1. unitatea: Lehen egun hura
19178357

Irakaslearen gida

2. Zure tokian egongo banintz...
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
Bizitzaren hainbat unetan
bide jakin bat hartzea ez da
erraza izaten: kanpora joan
lanera, ikastera, lanbide jakin
bat hautatzea, etxebizitza bat
erostea eta abar. Horrelako
erabakiak hartzeko aholkuak
behar izaten dira sarritan, eta
horiei erreparatuko zaie
unitate honetan.

GIROTZEA ETA AHOZKO
ELKARRERAGINA
Gaian sartzeko, kanpora
joandako gazte batzuek
egiten dituzten adierazpenen
inguruan, galderak egingo
zaizkie ikasleei: zein herri
hautatuko luketen beraiek,
zergatk, ea ados dauden
gazte horiek beren
herrialdeaz diotenarekin, toki
horietakoren batean egon
ote diren aurretk eta abar.
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Nire oharrak
BIDEOAREN ULERMENA
Ikasleek binaka egingo dute jarduera hau. Ikasle batzuek lehenengo bideo-pasartea ikusiko dute, eta beste batzuek bigarrena.
Horretarako, zat bakoitza ikusiko duten ikasleak banatu egin behar dira aurretk. Pasarte desberdina ikusi dutenen artean osatuko
dira bikoteak. Bakoitzak egokitutako bideo-zataren galderei erantzungo die.
Ariketa amaitzean, jarri berriro bideoa galderei ongi erantzun dietela egiaztatzeko.
Ondoren jarri arreta Amaiak Josuri ematen dizkion aholkuetan. “Beharko zenuke/ zenituzke” formak ageri dira. Azaldu esanahia
eta esan hurrengo jardueran landuko duzuela aholkuak emateko modua.

Erantzunak:
1. Amaiak erredakzioko lehen
laneguna kontatu dio Josuri:
nolako giroa eta lankideak
dituen, zer lan egin duen,
nola ospatu duten, eta nola
ezagutu duen Anton.
2. Batzuk ezagunak egin
zaizkio kalean ikusteagatk,
baina beste batzuk ez ditu
sekula ikusi.
3. Jende gaztea, alaia eta ia
denak emakumezkoak. Gauza
guztak taldean erabakitzen
direla aipatu du.
4. Batzuk herrikoak direla
dirudi, ezagunak egin
zaizkiolako, baina jakin ez
daki nongoak diren.
5. Elkarrizketa bat egin behar
izan du eta gero, ospatzeko,
garagardo bat hartzera joan
da Izarorekin. Handik gutxira,
Izaroren neba, Anton, azaldu
da.
Erantzunak:
1. Josuk ez du lanik topatzen
nahiz eta dagoeneko
curriculum mordoxka bat
bidali duen.
2. Ingalaterran bizi den
txikitako lagun bat,
informatkaria. Ingelesa
praktkatzeko aholkatu dio,
lanera bertara joateko.
3. Kanpora joan baino lehen,
hemen gehiago saiatu
beharko lukeela esan dio.
4. Aspertuta dagoela hemen.
5. Lana aurkitzen lagunduko
diola.
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JARDUERAREN PROZEDURA
Audioak entzun ondoren, taula
osatzeko eskatuko zaie
ikasleei. Komeni da ariketa
bakarka egitea, eta ondoren
konparatzea talde handian.
Ondoren, gaiari jarraipena
emanez, tokiei buruzko iritziak
eta gustuak ahoz adieraziko
dituzte ikasleek. Izan ere,
geroago aholkuak ematea
eskatuko zaie eta horretarako
bestearen tokian jarri eta
erantzunak pentsatu beharko
dituzte. Egiteko hau hurrengo
ariketaren girotze-jarduera
gisa har daiteke.
1
Erantzunak:
1. Egoerak behartu gabe joan
da atzerrira
Arantzazu
2. Euskal Herrira laster itzuliko
da lana aurkitzeko eta baikorra
da
Xabier
3. Herrialde horretan alokairu
baterako nahiago izaten dute
bertako atzerritar bat baino
Eneritz
4. Euskal Herriak baino gehiago
asetzen du atzerriko bizitzak
Melani
5. Eusko Jaurlaritzako beka
batekin ari da lanean Xabier
6. Enpresari bihurtu da eta,
oraingoz, ez du itzultzeko
asmorik
Melani
7. Atzerriko egonaldia bidaia
batzuk egiteko aprobetxatu du
Xabier
8. Lehenengo hiru hilabeteak
arkitektura-estudio batean
eman zituen
Eneritz
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JARDUERAREN PROZEDURA
Azaldu aholkuak nola ematen
diren. Txartelean ageri diren
forma guztek ez dute egitura
bera. Sailkatu forma horiek:
-t(z)ea, -t(z)eak edota –t(z)en
eskatzen duten egiturak
edota ondorio hipotetkoa
erabiliz osatzen direnak. Osa
ditzatela esaldiak eta binaka
konpara ditzatela erantzunak.

●

●

●
●
●
●

Komeni zaizu/Merezi du/
Hobe duzu…+ -t(z)ea
Ondo etorriko zaizu …+
-t(z)ea
Saia zaitez … + -t(z)en
Ez ahaztu …
-t(z)eak lagunduko dizu
… beharko duzu/zenuke.

JARDUERAREN PROZEDURA
Baldintza hipotetkoa landuko
da hemen, baina unitatearen
amaieran aholkuak binaka
emango dituztenez,
baliagarriak izango zaizkien
formen berri emango zaie
momentuz, edukiak soiltzeko.
Azaldu ondorio
hipotetkoaren taula.
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JARDUERAREN PROZEDURA
Azken ariketan eman
denbora pixka bat ikasle
bakoitzari planteatzen
zaizkien hiru egoeretarako
berak egingo lukeena eta
aholkuaren formulazioa
pentsatzeko. Hirurak egitea
gehiegizkoa irudituz gero,
horietatk bat edo bi soilik
erabili.
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BIDEOAREN ULERMENA
Bakarka egiteko ulermen-ariketa
proposatzen da hemen. Bideoa
berriro ikusiko dute ikasleek
ariketa zuzentzeko.
Ariketa honen emaitzak foroan
eskegiko dituzte ikasleek, eta
bakoitzari kasuan kasuko
feedbacka emango zaio esaldien
zuzentasuna ebaluatuz.

19314614

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

F. Ama gaixo dago
F.1 Bideoa ikusi. Koka ezazu esaldi

bakoitza bere lekuan, elkarrizketak
zentzua izan dezan:

https://labur.eus/WzxPR1

AITA.— Ospitalean nago. Begira, ama zorabiatu egin da eta korrika igo gara.
IZARO.— Ai, ama! Eta larria da?
IZARO.— Lasai egon, aita, ez da ezer izango. Anttoni deituko diot eta berehala igoko gara biok.
IZARO.— Mmm aita, kaixo, egun on! Ondo?

G

AITA.— Proba batzuk egiten ari zaizkio, baina ez dakite zer duen.

E

AITA.— (…) Izaro, sendagilea dator. Jarraituko dugu gero.
IZARO.— Bai. Oraintxe arte.

L
A
Z

1

IZARO.— Bai, nor da?
AITA.— Izaro, aita naiz.

F.2.- Ikusi duzun bideoan, Izarok eta Anttonek erabaki batzuk hartu dituzte:

K

●

Izarok, argazki-saiora ez joatea eta ospitalera joatea gurasoengana.

●

Anttonek, aroztegia ixtea eta ospitalera joatea gurasoengana.

A
N
P
O

Zuk zer egingo zenuke?
Idatzi foroan, labur-labur, zer egingo zenukeen horrelako ustekabe edo egoera berri baten
aurrean eta esan zergatik. Nahi baduzu, gertatu zaizun antzeko pasadizo bat kontatu.

Bat-batean horrelako dei bat jasoko banu, ez nuke nire negozioa itxiko. Ez da batere serioa eta
bezeroak kexatu egingo dira, seguru. Denda bat daukat eta badakit ordutegia betetzea garrantzitsua
dela. Iaz, gure semeak istripu bat izan zuen eta denda itxi arte ez nintzen ospitalera joan. Gainera,
ordu asko pasa behar dira han itxaroten.

6
1

1. egongo
Lehen egun
hura!
2. Zure tokian
banintz...
Irakaslearen gida

1. unitatea: Lehen egun hura
19178357

Irakaslearen gida

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

Nire oharrak

JARDUERAREN PROZEDURA
Ariketa honek jarraipena
izango du aurrez aurreko
saioan, bertan komentatuko
baitra, ahoz, testaren
emaitzak.

19314614

Didaktikariak: Esther Isasa, Aitziber Larramendi

G. Nolakoa zara?
G. 0 Erantzun testari eta ikusi nolakoa zaren.
1.- Etxerako bidean hiru katakume hotzez eta goseak aurkituko bazenitu?
a.- Etxera eramango nituzke
b.- Kasurik egin gabe aurrera jarraituko nuke
c.- Deitu egingo nuke (Animalien babeslekura, adibidez)

2.- Auto batek zure erreia inbadituko balu, arrisku handia
sortuz?
a.- Garrasi egin eta iraindu egingo nuke.
b.- Bozina jo eta gidatzen jarraituko nuke.
c.- Geldiarazi egingo nuke eta zer egin duen azaldu.

G
E
L

3.- Zinean ikusle batzuk barrez eta hizketan arituko balira?
a.- Isiltzeko esango nieke.
b.- Zinema-aretotk alde egingo nuke.
c.- Lekuz aldatuko nintzateke.

A
Z

K

4.- Supermerkatuan norbait lapurretan ikusiko bazenu?
a.- Abisua emango nuke.
b.- Ez nuke ezer egingo.
c.- Lapurrari zerbait esango nioke.
5.- Txakur-jabe batek txakurrari kaka egiten utziko balio eta gero alde egingo
balu, kaka jaso gabe?
a.- Kaka jasotzeko eskatuko nioke.
b.- Ez nuke ezer egingo
c.- Udaletxean salatuko nuke.

A
oso ondo dakizu zuhur jokatzen.

guztiak eta horregatik, gehienetan, asmatu egiten duzu. Arriskuak hartzen dituzu, baina ez gehiegi eta

N
P

Erabakiak hartu behar dituzunean, oso ondo ebaluatzen duzu egoera eta bere inguruko gertakari

O

behintzat, zure iritzia ematen.

Zure erantzun gehienak c aukerakoak izan badira
egin ordez, beste alde batera begiratzen duzu beti. Ausardia pixka bat izan eta saia zaitez, batzuetan

Beldurrez bizi zara. Arazoak saihesten badituzu desagertu egingo direla uste duzu eta horregatik, aurre
Zure erantzun gehienak b aukerakoak izan badira
erabakiak bi aldiz pentsatu beharko zenituzke.

jendearekin eta haserretzea ere normala izango da. Beraz, lasaiago hartu. Aurrera egin baino lehen,

Egoera berrien aurrean ez duzu beldurrik eta aurre egiten diezu. Batzuetan, arazoak sortuko zaizkizu
Zure erantzun gehienak a aukerakoak izan badira:
BAREMOA
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HASI AURRETIK
Elkarreraginean talde handian
testaren emaitzak komentatu
baino lehen, nahi izanez gero,
talde txikitan jar daitezke
ikasleak eta, bakoitzaren
izaera aintzat hartuz, zer
emaitza izan duen asmatu
beharko dute gainerakoek.

JARDUERAREN PROZEDURA

19314614

G. Nolakoa zara?
G.1 Etxean betetako testa komentatu ikaskideekin.

Testaren emaitzarekin ados zaude? Eman arrazoiak
➔

Testaren emaitzak
komentatu ondoren,
bizipenak kontatuko
dituzte ikasleek.
Galdetu ea testan
aipatzen diren
egoerarik gertatu ote
zaien eta , hala bada,
esan dezatela nola
jokatu zuten. Beste
edozein egoera bitxi
edo ezusteko konta
dezatela bestela,
adibidean bezala.

ZABALKUNTZA
Animatu ikasleak
egoera bitxietan nola
jokatuko luketen
kontatzera. Berriki
gertatu den zerbait
komentatu, pertsonaia
ezagun bat
gertatutakoa... eta
abar.
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➔

Ez nago ados emaitzarekin. Beldurtia naizela esan dit, baina nire inguruko guztiek
kontrakoa esaten dute nitaz.
Bada, ni ados nago emaitzarekin, ondo asmatu du nolakoa naizen: ausarta eta lotsagabea.

Horrelako egoerarik bizi izan duzu? Zer gertatu zen?
➔

Bai, behin hipermerkatuan lapurtzen ikusi nuen emakume bat. Ez nion ezer esan, jarraitu
egin nion, ea zer gertatzen zen. Bertako arduradunak ez ziren ohartu eta lasai alde egin
zuen.

➔

Eta ez zenuen ezer egin?

➔

Ez. Ez dakit ondo jokatu nuen, baina ez nintzen ausartu ezer esaten.
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PROZEDURA
Ikasleak hemen aurkezten
den antzeko gida bat
proposatu behar du herrira
datozen bisitarientzat.
Testua irakurri eta
aztertzea prosatzen zaie.
Ariketa hau binaka egin
dezakete, baliabideak
elkarrekin behatzeko.
Taldeak osatu eta gidaren
gaia eta hartzailea aukera
ditzatela. Adibidez,
Sanferminak
australiarrentzat, Bilbo bi
egunetan, Gasteiz
festetan, Donosta udaz
kanpo...
Denbora eman ideiak
ordenatu eta zirriborroa
egin dezaten.
Aurkezpena egiteko aholku
bakoitza orri batean idatzi
dezatela, ahal dela argazki
edo irudi baten bidez
ilustratuta.
Taldea handian egingo
dute aurkezpena.
Entzuten ari diren ikasleek,
- batetk, zein beste aholku
erantsiko luketen pentsa
dezatela, eta
- bestetk, aholkubaliabideen zuzentasunari
erreparatuko diote. Zuzen
ditzatela akatsak
berridatziz.
Adostu zuzenketak talde
txikitan.
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I. Ebaluazioa
1.- Zer ikasi dut?
Emandako idatzizko aholkuak ulertzen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

Gai ezagun bati buruzko aholkuak ematen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

Toki jakinen deskribapena ulertzen
Gaizki ▢

erdipurdi ▢

ondo ▢

2.- Baliabide hauek erabili ditut:
G
E
L
A
Z

K
A
N
P
O
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· Baldintza hipotetikoa

Bai ▢

Ez ▢

· Ondorio hipotetikoa:

Bai ▢

Ez ▢

Bai ▢

Ez ▢

· Aholkuak emateko formulak:
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Transkripzioak
3. Bideoa, BAgoaz! B1.3 “Atzerrian hobeto”
JOSU.— Zer moduzkoa izan da
lehendabiziko eguna, Amaia?
AMAIA.— Ona. Erredakzioan
denak daude laguntzeko prest.
Eta ez naiz arrotz sentitu.
JOSU.— Banekien, lanpostu
bikaina da. Beharbada ez duzu
diru asko irabaziko, baina pila
bat ikasiko duzu.
AMAIA.— Bai, eta gainera,
lantaldea oso alaia da: jende
gaztea, ia denak neskak, eta
gauza guztiak taldean
planteatzen dira.
JOSU.— Erredakzioko lana ez
da sekula bukatzen, ezta?
AMAIA.— Hala ematen du, bai.
JOSU.— Eta? Herrikoak al dira
denak?
AMAIA.— Ez dakit. Batzuk ez
ditut sekula ikusi, baina beste
batzuk ezagunak egin zaizkit,
kalean ikusita-edo.
JOSU.— Bueno, eta zer egin
duzu?

AMAIA.— Iritsi eta elkarrizketa
bat egin behar izan dut! Oso
urduri nengoen.
JOSU.— Hori da gure Amaia!
Hasiera-hasieratik plazara,
beldurrik gabe.
AMAIA.— Bai, zera! Izututa!
Eskerrak Izarok lagundu didan.
JOSU.— Pasa gatza, mesedez.
AMAIA.— Tori!
JOSU.— Mila esker! Baina,
azkenean dena ondo atera da,
ezta?
AMAIA.— Bai. Eta, ospatzeko,
garagardo bat hartzera joan
gara. Goizeko hamarretan!
JOSU.— Goiz samar...
AMAIA.— Bai, baina Izaroren
ohiturak dira, eta ezin ukatu.
Gainera, gero…
JOSU.— Ai ama! Ura!
JOSU.— Barkatu. Gainera gero,
zer?
AMAIA.— Gero terraza batera
joan gara eta, handik pixka
batera, Antton etorri da,
Izaroren neba..

JOSU.— Hara! Pixka bat nahi?
AMAIA.— Bai, mila esker.
JOSU.— Jatorra?
AMAIA.— Bai, pixka batean
hizketan aritu gara
ETENA
AMAIA.- Eta, zuri nola joan
zaizu eguna, Josu?
JOSU.— Niri? Beti bezala:
gaizki. Gaur ere 5 curriculum
bidali ditut industrialdeko
enpresa batzuetara. 30
curriculum bidali ditut aste
honetan, baina alferrik. Ez dit
inork deitu.
AMAIA.— Ez galdu itxaropena,
Josu. Zuk asko balio duzu eta
aurkituko duzu zerbait.
JOSU.— Nik ere kazetari izan
nahi dut, baina martxa
honetan edozer egiteko prest
nago.
AMAIA.— Ez amore eman.
JOSU.— Skype-z hitz egin dut
Ingalaterran bizi den lagun
batekin.
AMAIA.— Nor da?.

4. Bideoa, BAgoaz! B1.4 “Ama gaixo dago”
IZARO.— Bai, nor da?

ANTTON.— Kaixo, Izaro.

IZARO.— Begira, argazki-saioa

AITA.— Izaro, aita naiz.

IZARO.— Kaixo, Antton, aitak

batera nindoan, baina aitak

IZARO.— Mmm aita, kaixo,

deitu dit: ama zorabiatu egin

egun on! Ondo?

da eta ospitalera eraman dute.

AITA.— Ospitalean nago.

ANTTON.— Larria da?

Begira, ama zorabiatu egin da

IZARO.— Ez dakit ezer. Probak

IZARO.— Ai, ama! Eta larria da?

ANTTON.— Bueno, aroztegia

eta korrika igo gara.

orain egingo dizkiote.

AITA.— Proba batzuk egiten

itxi eta berehala naiz

ari zaizkio, baina ez dakite zer

ospitalean, bai?

duen.

IZARO.— Bai, ni ere segituan

IZARO.— Lasai egon, aita, ez

igoko naiz.

da ezer izango. Anttoni

ANTTON.— Han elkartuko gara

gara biok.

IZARO.— Kaixo, Irati!

AITA.— (…) Izaro, sendagilea

IRATI.— Kaixo.

deituko diot eta berehala igoko

dator. Jarraituko dugu gero.
IZARO.— Bai. Oraintxe arte.
ETENA
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ba, aio!

deitu dit, ama ospitalera

eraman dutela. Beraz, ezingo
naiz argazkiak egitera joan.
IRATI.— Lasai, ez kezkatu;
larria da?

IZARO.— Ez dakit, oraintxe
esango digute.
IRATI.— Ondo da. Nire kontu.
Deituko diot udaletxeko horri
eta esango diot beste batean
geratuko zaretela.
IZARO.— Bai, mila esker,
mundiala zara! Aio!

JOSU.— Sara, txikitako lagun
bat. Ez duzu ezagutzen
AMAIA.— Eta?
JOSU.— Oso ondo dago han.
Informatikaria da. Baina
ingelesa praktikatzeko aholkua
eman dit.
AMAIA.— Hara joateko?
JOSU.— Umm.
AMAIA.— Josu, inora joan
aurretik, hemen gehiago saiatu
beharko zenuke.
JOSU.— Hemen asper-asper
eginda nago!
AMAIA.— Nik lagunduko dizut.
Eta ezer ateratzen ez bada,
orduan bai, orduan bilatu
atzerrian.
JOSU.— Ez dakit. Hemen ez
daukat ezer. Ez lanik, ez
neska-lagunik…
AMAIA.— Bueno, gero
jarraituko dugu hizketan.
Orain jan xerra lasai; bestela,
kontrako eztarritik joango
zaizu eta.
JOSU.— Bai, hobe izango da.

