugu
E.1 Ekintzaren egilea
identifikatu
E.2 Bideoa ikusi eta
ekintzak deskribatu
idatziz

J. Ostatuaren
informazioa
osatu
J.1 Informazioa
osatu eta foroan
partekatu

K. OTE partikula
K.1 Aldatu esaldiak
OTE erabiltzeko
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Irakaslearen gida

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

Bagoaz B1-Irakaslearen gida.
Bilduma honetako jarduera didaktkoak JARDUN BIKO ikas/irakas ereduan erabiltzeko daude sortuta. Beraz, unitate bakoitzeko
jarduera batzuk ikasgelan, irakaslearen gidaritzapean eta taldean edo bakarka egitekoak izango dira. Beste jarduera batzuk
ikasgelatk kanpo burutu beharko dituzte ikasleek, baina horietan ere irakaslearen gidaritza izango dute eta taldekoen arteko
interakzioa.
Guzta antolatzeko inprimatutako orriak erabiliko dituzte ikasleek. Bertan agertuko da unitatearen ibilbide osoa, ikasgelan egin
beharrekoak eta baita Sarean (Internet bidez) egitekoen instrukzioak.
Irakasleak inprimatutako orrialde hauek helaraziko dizkie, ikasleei unitatea aurkezten dienean. Gainera Sarean elkarrekin
erabiliko dituzten lanabes digitalak aurkeztuko dizkie: 1) Ikasbilen egongo diren autozuzendutako jarduerak eta bideopasarteak; 2) Sarearen bidez interakzioan lan egiteko ingurunea (foroa, txata).
Bigarren honetarako IKASTEN plataforman ikastaroa sortu dezake irakasleak, ikasleak bertan matrikulatu eta bertako lanabesak
erabili sareko jarduerak bideratzeko. Beste edozein online ikasteko plataforma ere erabil daiteke. Ikasleak erosoago badabiltza,
Whatsapp, Telegram, Googlegroups eta beste antzeko zerbitzuak ere erabil daitezke.
Unitate bakoitzak 4 aldi ditu: Aurrez aurre 1->Sarean 1->Aurrez aurre 2->Sarean 2
Ordena horretan egin behar dira, hau da sekuentzia tenporala errespetatu beharra dago, jardueren arteko dependentziak ondo
bete ahal izateko.

GAIA
Egunerokotk atera eta ezohiko
zerbait egin nahi dugunean,
sorpresa bat norbait eman nahi
diogunean adibidez, kanpora
joatea izaten da aukeretako
bat. Egoera horretan erabakiak
hartzen laguntzeko diseinatu da
unitate hau: toki bat
aukeratzea, adostasunera
iristea, zer egitea merezi duen
hausnartzea eta abar.
GIROTZEA
Gaian sartzeko ikasleek nolako
sorpresa-motak dituzten
gogoko ikusiko dugu. Bakoitzak
oparien inguruko jokabideak
eta ohiturak komentatuz,
gaiaren inguruko iritzia emango
du.
PROZEDURA
Aurrez aurreko saioaren
amaieran lagun ezkutuaren
sistema erabiliz opariak egingo
dizkiote elkarri; beraz,
txartelak eta irudiak banatuko
zaizkie denei eta bakoitzak
bere txartelaren laguna bilatu
beharko du. 24 txartel daude
guztra (12 testu eta 12 irudi).
Kalkulatu zenbat behar diren.
Osatzen diren bikoteek oparia
egingo diote beste bikote bat
aurrez aurreko lehenengo
saioaren amaieran.
BIDEOAREN ULERMENA
Bagoaz B1-17 bideoa ikusiko
dute ikasleek eta ulermen-ariketa egingo dute..
ERANTZUNA
Ohe bakarreko gela
Gelatk itsasoa ikusten da
Gosari-zerbitzurik ez du
130 euro balio du asteburuak
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Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

Nire oharrak

PROZEDURA
Opariak jasotzeko eta emateko
unean izan ohi ditugun
erreakzioak aztertu nahi dira
ariketa honen bidez.
Esamoldeetan jarriko da arreta.

ERANTZUNAK
A)
1. Oparia emateko
unean
B)
2. Oparia jasotzeko
unean
C)
3. Edukia ikustean
D)
4. Papera kentzen
hastean
E)
5. Edukia ikustean
F)
6. Papera kentzeko
unea asko luzatuz gero
G)
7. Oparia jasotzeko
unean
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Nire oharrak
PROZEDURA
Saioaren azken ekintza gisa
opariak egingo dizkiote elkarri
ikasleek. Lagun ezkutuaren
jolasa egin: bikote bakoitzak
zoriz egokitu zaion beste bikote
bat egin beharko dio oparia.
Kontuan hartu opariak egitean
zalantza izaten dugula askotan.
Aukera egokia da OTE
partkularen lanketa egiteko.
Azaldu nola eta noiz erabiltzen
den eduki berri hau eta azken
ariketan ikasleek sortzen
dituzten ahozko ekoizpenetan
animatu erabiltzera.
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Nire oharrak
PROZEDURA
Ariketa honetan
ostalaritzarekin lotutako lexikoa
edota esamoldeak aztertuko
dira. Bideo baten bidez
ekintzen zerrenda egin beharko
dute ikasleek. Ariketa honen
feedbacka foroan bertan eman.
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Nire oharrak

PROZEDURA
Irakurgaiaren gainean iritzia
ematea eskatuko zaie ikasleei
foroan. Animatu ikasleak parte
hartzera eta eman feedbacka
bertan.

BIDEOAREN ULERMENA
Bagoaz B1-18 bideoa ikusiko
dute ikasleek eta ulermen
ariketa egingo dutea. Ordena
ditzatela bideoaren pasarteak.
Erantzunak ikaslearen orrian.
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Nire oharrak
PROZEDURA
Prestaketa
Ariketa honetan hotel bateko
bezeroek idatzitako balorazio
batzuk dituzte ikasleek.
Denetarik dago, positboak eta
negatboak. Horiek irakurrita ea
hotel horretara joatea merezi
ote duen ala ez erabakitzea
eskatuko zaie. Ariketa honek
jarraipena izango du aurrez
aurreko saioan, beraz,
pentsatuta eraman beharko du
gelara bakoitzak ea merezi
duen ala ez eta zergatk
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Nire oharrak
PROZEDURA
Ikasleek erabakia dute dagoeneko hotelak merezi duen ala ez. Bakoitzak bere arrazoiak zerrendatuko ditu.
Hona hemen atera daitezkeen erantzun posibleak:
Zergatk erezi duen
• Erdigunetk gertu dago / • Hondartzaren ondoan dago / • Langile atseginak, jatorrak dira / • Elikagai-intolerantziak kontuan
hartzen dituzte / • Zerbitzu onak eskaintzen ditu / • Parkinga dauka / • Menua gomendagarria da
Zergatk ez duen erezi
• Alfonbra (moketa) dauka / • Jende alergikoa ez dute kontuan hartzen / • Altzari zaharkituak ditu / • Sarbide zaila edo traketsa
geletara /• Parkinga garesta da / • Harrerakoak ez daki ingelesez / • Garbitasunean badute zer hobetua
Jar daitezela talde txikitan eta bakoitzak defendatu dezala bere aukera. Bukatzeko, komentatu dezatela talde handian zer atera
den.

PROZEDURA
Azken ekintza taldean egitekoa
izan daitekeen plan bat
buruzko ariketa da. Helburua
elkar konbentzitzea eta
adostasun batera iristea izango
da.
Bartzelonara bidaiatuko dute
ikasleek eta hiru aukera
eskainiko zaizkie: aterpetxe
bat, hotel bat eta landa-etxe
bat. Bakoitzari buruz ematen
den informazioa baliatuz,
ikasle bakoitzak bere aukera
egin beharko du. Kontuan
hartu behar dira aldeak.
Aukera batek besteak
eskaintzen ez dituen abantailak
eta desabantailak ditu: egin
daitekeen plan-motari begira,
ekonomiari begira eta abar.
Aukera egin dutenean, interes
desberdinak dituztenak
elkartuko ditugu (hirunaka,
ahal delarik). Talde bakoitzean
eztabaidaren bidez elkar
konbentzitzeari ekingo diote.
Adostasun batera iristean talde
handian lortu beharko dute
adostasuna.
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Nire oharrak
PROZEDURA
Aukera egin dutenean, interes
desberdinak dituztenak
elkartuko ditugu (hirunaka,
ahal delarik). Talde bakoitzean
eztabaidaren bidez elkar
konbentzitzeari ekingo diote.
Adostasun batera iristean talde
handian lortu beharko dute
adostasuna.
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PROZEDURA
Taldean adostutakoaren
gaineko informazio gehigarria
eskatu beharko dute idatziz
ikasleek. Hartara, beren
proposamena osatu ahal
izango dute, eta foroan
taldeari jakinaraziko.
PROZEDURA
Azken ariketak unitatean zehar
landu diren edukiak fnkatzeko
baliatuko dira: ote partkula
eta erezi du esamoldea.

ERANTZUNAK
Ba ote dago jangela-zerbitzurik
jatetxean?
Hotelean WiFia kobratzen
dute?
Eguraldi ona egingo ote du?
Ikaskide guztak joango ote
dira?
Ondo pasako ote dugu …
Ostatuarekin asmatuko dugu?
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Nire oharrak
PROZEDURA
Audioan “merezi izan”
egituraren gaineko azalpenak
ematen dira, ez esaldien
gaineko informazioa.
Ikasleek nahi bezala emango
diete bukaera esaldiei.
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A.2

Anari bidaia exotikoak gustatzen zaizkio
Dantzaldi baterako
Garagardoa dastatzeko
ikastaroa

Itziar eta Mariori asko gustatzen zaie

sarrerak, afaria eta guzti

dantzatzea

Edortari eta bere senarrari asko gustatzen
zaizkie animaliak

Katu pertsiarra
Iratzargailua

Josuri asko gustatzen zaio modako arropa
jaztea

Amaiari asko gustatzen zaio garagardo ona

Gemmari Animal print estiloko arropa

Jaka dotorea

gustatzen zaio
Soineko estanpatua

Josemi bihar hasiko da lan berrian eta garaiz
iritsi beharko du

Erraketa bat

Juleni liburu erromantikoak gustatzen zaizkio

Agurtzanek eskularru bat galdu zuen joan den
astean

Dirua

Maitasun-istorio bat
kontatzen duen eleberria

Naiarari arrisku-kirolak gustatzen zaizkio

Aitor tenis-ikastaro bat egiten hasiko da

Egiptora joateko bidaia

datorren astean

Bidaia bat globoan

Uxue diru pixka bat aurrezten ari da datorren
urtean Erasmus programan parte hartuko
duelako
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