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Didaktikariak:
Didaktikariak:Esther
EstherIsasa,
Isasa,Aitziber
AitziberLarramendi
Larramendi
Gelaz kanpo

22. Auzoko gorabeherak
●

●

Ikasgelan

Etxeko zereginetan gure esku dagoena eta ez dagoena adieraztea eta
egungo antolaketa-ereduen inguruan eztabaidatzea.

Ekintza nagusia

Etxe-atariko bilera batean parte hartzea, arazo batzuei irtenbidea aurkitzeko.

Gramatika
Esapideak: Arrazoi sendoak, pisuzko arrazoiak, arrazoi(a) izan, noren
esku egon, noren ardura izan.
●
Deklinabidea: norengana, norengandik
Lexikoa
●
Auzo hitzetik eratorritako lexikoa
●
Bizikidetzarekin lotutako lexikoa
●

A. Zer egin?
A.1 Laguntza
emateko moduen
gaineko galderei
erantzun
A.2 Nork zertan
laguntzen duen
adierazi

Bizilagun ala etsai? PRESTATU
F.1 Erreportajea irakurri eta
galderei erantzun
F.2 Lexikoari erreparatu
F.3 Ereduari jarraituz, auzoa eta
auzokoak deskribatzen dituen
paragrafo bat idatzi
F.4 Galderen gainean hausnartu
eta erantzunak prestatu

F. Bizilagun ala etsai?
F.4 Aurrez
prestatutako erantzunak
ikaskideekin partekatu
eta ondorioak atera

I. Zorionak, Amaia!
I.1 Bideoa ikusi eta
galderei erantzun
I.2 Bideoaren
jarraipenaren gaineko
hipotesia idatzi
I.3 Antzeko anekdota
bat idatzi

B. Nola lagundu?
B.1 Bideoa ikusi eta
galderei erantzun
B.2 Emandako
arrazoiak aztertu eta
iritzia eman
“arrazoi(a) izan”
egitura erabiliz

C. Noren esku dago?
C.1 “Noren esku
egon / noren ardura
izan” egiturez
hausnartu eta
eginkizun jakin
batzuk noren esku
dauden adierazi

E. Jaiotzaren euskal
erritua: atsolorra
E.1 Testua irakurri
eta galderei erantzun
E.2 Auzo hitza oinarri
duten adibideei
erreparatuz, loturak
egin

D.
D.Gure
Gureardurak
ardurak
D.1
Audioa
D.1 Audioaentzun
entzun
eta
etagalderei
galdereierantzun
erantzun
D.2
D.2Etxeko
Etxeko
antolaketa-ereduak
antolaketa-ereduak
aztertu
aztertueta
etaondorioak
ondorioak
atera
atera

G. Norengandik,
Norengana
G.1 Deklinabide-kasuen
gaineko hausnarketa egin
G.2 Galderei erantzun
norengandik, norengana
erabiliz

G. Norengandik /
Norengana
G.3 Esaldietako
hutsuneak bete
norengandik,
norengana kasuak
deklinatuz

H.
H.Atariko
Atarikobilera
bilera
H.1
H.1Bilera-deia
Bilera-deiairakurri
irakurri
eta
etaproposamenak
proposamenakidatzi
idatzi
H.2
Bileran
parte
hartu
H.2 Bileran parte hartu
eta
etairtenbideak
irtenbideakadostu
adostu
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Irakaslearen gida

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

Bagoaz B1-Irakaslearen gida.
Bilduma honetako jarduera didaktikoak 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
ikasgelatik kanpo burutu beharko dituzte ikasleek, baina horietan ere irakaslearen gidaritza izango dute eta taldekoen arteko
interakzioa.
Guztia 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
Oso ohikoak dira arazoak
elkarren ondoan bizi direnen
artean (etxean, auzoan edota
herrian). Elkarri traba egiten
diogu batzuetan, baina laguntza
eman ere bai. Kontu horiek
aztertzeari ekingo diogu unitate
honetan..

GIROTZEA
Gaian sartzeko, laguntza
emateko moduak aztertuko
ditugu. Bakoitza bere
esperientziatik abiatuz,
mintzamen-saio bat egingo
dute ikasleek.

BIDEOAREN ULERMENA
Bagoaz! B1-43 bideoa ikusiko
dute ikasleek eta ulermenariketa egingo. Azken atalean
Ibon eta Amaiaren arteko
haserrealdiari erreparatuko
zaio, eta bien artean zer gertatu
den aztertuko da. Tarte hori
baliatuko da “arrazoi sendo
edota pisuzko arrazoiak”
esapidea aurkezteko. Era
berean, “arrazoi(a) izan”
aditzaren erabilera aztertuko
da.
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Nire oharrak

ZABALKUNTZA
“Arrazoi(a) izan” aditzaren eta
“pisuzko arrazoiak /arrazoi
sendoak” esapideen erabilera
lantzeko ariketa gehigarriak
egin, egoki baderitzozu. Eraman
gelara eztabaidaren bat eta
animatu ikasleak argudioen
nolakotasunaz iritzia ematera.
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PROZEDURA
“Noren esku egon” eta “noren
ardura da” adierazpideen
lanketa egitea du helburu
ariketak. Azalpena eman eta
loturak egitea eskatu ikasleei.
Kontuan hartu lehenengo
saioko azken egitekoa
burutzeko oso baliagarria
izango dutela egitura hau; baita
“arrazoi(a) izan, ez izan” ere.

4

6. Bazen behin
19815915

Irakaslearen gida

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

Nire oharrak

PROZEDURA
Audio bat entzungo dute
ikasleek. Bi gizonezko arituko
dira etxeko arduren inguruan.
Audioaren ulermen-ariketa
egitea eskatu, binaka, eta
erantzunak partekatu talde
handian.
Ondoren, ikasle bakoitzak
etxeko ardurak nola banatuta
dituen adieraziko du: zer
dagoen bere esku eta zer ez.
Jarrai ditzatela ariketan
azaltzen diren urratsak:
eginkizunen zerrenda eman eta
bakarka adierazi dezatela
eskatutakoa. “Nire esku dago…”
egitura erabiliko dute nagusiki.
Aipatu horren baliokideren bat,
nahi izanez gero: “nire
ardura(pekoa)/egitekoa da…”,
adibidez.
Gero, audioan entzundakoa
aintzat hartuz, eztabaida
dezatela zein den gizartean
gailentzen den joera.
Erreparatu argudioen
sendotasunari.
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LEXIKOA
Ereñotzun berreskuratu nahi
den erritu bati buruzko artikulu
laburra irakurriko dute ikasleek.
Bertako ohitura bati buruzko
informazioa jasotzeaz gain,
“auzo” hitza oinarri hartuz
sortutako hiztegiaren azterketa
txiki bat egingo dute.

ZABALKUNTZA
Atsolorra esaten zaio testuan
aipatzen den errituari. Nahi
izanez gero, antzeko beste
ohitura batzuk aipatu ikasleei,
bereziki, auzokideak elkartzeko
balio dutenak; edota galdetu
beraiei ea zeintzuk ezagutzen
dituzten. Horrez gain, beste
kultura batzuetako ohiturekin
ere konparazioak egitera anima
ditzakezu.
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PROZEDURA
Erreportaje txiki bat irakurriko
dute, ondoren. Aurrekoarekin
lotuta auzoko bizikidetzari
buruzkoa, hain zuzen. Testu
hori ere hiztegia lantzeko
baliatuko da. Alde batetik, hitz
eta esamolde-sorta bat
nabarmendu dira horien
esanahiari erreparatzeko.
Bestetik, Atxuriko auzoa eta
auzokideak ardatz harturik,
deskribapenak egitea eskatuko
zaie ikasleei.
Ariketaren azken atala
ikasgelara eramateko
prestatuko dute. Bakoitzari
bere errealitatea azaltzeko
eskatuko zaio: nolako
bizilagunak diren, nolako
harremanak dituzten
auzotarren artean, eta abar.
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PROZEDURA
Etxean prestatutako erantzunak
aztertuko dira gelan. Ikasleei
aurkezten zaizkien hiru
galderek laburbiltzen dute
nolabait etxean prestatutakoa.
Atera ditzatela ondorioak
bakoitzak auzokideekin dituen
harremanetatik.

PROZEDURA
Aurretik unitatean baliatu diren
testuetan agertutako
NORENGANA eta
NORENGANDIK deklinabideformak landuko dira ariketa
honetan. Eman azalpena
erabilerari buruz, eta
praktikarako proposatzen diren
galderei erantzun diezazkietela
binaka ikasleek. Kontuan hartu
etxerako beste ariketa-sorta bat
izango dutela forma hauek
erabiltzeko.
Hemen “norengandik zerbait
jaso” eta “norengana jo”
esapideak interesatzen zaizkigu
gehienbat, batez ere
azkenekoa, oso erabilgarria
baita gatazka edo arazoa
dagoenean.
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PROZEDURA
Azken ekintza burutzeko bileradei batetik abiatuko gara. Rolbanaketa egin, izan ere,
ikasleak etxe bateko bizilagun
bihurtuko dira. Bakoitzari
banatu bere rolari dagokion
fitxa (erantsita dituzu amaieran.
Zortzi bizilagun-mota
aurreikusita daude:
Haur txiki baten gurasoa
Bateria-jole bat
Landareak ureztatzean
behekoak molestatzen dituena
Festa zaratatsuak egiteko
zaletasuna duena
Zerrikeria botatzen duena
leihotik
Etxeko konponketak edota
brikolajea sarritan egiten
dituena
Arropa fatxadaren aldera
zabaltzen duena
Azken urtean komunitateko
kuotarik ordaindu ez duena.
Binaka arituko dira ikasleak rol
bakoitzean, beraz, ikaslekopurua kontuan hartu eta
banatu ikasle-bikote bakoitzari
pertsonaia bat. Ikasleetako
batek administratzailearen rola
hartuko du. Kontuan hartu, era
berean, bizilagun bakoitzak
badituela bere arrazoiak
horrela jokatzeko. Honakoak:
Gurasoak: haurrak osasunarazo bat dauka eta ez dago
gurasoen esku, medikuen esku
baizik. Ez dute kexatzeko
arrazoirik, haurrak ez du
hainbeste negar egiten.
Bateria-jolea: Kontzertu
garrantzitsuak ditu laster.
Taldearen managerrarengana jo
dezakete azalpen eske, ez dago
bere
10 esku datak aldatzea.
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Landareak ureztatzen dituena: maiz
ureztatu behar ditu kanpokoak ederederrak edukitzeko. Arrazoi dute, agian,
gutxiago ureztatuz gero, ez litzateke
ezer gertatuko.
Festazalea: Gaztea da, eta larunbatetan
etxean lagunekin elkartzea gustuko du.
Bestela, ez dute lagunartean egoteko
toki aproposik.
Zerrikeria botatzen duena: haurrak ditu
eta ezin du etxeko guztien jokabidea
kontrolatu.
Brikolajea eta konponketak egiten
dituena: gustukoa du eta abila da
etxeko konponketak egiten. Asteburuak
aprobetxatu behar ditu horretarako.
Arropa desegoki zabaltzen duena: ez du
tokirik arropa beste toki batean
zabaltzeko. Eskubide oso duela iruditzen
zaio.
Komunitatearekin zorretan dagoena:
Langabezian geratu zen duela urtebete
eta ez dauka nahikoa diru dena
ordaintzeko, gastu finko asko ditu.
Eman beharreko urratsak:
Bileraren aurretik bikote bakoitzak
egoera bakoitzerako proposamen pare
bat pentsatuko ditu, bilerara
eramateko.
Egin dezatela bilera. Batek
administratzailearen rola izango du.
Horrek egingo du moderatzailearen
papera. Bestalde, bizilagun bakoitzak
erabakiko du bere jokabidea
zenbateraino aldatu nahi ote duen.
Puntuz puntu eztabaidatu ditzatela
guztiak. Saiatu daitezela arazoak
banaka-banaka konpontzen.
Gogorarazi unitatean zehar atera diren
egiturak balia ditzaketela bileran: noren
esku dagoen zer, pisuzko arrazoiak
planteatzen ote diren, adostasunik ez
badago norengana jo dezaketen eta
abar.
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PROZEDURA
Aurrez aurreko saioan
aurkeztutako deklinabideformak landuko dituzte
sakonago ikasleek bakarka.
Horretarako, hutsuneak
betetzeko ariketa bat
proposatzen zaie.

BIDEOAREN ULERMENA
Bagoaz! B1-44 bideoa ikusiko
dute eta proposatzen zaizkien
ulermen-ariketak egingo
dituzte. Azkenik, bideoko
pasadizoa oinarri hartuta, ikasle
bakoitzari bere esperientziaz
aritzea eskatuko zaio foroan.
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H. Atariko bilera

TALDERAKO ORRIA

Haur jaioberri baten guraso zara.
●
●
●

Osasun-arazo bat du eta tratamenduan dago.

Konponbidea ez dago zure esku, medikuen esku dago.

Bizilagunek ez dute arrazoirik, haurrak ez du hainbeste negar egiten.

Landareak egunero ureztatzen dituzu.
Urik gabe, zimeldu egiten dira.

●

Bizilagunek arrazoi dute, konponbidea zure esku dago.

●

Agian, gutxiago ureztatuz gero, ez litzateke ezer gertatuko.

●

Bateria-jolea zara.
●
●
●
●

Kontzertu garrantzitsuak dituzu laster.

Bizilagunek taldearen managerrarengana jo dezakete azalpen eske.

Bizilagunek ez dute arrazoirik, normalean ez duzu berandu arte entseatzen.
Ez dago zure esku kontzertuetako datak aldatzea.

Gazte parrandazalea zara
●
●
●
●

Larunbatetan etxean lagunekin elkartzea gustuko duzu

Zure kuadrillakoek ez dute lagunartean egoteko toki aproposik.
Zuk daukazu etxerik handiena.

Bizilagunek arrazoi dute, saia zaitezkete zarata gutxiago ateratzen

Brikolajea eta konponketak egitea gustatzen zaizu.
●

Batzuetan enkarguak jaso dituzu bizilagunengandik, ez da beti zure etxeko
kontua.

●
●

Asteburuak aprobetxatu behar dituzu lan horiek egiteko.

Bizilagunek ez dute arrazoirik, konponketak zaratatsuak dira beti, ez dago zure
esku zaratarik ez ateratzea.

Arropa fatxada aldera zabaltzen duzu beti.
●

Konponbidea ez dago zure esku: ez daukazu beste lekurik, zure etxea oso txikia
delako.

●

Bizilagunek ez dute arrazoirik, eskubide osoa daukazu zure arropa nahi duzun lekuan
zabaltzeko.

●

Bizilagunak administratzailearengana joatea traizioa iruditzen zaizu.

Zure etxetik zerrikeriak erortzen dira askotan.
●

Bizilagunek ez dute arrazoirik. Konponbidea ez dago zure esku: haurrak dituzu eta
ezin duzu etxeko guztien jokabidea kontrolatu.

●
●

Edukiontziak urruti daude etxetik. Horiek lekuz aldatzea Udalaren esku dago.
Alkatearengana jo dezakete edukiontzi gehiago eskatzera.

Azken urtean ez duzu komunitateko kuotarik ordaindu.
●

Langabezian geratu zinen iaz eta ez dago zure esku lan berria lortzea, saiatzen
zara, baina inork ez zaitu hartu nahi.

●

Bizilagunengandik laguntza jaso nahi duzu. Denen artean zure kuota ordaintzea
nahi duzu, lana aurkitzen duzun arte.

●

Bizilagunek arrazoi dute, baina zuk laguntza behar duzu, gastu finko asko
baitituzu.

