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4. Elkarrekin goaz

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
Eguneroko bizitzan gauza asko
egiten dira taldean: lagunartean,
senideekin, lankideekin …
Ikaskideen artean lan-talde giroa
sustatzeko, elkarrekin egiten
diren ekintzei buruz arituko gara
unitate honetan.
Girotzea
Lehenengo bideoa frontoi batean
girotua dagoenez, euskal pilotaz
aritzea proposatu da unitatea
girotzeko. Gure kulturan pilotak
duen garrantzia
azpimarratzearekin batera,
atzerrira nola hedatu den
ikusarazi nahi izan da.
Prozedura
Testuak irakurri aurretk,
pilotalekuak zein herrialdetan
egon daitezkeen adierazi
beharko dute ikasleek. Ikasleei
testu bana irakurtzeko esan eta,
ondoren, esan diezaiotela elkarri
pilotalekuak zein tokitan dauden.
Egiaztatu irakurri aurretk
markatutako herrialdeak ondo
edo oker dauden.
Erantzuna
Herrialde guztetan dago frontoia
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BIDEOAREN ULERMENA
Bideoa: Bagoaz! B1-7
Pilotalekuan
Binaka erantzungo diete
galderei. Ulermen-ariketa honen
bigarren zatan egin behar
dutenak lotura zuzena du
amaierako ekintza
komunikatboarekin, bakoitzak
euskara-maila hobetzeko asmoz
proposatuko dituen ekintzekin,
alegia.
Horrez gain, Josuk ingelesari
helduko diola aipatzen du.
Egitura hori ezezaguna izango
zaienez ikasleei, txartela jarri zaie
lagungarri gisa. Momentuz
azalpen txiki horri ez zaio arreta
gehiago eskainiko.
ZABALKUNTZA
Aukerakoa izan daiteke zerbait
heldu egituran fokua jarri eta
horren inguruko ariketak
planteatzea.
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PROZEDURA
Arreta elkarrekin partkularen
erabileran jartzea da ariketa
honen helburua. Jakina da elkar
partkularen erabilera desegokia
ohiko akatsa dela ikasleen
artean, eta aukera egon
daitekeela hemen partkula hori
beste modu batera deklinatuta
emateko (elkar, elkarri …), baina
hemen elkarrekin forma soilik
lantzea da asmoa. Hori dela-eta,
taldean, elkarrekin zein ekintza
egiten diren idaztea eskatzen
zaie ikasleei, aditz-zerrenda bat
osatzeko helburuz. Ariketa
aberasteko txarteltxoaren bidez
tokien erreferentziak sartu dira,
elkarrekin egiten dutenaz
mintzatzeko aukera zabalagoa
eskaintzeko.
Ondorengo bi ariketak ere
elkarrekin formaren erabileran
trebatzeko baliatuko dira.
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PROZEDURA
Unitate honetan txango bat
antolatuko dute ikasleek. Nora
joan erabakitzeko hiru aukera
eskainiko zaizkie, eta hirurei
buruzko informazioa entzungo
dute. Edonola ere, ikasleen
artean egon liteke beste
proposamenen bat, beraz, eman
aukera beste tokiren bat ere
proposatzeko, hala nahi badute.
Tokia proposatzen duenak, hala
ere, informazio pixka bat eman
beharko du, gainerako ikaskideei
aukera egiten laguntzeko.
Azkenik, adostasun batera iritsi
beharko dute ikaskideek. Behatu
nola iristen diren adostasun
horretara. Kontuan hartu plana
erakargarria izatea garrantzitsua
dela guztontzat; beraz, hitz egin
elkarrekin egin beharreko
gauzez.
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PROZEDURA
Txangoaren antolaketari ekingo
zaio geroago sarean, eta azken
ekintza komunikatboan
bakoitzak zer egiteko prest
dagoen adierazi beharko du hura
antolatzeko.
Gelaz kanpo egingo da -tzeko
prest egituraren aurkezpena.
Egitura hori erabiltzeko bakarka
E.1 jarduera egingo dute.
Ondoren foroan nork bere
aukera azalduko du (E.2).
Bukatzeko, foroko erantzunetatk
abiatuta osatu behar dituzte
ideia nagusiak (E.3).
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PROZEDURA
Txangoaren antolaketarekin
jarraituko dute. Dagoeneko
erabakia dute nora joan. Orain
ardurak banatuko dituzte,
bakoitza zer egiteko prest
dagoen foroan adieraziz.
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PROZEDURA
Dagoeneko kontu gehienak
foroan adostu dituzte ikasleek,
baina aurrez aurre xehetasun
guztak lotzea falta zaie: ardurak
banatzea, eguna zehaztea eta
abar.
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PROZEDURA
Asmoen berri ematen duten hiru
testu-eredu dituzte ikasleek.
Hirurak desberdinak dira: batek,
asmoak aipatzeaz gain,
deskribatu egiten du bere
egoera; narrazio txiki bat egiten
du. Beste bietan zerrendatu
egiten dira asmoak.
Horiek aurrean dituztela, ikasle
bakoitzari antzeko zerbait egitea
eskatuko zaio, baina edozein
ereduri jarraitzeko esan. Ez dute
zertan denek modu berean egin
behar.
Horrez gain, aurrez aurreko
lehenengo saioan adierazitakoa
oinarritzat hartzeko esan. Bertan
euskara-maila hobetzeko zer
egingo luketen adierazi zuten
esaldi pare batean. Horiek
berrartzeko eskatu eta osa
dezatela gehiago.
Bakoitzak egindako zerrenda
oinarri izanik, talde txikitan
zerrenda bakarra adostuko dute.
Eginkizun hori nola burutzen
duten aztertu; horretarako jarri
zaie elkarrizketa posible baten
eredua.
Azkenik, bigarren adoste-fasea
dator. Talde bakoitzean
ateratakoa talde handira
eramango dute. Ikaskideek
elkarrekin adostutako asmoen
berri ematen duen kartel bat
diseinatuko dute, ikasgelako
oholtzan jartzeko.
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BIDEOAREN ULERMENA
Bideoa: Bagaoaz! B1-8 Lan berria
Galderei erantzungo diete
bakarka

ZABALKUNTZA
Gogo handia aipatzen da
bideoan, eta egitura horretan
arreta jartzea da helburua, izan
ere, gazteleraren eraginez ohiko
akatsa izaten da gogo handiak
dauzkat edota, gogo asko
daukat esatea.
Oker horiek aintzat hartuz,
horrelako kalkoak lantzeko
aukera baliatu, hala nahi izanez
gero.
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7. BIDEOA. Pilotalekuan
JOSU.— Prest, Amaia?
AMAIA.— Bai! Baina xuabe e, xuabe!
JOSU.— Bai, bai, lasai. Eta zer egin dut orain arte? Ba!
AMAIA.— Ai! Josu, hau oso zaila da!
JOSU.— Begira, neska. Neurtu ondo pilotaren botea eta saiatu
eramaten.
AMAIA.— Bai, esatea oso erraza da e! Egitea baino askoz ere
errazagoa.
JOSU.— Bueno, beste behin.
AMAIA.— Bai. Baina mantso, mantso.
JOSU.— Bai.
AMAIA.— Joe, Josu! Ezinezkoa da, benetan!
JOSU.— Lasai, neska! Atera zuk.
AMAIA.— Bai?
JOSU.— Bai.
AMAIA.— Ez dakit ba e! Ba, banoa, e!
AMAIA.— Ai! Sake ona izan da, Josu!
JOSU.— Ea beste hau?
AMAIA.— Banoa, banoa. Ai, ondo!
JOSU.— Beste bat, gozo-gozo.
AMAIA.— Bai, bai. Xuabe, xuabe.... Eta orain nola? Ai! Josu ezin dut!
Begira, hau ez dago niretzako egina.
JOSU.— Baina... Gozo-gozo bota dizut eta!
ETENA
JOSU.— Gogorik gabe ezin da ikasi, neska.
AMAIA.— Begira, Josu. Nik ez nuen etorri nahi, zuregatik egin dut. Ai,
eta hau oso zaila da niretzat.
JOSU.— Ohitura falta, besterik ez. Bi egunetan etorri eta segituan
hartuko diozu.
AMAIA.— Ez duzu amore eman nahi, e?
JOSU.— Bueno, kontua ez da amore ematea, elkarrekin ondo pasatzea
baizik.
AMAIA.— Begira, Josu. Nik bizitza osoan korrika egin dut eta asko
gustatzen zait. Onena berriz ere hastea izango da.
Aizu, azkenean helduko diozu ingelesari?
JOSU.— Bai, klase partikularrak edo. Zuk ezagutzen duzu inor?
AMAIA.— Zuri klaseak emateko? Izarok hiru urte eman zituen
Edinburgon.
JOSU.— Zure lankideak?
AMAIA.— Bai, agian prest egongo da zuri klaseak emateko. Galdetuko
diot.
JOSU.— Mila esker! Badakizu aroztegian hasi behar dudala lanean?
AMAIA.— Mmm! Ze azkar mugitu diren kontuak!
JOSU.— Bai, zuk esan bezala, Anttoni deitu nion atzo bertan, eta
lehenbailehen hastea nahi du.
AMAIA.— Berri ona, ezta?
JOSU.— Bai. Egun erdiko lana izango da eta, gainera, ez dakit ezer
aroztegiko kontuez.
AMAIA.— Bueno, lasai, ikasiko duzu.
JOSU.— Bai. Hori bai, sos batzuk irabazteko aukera izango dut. Zer,
beste saiotxo bat?
AMAIA.— Ezta pentsatu ere! Ni dutxara noa. Gero arte.

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

8. BIDEOA. : “Lan berria”
Antton lanean ari da aroztegian, eta zarata handia sumatzen da.
Halako batean, Josu sartuko da eta agurtu egingo du.
JOSU.— Kaixo, egun on! Egun on, Antton! Kaaiixooo!
ANTTON.— Egun on, Josu. Barka ezazu, ez nuen ezer entzuten.
Tomas, jarraitu zuk bai, segituan naiz bueltan.
ANTTON.— Goazen!
ETENA
ANTTON.— Eseri! Bueno, ba, kontatu, zer esperientzia duzu?
JOSU.— Esperientzia? Ba orain arte, batere ez. Baina ikasteko gogo
handia daukat.
ANTTON.— Laguntzaile bat behar dugu hemen, bai? Baina ez
kezkatu, ez da lan zaila: oholak neurtu, moztu, lixatu, itsatsi... Ez dugu
baleontzi bat eraiki behar!
JOSU.— Ados, baina den-dena erakutsi beharko didazu.
ANTTON.— Borondateak balio du gehien.
JOSU.— Ba hortik bai, hortik asko daukat.
ANTTON.— Ondo da. Telefonoz azaldu nizun bezala, egun erdiko
lana izango da, bai? Eta soldata 700 eurokoa.
JOSU.— Oso ondo. Noiz hasi behar dut?
ANTTON.— Ba oraintxe bertan! Bueno, arropa horrekin… Ez duzu
ekarri ezer aldatzeko, ezta?
JOSU.— Ez, nik uste nuen…
ANTTON.— Bueno, egon lasai. Bihar hasiko zara. Baina aldatzeko
arropa ekarri, bai? 10:30etan geldialdia egiten dugu ogitartekoa
jateko, eta ondoren 13:00ak arte jarraituko duzu.
JOSU.— Oso ondo. Antton, mila esker. Garai zailak izan dira niretzat.
ANTTON.— Motel, motel! Badakit egun erdiko lana ez dela asko,
baina…
JOSU.— Niretzat sekulakoa da!
ANTTON.— Ba gogotsu bazabiltza, nahi adina lan izango duzu
hemen.
JOSU.— Oso ondo. Orduan, bihar 9:00ak baino lehen iritsiko naiz, eta
zuk esango didazu nondik hasi.
ANTTON.— Horixe! Ondo da. Gestoriara deituko dut, bai?
JOSU.— Oso ondo.
ANTTON.— Aio.
JOSU.— Gero arte.
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Elkarrekin hobeto
Zer da kuadrilla bat zuretzat?
IRAIA MORAÑO: Niretzako kuadrilla bat batera dibertitzen diren jende talde bat(ek) osatzen dute: izan ahal dira neskak, mutilak… Betidanik ezagututakoak edo bakarrik
juergarako ezagutzen duzun jendea, uste dut kuadrilla-tipo diferenteak dauzela (daudela).
ASIER ERRASTI: Azkenien (azkenean) betiko lagunak ez? Apur bat umetatik hor batera ibili garen hor lagunak eta gero, asko zabaldu leike (daiteke) gaur egun, hor, urteekin
aldatu egiten da kuadrilla-eredua edo kuadrilla bera, bai. Berez, niretzat, betiko herriko lagunak, hor osatutako taldea.
Zer egiten duzu kuadrillakoekin?
IRAIA MORAÑO: Gero eta zailagoa da kuadrillakoakaz (kuadrillakoekin) igual elkartzea, ez? Baina bueno, elkartzen garenean, lehen igual elkartzen ginen juergarako
(parrandarako) eta oin (orain) badauz (badaude) juerga batzuk sakratuak direnak, adibidez: Gabon Zaharra, herriko jaiak eta horiek, baina gehienbat elkartzen gara hitz egiteko,
kafe bat hartzeko, pote batzuk hartzeko eta ba bueno, ez dakit, beste gauza batzuk bilatzen doguz (ditugu) gaur egun.
ASIER ERRASTI: Gehixenbat (Gehienbat) elkartzen garenean, Eskoriatzan bertan. Osea ja gaur egun gehienok gainera kanpoan bizi gare (gara) eta gero eta zailagoa izaten
da elkartzea eta gero eta gutxiagotan elkartzen gare (gara) ere bai. Azkenean edade (adin) kontuagatik eta gauza guzti horregatik (horregatik guztiagatik). Baina elkartzen
garenean beti Eskoriatzan, edo Eskoriatzan bertan zerbait dagoelako, edo gabon ingurutan denok herrira bueltatzen garen horreitan (horietan) egindako bazkarixak (bazkariak),
afarixak (afariak), edo eguna jartzen gabelako (dugulako) eta baten baserrian elkartzen gara denok edo edozer gauza, baina bueno. Gaur egun, gehiago izaten da Eskoriatzan
elkartzen jarraitzen dugu, baina izaten da gehiago geratu beharra ze egia esanda, kuadrillako asko Eskoriatzatik kanpo bizi gara gaur egun, gehienok.
Betiko izango da zure kuadrilla?
IRAIA MORAÑO: Nik uste dut, horrela izan bada, azkenean, 25 urteetan zehar izan bagara lagunak, ba orain zer egin ahal dugu lagunak izateari uzteko, ez? Nik uste dot (dut)
bai, edozer gauza barkatu ahal dugula. Igual nagusitan gauza batzuei garrantzi gehiago ematen dotzezu (diezu), eta gaztetan, igual pentsatuko zenuke “Ai hau egingo
badidate, ez dut inoiz barkatuko!”. Baina orain, nagusia izanda, beste gauza batzuk hartzen dituzu kontuan, ez? Eta igual, arazo bat badekozu (badaukazu) eta lagun bat deitu
ahal badozu (baduzu), ba igual, azkenean, horrek (hori) da balio dauena (duena).
ASIER ERRASTI: Bai, bueno, azkenean kontua da gu betiko herriko lagunak eta kuadrillakoak beti lagunak izango gare (gara), hor. Kontua da zuk askotan kuadrilla mantendu
deikezula (dezakezula) baina kuadrilla beran (beraren) egitura edo harremana-edo aldatu egiten da ez? Azkenean, hamabost urterekin kuadrillakoekin egoten zara egunean
hamar ordu; hogeita bostekin hamar eta gauez beste ez dakit zenbat eta parrandan eta ez dakit zer; hogeita hamabostekin egoten zara beste egoera batzuetan, beste leku
batzuetan gelditzen zara, beste giro batzuetan eta askotan da bizitzan zehar aldatu egiten dela. Nik garbi daukat hor, nire Eskoriatzako lagunekin, beti mantenduko dudala
harreman hori, beti lagunak izango garela, eta beti egiten dugu ahalegina hor elkartzeko eta egoteko. Baina bueno, azkenean bizitzak berak bakoitza leku batean jartzen dau
(du), eta batzuetan asko egoten gare (gara), eta beste batzuetan ez hainbeste, apur bat hori. Baina laguntasun hori bai mantenduko dugu eta gure kasuan, adibidez, herrixak
(herriak) batzen zaituen bitartean eta denon gurasoak bertan bizitzen jarraitzen duten bitartean eta horrela, beti dago hor… Azkenean guretzat kuadrilla beti izango da
Eskoriatza esateko modu bat, ez?

Irteera proposamena
PAGORRIAGA
Turismo-baserri bat zabaldu zuten Pagorriagan. Agustin Linazasorok, bertako jabeak, proiektu hori ez zuen garbi ikusten hasieran, izan ere, Gipuzkoan natura erdian dago
Pagorriaga, zibilizaziotik nahiko urrun, eta pentsatzen zuen arazoa izango zutela jendea horraino ekartzeko; baina ez da horrela izan. Eskaera oso handia da, eta jende asko joaten
zaie, era guztietakoa. Toki aparta da mendiko txangoak egiteko.
Agustinek kontatzen duenez, baserriaren goiko aldea eskaintzen dute beraiek, ganbara zena osorik. Ez dute etxea gelaka eskaintzen. Urruti dagoenez, jendeak ganbara osoa hartu
eta gauza askotarako erabiltzen du. Ekonomia-aldetik diru-sarrera garrantzitsu bat dute orain baserrikoek, uste zutena baino garrantzitsuagoa. Horrela, beren helburua bete da:
bertatik bizi daitezke eta kultur truke handia daukate gainera, mundu guztiko jendea etortzen baitzaie.
GAZTELUGATXE
Paraje eder hau Bermeo herrian dago, eta badu erakartzen duen zerbait. Uhartea eta lurra lotzen dituen eskailera malkar eta luzea erronka bihurtzen da edonorentzat. Hala ere,
bisitari guztiak datoz bat: gora igotzea merezi du.
Eskailerak igotzean, ustez San Juan Bautistak utzi zuen aztarnaren gainean jarri ahal izango duzu zeure oina; diotenez, zorte ona ekarriko dizu. Goi-goian baseliza bitxi bat izango
duzu zain eta Kantauri itsaso harroaren ikuspegi liluragarria. Itsasoak labar, tunel eta arku ikusgarriak egin ditu uhartean.
Behin goian zaudela, ez ahaztu baselizako kanpaia hiru bider jo eta desio bat eskatzea. Antzina, halaxe egiten zuten ugalkortasuna eskatu, espiritu txarrak uxatu eta buruko minak
kentzeko.
ELCIEGO
Arabako Errioxaren hegoaldean dago Elciego. Inguru horretako herri guztietan gertatzen den bezala, ardoa eta produktu horri lotutako jarduerak nagusi dira bertan. Ezagutu
beharreko paradisua da. Maila handiko upeltegi ugari dago herrian.
Bestalde, artea maite duen orok ere badu zer ikusi Elciegon, San Andres parrokia eta XVII. mendeko Andre Mariren ermita, esaterako. Historia handiko herria da, eta horren
erakusgarri dira ongi egituratutako kaleetan ageri diren armarridun eraikin eta jauregi dotoreak.
Herriko festarik garrantzitsuenak Andre Mariren jaiak dira, eta irailaren 8an ospatzen dituzte. Giro paregabea izaten da. Gainera, mende luzez herritarrek ongi gordetako dantzak
ikus daitezke, gaita-jotzaileen eta danbolinaren doinuez gozatzen den bitartean.
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Erantzunak
Josuk egun erdiko lana lortu du. Zein dira
eskaini zaizkion lan-baldintzak?
Ordutegia
□ 9:00etatik 13:00etara
□ 10:30etik 13:00etara
□ 9:00etatik 13:30era

Soldata
□ 600 €
□ 700 €
□ 800 €

Nola joan da Josu Anttonengana?
□ Oso urduri □ Gogotsu □ Kezkatuta □ Triste
Nola antzeman diozu? Idatzi hori adierazten duen
pasarte edo adierazpideren bat.
Erantzun posibleak:

Esperientzia? Ba orain arte, batere ez. Baina ikasteko gogo handia daukat.
Hortik (borondatetik) bai, hortik asko daukat.
Oso ondo. Noiz hasi behar dut?
Niretzat sekulakoa da!

Oso ondo. Orduan bihar 9:00 ak baino lehen iritsiko naiz, eta zuk esango didazu nondik hasi.
J. Gogotsu
JOSUk aroztegiko lana ikasteko gogoa du.
JOSUk dirua irabazten hasteko gogoa handia dauka.
AMAIAk korrika egiten hasteko gogoa dauka.
AMAIAk ingelesa ikasteko gogoa du.

14
14

