Ligatzeko hitzordu frustragarria
Didaktikaria: Esther Isasa

Ligatzeko hitzordu frustragarria
Ligatzeko webgune batean elkar ezagutu ondoren, aurrez aurreko hitzordua izan zuen bikote batek.
Goizalde Landabasok egindako kontaketatik abiatuta, ariketa hauek egingo dituzu:
- Testuaren gaineko ulermen-galderei erantzun.
- Aditz-formei erreparatu.
- Sinonimoak eman.
- Ligatzeko hitzordu baten kronika idatzi.

Ulermen-galderei erantzun
Iritzi-artikulua arretaz irakurri eta galderen erantzun zuzenak aukeratu:

Ligatzeko estrategiak
Goizalde Landabaso

Lagunekin garagardotan joatekoa nintzen, baina hor bazaude mesedea egin diezazuket. Ligatzeko webgune batean
ezagutu zuen lagun batek On Mesede. Handiegitzat zuen bere burua On Mesedek eta badakizu zer gertatzen den puxika
lar puzten denean. Edozelan ere, lagunak beste aukera bat eman zion; denok egin baikenezake laprast horrelako
egoeretan. On Mesedek eta neure lagunak bat egin zutenean, asmo ezberdinak omen zituzten. Lagunak, ezagutu nahi
zuen argazkian errealitatean baino guapoagoa zen gizona. Gizonak, lagunak ez daki zer pentsatzen zuen gizonak, eta
are gutxiago nik. Berbetan hasi zen. Euskararen kontrako teoria denak esan zizkion, ez zuela ezertarako ere balio,
hizkuntzara ailegatzen ez den lengoaia erdi basatia dela, etab. Luzaroan egon bide zen hitz eta pitz komarik ere sartu
gabe. Ligatzeko estrategia batzuk inoiz ez ditut ulertuko. Arnasa hartzeko tartetxoa egin zuenean, emakumeak,
badaezpada, argitu zion esan zituen denak gezurrak zirela, asmo txarrez eraikitako aurreiritziak, bera filologoa zela eta
zientifikoki uka ziezazkiokeela adierazitako denak. Hara intelektuala, erantzun zion destainaz. Nik ez dakit
emakumeok zer dugun buruan batzuetan, baina lagunak oraindik ere gizona onena ematekoa zela pentsatu zuen.
Orduan, On Mesede estratega handiak antikonkistarako hirugarren araua apurtu zuen: ligatzeko webguneetan zortzi
urte zeramatzala aitortu zion; berrehun emakumerekin egin zuela txortan, eta emakumeak menperatzea erraza zela.
Emakumeek printzesa ipuina nahi duzue, bota zion Jakiunderako hautagai aproposa izan litekeenak, baina guk ematen
dizuegu nahi duguna eta zuek konformatzen zarete guk utzitako pusketekin. Fenomeno handia On Mesede jakintsua.
Nire lagunak ez du berriro ikusi (eskerrak!). Hori esan zigun ardo eta cava arteko afari batean gure esperientziak
elkarri kontatzen ari gintzaizkionean. Ligatzea zein latza den batzuetan.

Iturria: Berria egunkaria.
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1. Zer kontatu du bere iritzi-artikuluan Goizalde Landabaso kazetariak?
□ Garagardotan zebilela, gizon batekin ligatu zuela bere lagun batek.
□ Nola ezagutu zuen gizon jakintsu bat ligatzeko webgune batean..
□ Internet bidez elkar ezagutu eta aurrez aurreko zitaren kronika egiten du.
2. Nolakoa da, Goizalderen ustez, On Mesede?
□ Hitzontzia eta sasijakintsua.
□ Oso jakintsua eta limurtzaile aparta.
□ Harroputza, baina planta onekoa.
3. Zer gertatu zen aurrez aurreko enkontruan?
□ Laguna eta On Mesede bat etorri zirela asmo zein iritzietan..
□ Elkar ikusi orduko, bat-bateko maitemina sentitu zutela..
□ Halako batean, On Mesedek plantak egiteari utzi ziola.
4. Zein estrategia erabili zituen On Mesedek lagunarekin ligatzeko garaian?
□ Bere onenak emana zegoela aitortu zuen.
□ Berriketan ari zela, harira ez zetorren kontu batekin zapuztu zen.
□ Etengabe mintzatzeaz gain, harropuzkeriaz zuzendu zitzaion.
5. Nola ikusten ditu On Mesedek emakumeak eta gizonak?
□ Emakumeak gizonak baino intelektualagoak direlako susmoa du.
□ Biak ala biak parekide direla onartzen badu ere, emakumeak konformagaitzak direlakoan dago.
□ Emakumeek erraz etsitzen dute, baita hondarrekin ere.
6. Zein da, zure ustez, artikuluari eman dion tonua?
□ Burutsua bezain zorrotza.
□ Oso lazgarria.
□ Erabat baikorra.

Aditz-formei erreparatu
Irakurri orain artikulutik atera ditugun esaldiak eta bete hutsuneak, kasu bakoitzean aditz-forma
egokia hautatuz:
Lagunekin garagardotan joatekoa nintzen, baina hor bazaude mesedea egin ____________________.
□ diezazuket
□ zaitzaket
□ diezazudan
Edozelan ere, lagunak beste aukera bat eman zion; denok egin ___________ laprast horrelako egoeretan.
□ baikenuke
□ baikeniezaioke
□ baikenezake
Emakumeak, badaezpada, argitu zion bera filologoa zela eta zientifikoki uka ____________ adierazitako denak.
□ ziezazkiokeela
□ zezakeela
□ diezaiokeela
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Emakumeek printzesa ipuina nahi duzue, bota zion Jakiunderako hautagai aproposa
izan ___________________.
□ litekeenak
□ litzatekeenak
□ zaitzakeenak
Nire lagunak ez du berriro ikusi (eskerrak!). Hori esan zigun ardo eta cava arteko
afari batean gure esperientziak elkarri kontatzen ari _________________________.
□ ginenean
□ gintzaizkionean
□ gatzaizkionean

Sinonimoak eman
Irakurri berriro testua, beltzez dauden hitzetan arreta jarriz:

Lagunekin garagardotan joatekoa nintzen, baina hor bazaude mesedea egin diezazuket.
Ligatzeko webgune batean ezagutu zuen lagun batek On Mesede. Handiegitzat zuen bere burua
On Mesedek eta badakizu zer gertatzen den puxika lar puzten denean. Edozelan ere, lagunak
beste aukera bat eman zion; denok egin baikenezake laprast horrelako egoeretan. On Mesedek
eta neure lagunak bat egin zutenean, asmo ezberdinak omen zituzten. Lagunak, ezagutu nahi
zuen argazkian errealitatean baino guapoagoa zen gizona. Gizonak, lagunak ez daki zer
pentsatzen zuen gizonak, eta are gutxiago nik. Berbetan hasi zen. Euskararen kontrako teoria
denak esan zizkion, ez zuela ezertarako ere balio, hizkuntzara ailegatzen ez den lengoaia erdi
basatia dela, etab. Luzaroan egon bide zen hitz eta pitz komarik ere sartu gabe. Ligatzeko
estrategia batzuk inoiz ez ditut ulertuko. Arnasa hartzeko tartetxoa egin zuenean, emakumeak,
badaezpada, argitu zion esan zituen denak gezurrak zirela, asmo txarrez eraikitako aurreiritziak,
bera filologoa zela eta zientifikoki uka ziezazkiokeela adierazitako denak. Hara intelektuala,
erantzun zion destainaz. Nik ez dakit emakumeok zer dugun buruan batzuetan, baina lagunak
oraindik ere gizona onena ematekoa zela pentsatu zuen.
Orduan, On Mesede estratega handiak antikonkistarako hirugarren araua apurtu zuen:
ligatzeko webguneetan zortzi urte zeramatzala aitortu zion; berrehun emakumerekin egin zuela
txortan, eta emakumeak menperatzea erraza zela. Emakumeek printzesa ipuina nahi duzue,
bota zion Jakiunderako hautagai aproposa izan litekeenak, baina guk ematen dizuegu nahi
duguna eta zuek konformatzen zarete guk utzitako pusketekin. Fenomeno handia On Mesede
jakintsua. Nire lagunak ez du berriro ikusi (eskerrak!). Hori esan zigun ardo eta cava arteko afari
batean gure esperientziak elkarri kontatzen ari gintzaizkionean. Ligatzea zein latza den
batzuetan.
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Bi zutabeetako hitzak lotu:
Testuko hitza

Sinonimo egokia

lagunekin
mesedea
lar
edozelan ere
laprast egin
bat egin
lengoaia
bide
gabe
inoiz
destainaz
apurtu
txortan egin
pusketekin
berriro
latza

ei
sekula
atzera
barik
mespretuxz
gaitza
puskatu
adiskideekin
nolanahi ere
larrua jo
irrist egin
hondarrekin
faborea
hizkuntza
gehiegi
elkar ikusi

Ligatzeko hitzordua idatziz kontatu
Goizalde Landabasoren testua irakurrita, egin ezazu zuk zeuk bizi izandako edo norbaiti
entzundako ligatzeko hitzordu baten kronika.
Nahi baduzu, eskema honi jarrai diezaiokezu:
●

Nor izan ziren protagonistak (zu zeu izan zinen protagonista, zure lagun bat, senide bat... )

●

Non ezagutu zuten elkar (lagun batek aurkeztuta, taberna batean, lantokian...)

●

Lehen hitzorduaren deskribapena (non geratu ziren, zertaz hitz egin zuten, zein izan zen

●

kide bakoitzaren jarrera...)

●

Handik aurrera, zer? (bigarren hitzordurik izan zen, deiak, ezer ez...)

●

Balorazioa

Egindako lanarekin gustura bazaude, bidali argitalpenak@habe.eus helbidera eta IKASBIL
atarian argitaratuko dugu.
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ERANTZUNAK
Ulermen-galderei erantzun
1. Zer kontatu du bere iritzi-artikuluan Goizalde Landabaso kazetariak?
Internet bidez elkar ezagutu eta aurrez aurreko zitaren kronika egiten du.
2. Nolakoa da, Goizalderen ustez, On Mesede?
Hitzontzia eta sasijakintsua.
3. Zer gertatu zen aurrez aurreko enkontruan?
Halako batean, On Mesedek plantak egiteari utzi ziola.
4. Zein estrategia erabili zituen On Mesedek lagunarekin ligatzeko garaian?
Etengabe mintzatzeaz gain, harropuzkeriaz zuzendu zitzaion.
5. Nola ikusten ditu On Mesedek emakumeak eta gizonak?
Emakumeek erraz etsitzen dute, baita hondarrekin ere.
6. Zein da, zure ustez, artikuluari eman dion tonua?
Burutsua bezain zorrotza.

Aditz-formei erreparatu
Lagunekin garagardotan joatekoa nintzen, baina hor bazaude mesedea egin diezazuket.
Edozelan ere, lagunak beste aukera bat eman zion; denok egin baikenezake.
Emakumeak, badaezpada, argitu zion bera filologoa zela eta zientifikoki uka ziezazkiokeela adierazitako denak.
Emakumeek printzesa ipuina nahi duzue, bota zion Jakiunderako hautagai aproposa izan litekeenak.
Nire lagunak ez du berriro ikusi (eskerrak!). Hori esan zigun ardo eta cava arteko afari batean gure esperientziak
elkarri kontatzen ari gintzaizkionean.

Sinonimoak eman
Testuko hitza

Sinonimo egokia

lagunekin
mesedea
lar
edozelan ere
laprast egin
bat egin
lengoaia
bide
gabe
inoiz
destainaz
apurtu
txortan egin
pusketekin
berriro
latza

adiskideekin
faborea
gehiegi
nolanahi ere
irrist egin
elkar ikusi
hizkuntza
ei
barik
sekula
mespretuxz
puskatu
larrua jo
hondarrekin
atzera
gaitza
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