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1‐ ENTZUN AURRETIK
1.1 Mendizaleak aurrera



Mendira joatea gustatzen zaizu?
●
●
●
●

Bai, asko, denbora daukadanean joaten naiz.
Bai, baina ez naiz askotan joaten.
Ez, ez zait batere gustatzen
Bai, baina lagunekin edo familiarekin joateko,
lasailasai.

●

_______________________________________________ (zuk nahi duzuna idatzi).

Komentatu
zure erantzuna talde handian eta erabaki nor den gelako ikaslerik mendizaleena..


1.2 Esamoldeak
Ikusiko duzun bideoan Amaiak eta Josuk erabili dituzten hainbat esamolde ekarri ditugu hona. Lotu
argazkiak eta esamoldeak, bakoitzaren esanahia kontuan hartuta.

Goizpasa goaz

Ez daukat arrastorik (ere)

A ze buruko mina!
Hau da ajea!
Txintxotxintxo nago
Porru eginda nago

Komentatu zure aukerak lagun batekin. Esamolde guztien esanahia dakizu? Apuntatu zure
koadernoan ikasi dituzun formula berriak.
Idatzi esaldi bat esamolde bakoitzarekin.
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2‐ ENTZUN BITARTEAN
2.1 EGIA ala GEZURRA?
Ikusi arretaz bideoaren lehen zatia eta esan hurrengo esaldiak EGIA ala GEZURRA diren:
1.‐ Amaiak buruko mina du.
2.‐ Amaiak porruak prestatu ditu.
3.‐ Asteburuan parranda egin dute Josuk eta Amaiak.
4.‐ Parrandan ez dute alkoholik edan.
5.‐ Bi lagunek oso ikusmen ona dute.
6.‐ Amaiak eta Josuk ondo ezagutzen dituzte inguruko
mendiak.
7.‐ Goiz‐pasa egingo dute hurrengo egunean.
8.‐ Josuri ideia ona iruditu zaio goiz‐pasa egitea.

Komentatu zure aukerak lagun batekin.

2.2. Galderei erantzun
Bideoaren bigarren zatia ikusi eta galderei erantzun:
1.‐
2.‐
3.‐
4.‐

Josuk ezagutzen al ditu terrazatik ikusten diren mendiak?
Zer esan du Amaiak Mendizorrotz mendiari buruz?
Eta Arratzain mendiari buruz?
Zer da lubaki bat?

Komentatu zure erantzunak lagun batekin.

2.3 Nork esan du?
Ikusi orain bideoaren hirugarren zatia. Ikusi bitartean,
esan nork esan duen esaldi bakoitza, Josuk ala Amaiak.
Esandakoa

Josuk

Amaiak

Oinez joango gara

◻

◻

Motoz joango gara

◻

◻

Izterraren atzeko aldean mina dut

◻

◻

Alfer hori!

◻

◻

Oinetako egokiak jantzi eta kito!

◻

◻

Ibiliz pasatuko zaizu mina

◻

◻

Komentatu zure aukerak lagun batekin.
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3. ENTZUN ONDOREN
3.1 Jarri arreta hizkuntzan
Konturatuko zinenez, Josu eta Amaiaren arteko elkarrizketan Amaiak terrazatik ikusten dituzten mendiak
zein diren azaldu dio Josuri. Gogoratu:
beteta dagoen hori Mendizorrotz da. Oso ikuspegi ederra du
AMAIA .—
 Kalekume hauek... Begira, antenaz

itsaso aldera.
JOSU.— A, primeran, merezi du joatea.
ondoan dagoen hori ikusten duzu?
AMAIA .—
 Bai, eta Mendizorrotzen


JOSU.— Bai, horko hori?
AMAIA .—
 Hori Arratzain da. Mendi berezia da, tontorrean gerragaraiko lubaki bat daukalako.
JOSU.—
 Hemendik haraino joan nahi duzu oinez?
AMAIA .— Horixe! Eta hor ezkerretara dagoen hori Andatza da. Mendi ederra da eta erraz igoko dugu.


3.2. Hutsuneak bete
Esaldiotan falta dena osatu, adibidean bezala:
Adibidea: Atzean ikusten den hori Azkuna Zentroa da.
1.‐ Aurrez aurre __________
 hori
 herriko kultur etxea da.

2.‐ Han urrutira ageri __________ eraikina Artium museoa da.
3.‐ Aurrean __________ hori nire bizilagun kuxkuxeroaren etxea da.
4.‐ Gure etxetik ikusten __________ mendia Adarra da.
5.‐ Nire leihotik ageri __________ ikuspegia zoragarria da, dena berdea da.
6.‐ Eskuinetara __________ etxe hori ikastetxe bat da eta ondoan dagoen hori, hotel bat.
7.‐ Aurrez aurre errepidea daukat eta han atzean ikusten __________ hura anbulatorioa da.
8.‐ Oso goian gaude eta behean __________ horiek gure auzoko etxebizitzak dira.
9.‐ Eraikin gorri hori taberna bat da eta atzean __________ hura nire gurasoen etxea da.
10.‐ Ikuspegi paregabea daukat: Aurrez aurre __________ etxebizitza‐eraikin bat.
Lagun batekin konparatu idatzi dituzun erantzunak .
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3.3. Kontatu zure terrazatik ikusten duzuna
Zure etxeko balkoi, terraza edo leiho batetik ikusten dena kontatuko diezu zure ikaskideei. Baina,
lehenbizi, idatziz prestatuko duzu esango duzuna. Erabili, horretarako, segidan dituzun adibideak eta
aurreko puntuan osatu dituzun esaldiak.
Adibidez:

Han, atzean ikusten den hura Santa
Klara irla da. Eta aurrean dauden
etxe asko txaletak dira.
Ondarreta hondartza ez da ikusten,
baina ikuspegia paregabea da.
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daukagu. Han urrutira ikusten den
eraikina Kursaal Jauregia da eta hor
behean ikusten diren horiek Groseko
etxeak. Leku ederra da, baina haizetsua

Aurrean dagoen hori
oinezkoentzako bide bat
da, pareta duena. Atzean
ikusten diren horiek,
auzoko etxeak dira.
Ikuspegia ez da oso
polita, baina gustura bizi
gara.
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Itsatsi hemen zure etxetik duzun ikuspegiaren argazkia

Idatzi hemen deskribapena: Zer ikusten duzu etxetik?

Testua prest duzunean, saiatu buruz ikasten eta ikaskideei aurkeztu. Eta ez ahaztu argazki batez
lagunduta politagoa izango dela zure aurkezpena.
Ea nork dituen gelako bistarik politenak!
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