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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

Zodiakoaren zeinuak
Zein da zure jaiotze-eguna? Zein da

zure zodiakoaren zeinua? Nolakoa zara?
Galdera horiek egin eta erantzungo
diegu jarduera honetan. Gure eta

ikaskideen horoskopoa aztertu eta

adjektiboak ikasiko ditugu. Baina batez
ere, ondo pasatuko dugu!

Ariketa hauek egingo dituzu:
●

Zodiakoaren zeinuak euskaraz: nola esaten dira?

●

Lexikoa: Adjektiboak eta zodiakoa. Zure zeinuko adjektiboak ulertu.

●

●
●

●

Nork bere zodiakoren zeinuari buruzko testua irakurri eta bi esaldi idatzi, bata baiezkoa eta bestea
ezezkoa, eta arrazoiak eman.
Ikaskideen zodiakoaren zeinuak taula batean jaso, jaiotze-eguna galdetuta.
Gelako ikaskideen horoskopoak aztertu eta ikusi maitasuna, abentura, lagunak ala ezinezkoa den
ondo moldatzea. Gero, talde handian kontatu.
Etxerako: ikasi ditugun adjektiboak eta hauen antonimoak.

Fitxa didaktikoa
Lexikoa: zodiakoa, zeinua, zodiakoaren zeinua, horoskopoa, izaera deskribatzeko adjektiboak, zodiakoaren 12
zeinuak euskaraz (Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius,
Pisces)

Helburuak
Irakurmenean: Zodiakoaren zeinuei buruzko oinarrizko hitz eta esaldi sinplez osatutako azalpen errazak ulertzea.
Mintzamenean: Ikaskideen artean, informazioa emateko asmoz, pertsonen deskribapen erraz eta sinpleak egiteko:
norbait nolakoa den adierazteko.
Entzumenean: Pertsonen eta lekuen deskribapen erraz eta sinpleak ulertzea.

Funtzioak
Informazioa ematea eta eskatzea: Datu pertsonalei buruzko informazioa eskatzea eta ematea.
Pertsonak deskribatzea: norbait nolakoa den adieraztea.

Eduki linguistikoak
Nolakoa/Adjektiboak: Bakunak eta graduatzaileak (oso)
Adierazpen perpausak: Baiezkoak eta ezezkoak: Ausarta naiz, ez naiz beldurtia / Ana Cancer zeinukoa da /Ana
Cancer da. Ni Taurus naiz / Taurus zeinukoa naiz
Galderazko perpausak: Zein da zure zeinua horoskopoan? Virgo naiz
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

1.- ZODIAKOAREN ZEINUAK EUSKARAZ
Ba al dakizu zein diren zodiakoaren 12 zeinuak? Eta nola esaten diren euskaraz? Gaztelaniaz edo
frantsesez bezala? Eman euskaraz eta lotu irudiak 12 zeinuekin:

ARIES/BÉLIER

Aries
____________________________

TAURO/TAUREAU

____________________________

GEMINIS/GÉMEAUX

____________________________

CANCER

____________________________

LEO/LION

Leo
____________________________

VIRGO/VIERGE

____________________________

LIBRA/BALANCE

Libra
____________________________

ESCORPIO/SCORPION

____________________________

SAGITARIO/SAGITTAIRE

Sagittarius
____________________________

Taurus

Gemini

Cancer

Virgo

Scorpius

Capricornus

CAPRICORNIO/CAPRICORNE ____________________________

ACUARIO/VERSEAU

Aquarius
____________________________

PISCIS/POISSONS

____________________________

Pisces
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

ARIES

Zodiakoaren lehen zeinua da Aries. Energia eta indarrarekin lotuta dago.
Alderdi positiboak:
●
Abenturazalea eta indartsua
●
Ausarta eta sutsua
●
Dinamikoa eta segurua

Alderdi negatiboak:
●
Berekoia eta jenio bizikoa
●
Pazientzia gutxikoa eta
ausartegia

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Abenturazalea naiz,
bidaiak gustatzen zaizkit. Ez naiz oso
ausarta, beti autoz bidaiatzen dut.
naiz.

Ez naiz

TAURUS

Zodiakoaren bigarren zeinua da Taurus. Indar eta hasiera berriekin lotuta dago.
Alderdi positiboak:
●
Pazientea eta fidagarria
●
Maitekorra eta maitagarria
●
Saiatua eta ausarta

Alderdi negatiboak:
●
Jeloskorra eta posesiboa
●
Diruzalea eta minbera

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Maitagarria naiz, lagun
asko ditut. Ez naiz oso diruzalea, beti
ordaintzen ditut tabernako errondak.
naiz.

Ez naiz
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

GEMINI

Zodiakoaren hirugarren zeinua da Gemini. Gaztetasun eta moldakortasunari lotuta
dago.
Alderdi positiboak:
Alderdi negatiboak:
●
●
Moldaerraza eta irekia
Urduria eta estua
●
●
Argia eta hiztuna
Azalekoa eta sendotasunik
gabea
●
Alaia eta intelektuala

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Hiztuna naiz, hitz egitea
asko gustatzen zait. Ez naiz
azalekoa, serioa naiz.
naiz.

Ez naiz

CANCER

Zodiakoaren laugarren zeinua da Cancer. Familiarekin eta etxearekin lotuta dago.
Alderdi positiboak:
●
Emozionala eta maitagarria
●
Intuitiboa eta irudimen handikoa
●
Azkarra eta zuhurra

Alderdi negatiboak:
●
Aldakorra eta umore txarrekoa
●
Delikatua eta oso sentibera

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Ez naiz

Adibidez: Intuitiboa naiz, ez ditut
gauzak asko pentsatzen. Ez naiz
umore txarrekoa, txisteak kontatzen
ditut.
naiz.

14785495
15463195

ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

LEO

Zodiakoaren bosgarren zeinua da Leo. Pertsonalitate handikoa, eskuzabaltasuna eta
autoritatearekin lotuta dago.
Alderdi positiboak:
●
Eskuzabala eta maitekorra
●
Sormen handikoa eta gogotsua
●
Beroa eta lagunartekoa

Alderdi negatiboak:
●
Harroa eta agintzailea
●
Dogmatikoa eta intolerantea

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Eskuzabala naiz, dirua
erraz ematen dut. Ez naiz
intolerantea, beste pertsonen iritziak
onartzen ditut.
naiz.

Ez naiz

VIRGO

Zodiakoaren seigarren zeinua da Virgo. Zerbitzuarekin eta birjintasunarekin lotuta dago.
Alderdi positiboak:
●
Apala eta lotsatia
●
Arretatsua eta fidagarria
●
Praktikoa eta azkarra

Alderdi negatiboak:
●
Erretxina eta kezkatia
●
Perfekziozalea eta
kontserbadorea

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Lotsatia naiz, jende berriak
beldurra ematen dit. Ez naiz
erretxina, umore ona daukat.
naiz.

Ez naiz
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

LIBRA

Zodiakoaren zazpigarren zeinua da Libra. Artea eta kultura gustatzen zaizkio.
Justiziarekin lotuta dago.
Alderdi positiboak:
Alderdi negatiboak:
●
●
Diplomatikoa eta kosmopolita
Aldakorra eta zalantzatia
●
●
Erromantikoa eta xarmagarria
Sineskorra eta limurtzailea
●
Lagunartekoa eta lasaia

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Diplomatikoa naiz, lagun
asko ditut. Ez naiz aldakorra, beti
umore onez nago.
naiz.

Ez naiz

SCORPIUS

Zodiakoaren zortzigarren zeinua da Scorpius. Botere eta pasioarekin lotuta dago. Gauzak
aurkitzea gustatzen zaio.
Alderdi positiboak:
●
Ausarta eta sinesgarria
●
Emozionala eta intuitiboa
●
Boteretsua eta sutsua

Alderdi negatiboak:
●
Jeloskorra eta obsesiboa
●
Egoskorra eta konpultsiboa

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Sutsua naiz, pasio handiko
pertsona naiz. Ez naiz egoskorra, nire
hanka-sartzeak onartzen ditut.
naiz.

Ez naiz
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

SAGITTARIUS

Zodiakoaren bederatzigarren zeinua da Sagittarius. Bidaiekin eta zabalkuntzarekin
lotuta dago.
Alderdi positiboak:
●
Optimista eta alaia
●
Zintzoa eta umore onekoa
●
Intelektuala eta filosofia zalea

Alderdi negatiboak:
●
Azalekoa eta axolagabea
●
Bihozgabea eta pazientzia
gutxikoa

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Zintzoa naiz, ez dut
gaiztakeriarik egiten. Ez naiz
axolagabea, gauzak ondo egitea
gustatzen zait.
naiz.

Ez naiz

CAPRICORNUS

Zodiakoaren hamargarren zeinua da Capricornus. Lan gogorrarekin eta negozioekin
lotuta dago.
Alderdi positiboak:
●
Praktikoa eta zuhurra
●
Diziplinatua eta handizalea
●
Pazientzia handikoa eta umoretsua

Alderdi negatiboak:
●
Ezkorra eta fatalista
●
Diruzalea eta mesfidatia

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Diziplinatua naiz, goizero
5etan jaikitzen naiz. Ez naiz
diruzalea, beti eskupekoa uzten dut.
naiz.

Ez naiz
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

AQUARIUS

Zodiakoaren hamaikagarren zeinua da Aquarius. Etorkizuneko ideiekin eta ezohiko
gauzekin lotuta dago, espiritu libre bat da.
Alderdi positiboak:
●
Lagunkoia eta humanitarioa
●
Zintzoa eta leiala
●
Originala eta independentea

Alderdi negatiboak:
●
Zakarra eta egoskorra
●
Gaiztoa eta axolagabea

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Leiala naiz, betiko lagunak
ditut. Ez naiz zakarra, atsegina izatea
gustatzen zait.
naiz.

Ez naiz

PISCES

Zodiakoaren hamabigarren zeinua da Pisces. Giza emozioekin lotuta dago eta
espazioa gustatzen zaio.
Alderdi positiboak:
●
Irudimen handikoa eta sentibera
●
Atsegina eta errukibera
●
Intuitiboa eta altruista

Alderdi negatiboak:
●
Ameslaria eta idealista
●
Isila eta zalantzatia

2.- Lexikoa: adjektiboak eta zodiakoa
Irakurri arretaz zeinuaren testua
Zein adjektibo ezagutzen duzu? Idatzi hemen:
Zein ez? Idatzi hemen:
Galdetu ikaskideei. Ez badakite, gelako
hiztegian edo telefonoan begiratu eta
hemen idatzi:

3.- Ados zaude deskripzioarekin? Nolakoa zara zu?
Idatzi baiezko esaldi bat eta ezezko esaldi bat eta eman arrazoi
bat edo adibide bat kasu bakoitzean. Jaso zure esaldiak gero
ikaskideekin komentatzeko.

Adibidez: Sentibera naiz, erraz
egiten dut negar. Ez naiz idealista,
uste sendoak ditut.
naiz.

Ez naiz
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

4.- GELAKO ZODIAKOAREN ZEINUAK
Galdetu ikaskideei noiz jaio ziren eta apuntatu. Laguntzeko, hemen dituzu zeinu guztiak eta datak:

➔
●
➔

Zein da zure jaiotze-eguna, Mikel?
Abuztuaren 8a
Orduan, Leo zara

Ikaslea
Mikel

Jaiotze-eguna
Abuztuaren 8a

Zodiakoaren zeinua
Leo

Taula osatu eta gero, bilatu zure zodiakoaren zeinua duten ikasleak. Talde txikian, idatzi dituzuen
esaldiak praktikatu.
Adibidez:
Mikel: Ni eskuzabala naiz, opariak egiten ditut, baina ez naiz harroa, akatsak ditut.
Amaia: Ni eskuzabala naiz, jendea gonbidatzen dut, baina ez naiz sormen handikoa, ez naiz artista.
Talde handian, emaitzak aurkeztu, ikasi dituzuen egiturak praktikatzeko.
Adibidez:
Mikel: Amaia eskuzabala da, jendea gonbidatzen du, baina ez da sormen handikoa, ez da artista.
Amaia: Mikel eskuzabala da, opariak egiten ditu,baina ez dela harroa, akatsak ditu.
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

5.- Nora joan oporretara?
Segun eta zein den zure

zodiakoaren zeinua, leku bat edo

beste gustatuko zaizu. Ikusi bideoa
eta apuntatu entzuten dituzun hitz
nagusiak.

https://labur.eus/CtFNj

Lekua

Hitz nagusiak

Zein da zodiakoaren zeinu bakoitzari proposatzen zaion lekua? Lotu zeinuak eta lekuak.
Ondo egin duzun jakiteko, ikusi bideoa.

Zeinua

Lekua
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

6.- Zodiakoan, nor norekin?
Koadroan zodiakoaren zeinu guztiak daude. Zure gelako ikaskideen zeinuak begiratuta (4. puntuko

koadroan apuntatu dituzu), bilatu 4 aukerak (maitasuna/abentura/lagunak/ezinezkoa) eta gero talde
handian azaldu.

Adibidez:
Mikelekin ezinezkoa da. Leo da eta ni Aries naiz.
Zu eta ni, bakarrik lagunak. Libra zara eta ni Taurus naiz.
Maite Albertorekin, maitasuna. Aries eta Gemini dira.
Itziar Julirekin, abentura bat. Virgo eta Pisces dira.

14785495
15463195

ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

Etxerako
2.- LEXIKOA: ADJEKTIBOAK ETA ZODIAKOA
Segidan, zodiakoaren zeinu guztien testuetako adjektiboak dituzu. Bilatu hiztegian ezagutzen ez
dituzunak. Ondoren, saiatu antonimoak idazten.

ARIES
Abenturazalea
Indartsua
Ausarta/ausartegia
Sutsua
Dinamikoa
Segurua
Berekoia
Jenio bizikoa
Pazientzia gutxikoa

TAURUS
Pazientea
Fidagarria
Maitekorra
Maitagarria
Saiatua
Ausarta
Jeloskorra
Posesiboa
Diruzalea
Minbera

GEMINI
Moldaerraza
Irekia
Argia
Hiztuna
Alaia
Intelektuala
Urduria
Estua
Azalekoa
Sendotasunik gabea

CANCER
Emozionala
Maitagarria
Intuitiboa
Irudimen handikoa
Azkarra
Zuhurra
Aldakorra
Umore txarrekoa
Delikatua
Oso sentibera

LEO
Eskuzabala
Maitekorra
Sormen handikoa
Gogotsua
Beroa
Lagunartekoa
Harroa
Agintzailea
Dogmatikoa
Intolerantea

VIRGO
Apala
Lotsatia
Arretatsua
Fidagarria
Praktikoa
Azkarra
Erretxina
Kezkatia
Perfekziozalea
Kontserbadorea

LIBRA
Diplomatikoa
Kosmopolita
Erromantikoa
Xarmagarria
Lagunartekoa
Lasaia
Aldakorra
Zalantzatia
Sineskorra
Limurtzailea

SCORPIUS
Ausarta
Sinesgarria
Emozionala
Intuitiboa
Boteretsua
Sutsua
Jeloskorra
Obsesiboa
Egoskorra
Konpultsiboa

SAGITTARIUS
Optimista
Alaia
Zintzoa
Umore onekoa
Intelektuala
Filosofia zalea
Azalekoa
Axolagabea
Bihozgabea
Pazientzia gutxikoa

CAPRICORNUS
Praktikoa
Zuhurra
Diziplinatua
Handizalea
Pazientzia handikoa
Umoretsua
Ezkorra
Fatalista
Diruzalea
Mesfidatia

AQUARIUS
Lagunkoia
Humanitarioa
Zintzoa
Leiala
Originala
Independentea
Zakarra
Egoskorra
Gaiztoa
Axolagabea

PISCES
Irudimen handikoa
Sentibera
Atsegina
Errukibera
Intuitiboa
Altruista
Ameslaria
Idealista
Isila
Zalantzatia
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

1.- ZODIAKOAREN ZEINUAK EUSKARAZ (erantzunak)
Ba al dakizu zein diren zodiakoaren 12 zeinuak? Eta nola esaten diren euskaraz? Gaztelaniaz edo
frantsesez bezala? Eman euskaraz eta lotu irudiak 12 zeinuekin:

ARIES/BÉLIER

____________________________

TAURO/TAUREAU

____________________________

GEMINIS/GÉMEAUX

____________________________

CANCER

____________________________

LEO/LION

____________________________

VIRGO/VIERGE

____________________________

LIBRA/BALANCE

____________________________

ESCORPIO/SCORPION

____________________________

SAGITARIO/SAGITTAIRE

____________________________

CAPRICORNIO/CAPRICORNE ____________________________

ACUARIO/VERSEAU

____________________________

PISCIS/POISSONS

____________________________
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ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

5.- Nora joan oporretara? (Erantzunak)
Lekua

Hitz nagusiak

Zeinua

New York

Pazientzia handiko zeinua, Hiri handia, Hotel asko, Ondo pasatuko du

Taurus

Berlin

Zeinu alaia, Hizkuntza berri bat, Gau osoan parrandan

Gemini

Eivissa

Eskuzabala da zeinu hau, Ondo pasatuko du, Festa-giroa

Leo

Singapur

Etxean egotea gustatzen zaio zeinu honi, Etxe futuristak, Azokak, Kultura
ezberdinak

Cancer

Japonia

Zerbitzuekin lotuta dago zeinua, Leku garbia eta segurua, Paisaia politak
hiritik kanpo

Virgo

Hawaii

Zeinu abenturazale eta indartsua endian ibiltzeko aproposa urf egiteko
hondartza asko

Aries

Maroko

Pasioz betetako zeinua, Gauzak esploratzen

Scorpius

Viena

Artea gustatzen zaio zeinu honi, Spa ona-hotela

Libra

Kanbodia

Zeinu bidaiaria, Pazientzia gutxikoa, Leku espirituala

Sagittarius

Mexiko

Zeinu ameslaria, Hondartza-lekuak, Indarra hartzeko

Pisces

Patagonia

Negozioekin lotuta dago zeinua, Mendiak igo

Capricornus

Australia

Zeinu independentea, Paisaia harrigarriak eta ezohikoak

Aquarius

Transkripzioa
Taurus
Pazientzia handiko zeinu honentzat leku perfektua da New York. Hiri handia da eta hotel asko daude. Oso ondo pasatuko du.
Gemini
Berlin da leku perfektua zeinu alai honentzat. Hizkuntza berri bat ikasi eta gau osoan parrandan ibiltzeko.
Leo
Eskuzabala da zeinu hau eta horregatik Eivissa da bere leku perfektua oporretara joateko. Oso ondo pasatuko du festagiroan.
Cancer
Etxean egotea gustatzen zaion zeinu honentzat Singapur da leku perfektua. Etxe futuristak, azokak eta kultura desberdinak
aurkituko ditu.
Virgo
Zerbitzuekin lotuta dagoen zeinu honi Japonia gustatuko zaio. Oso leku garbia eta segurua da eta paisaia politak ditu hiritik
kanpo.
Aries
Zeinu abenturazale eta indartsu honentzat leku perfektua da Hawaii. Mendian ibiltzeko aproposa da eta surf egiteko
hondartza asko ditu.
Scorpius
Pasioz betetako zeinu honentzat Maroko da leku perfektua, orduak pasatuko ditu gauzak esploratzen.
Libra
Zeinu honi artea gustatzen zaio. Viena da beretzat leku perfektua oporretara joateko. Eta gustura egongo da Spa ona daukan
hotel batean.
Sagittarius
Zodiakoko bidaiaria da zeinu hau, pazientzia gutxikoa. Kanbodia da leku ona, oso espirituala da.
Pisces
Zeinu ameslari honentzat hondartza-leku asko dituen Mexiko da oso leku ona. Indarra hartuko du berriz lanera joateko gero.
Capricornus
Negozioekin lotuta dagoen zeinu honentzat Patagonia da oso leku ona. Hango mendiak igotzea oso plan polita da.
Aquarius
Independentea den zeinu honentzat Australia da oso leku ona, paisaia harrigarriak eta ezohikoak ditu.

14785495
15463195

ZODIAKOAREN ZEINUAK (Taldean)
Didaktikaria: Esther Isasa

LEXIKOA: ADJEKTIBOAK ETA ZODIAKOA Erantzun-orria
Hona hemen antonimo posible batzuk
ARIES
Abenturazalea-lasaia/beldurtia
Indartsua-ahula
Ausarta/ausartegia-beldurtia/beldurtegia
Sutsua-apatikoa/geldoa/motela
Dinamikoa-geldoa/motela
Segurua-zalantzatia
Berekoia-eskuzabala
Jenio bizikoa-lasaia
Pazientzia gutxikoa-pazientzia handikoa

CANCER
Emozionala-bihozgabea
Maitagarria-nazkagarria
Intuitiboa-arrazionala
Irudimen handikoa-irudimen
txikikoa
Azkarra-geldoa/motela
Zuhurra-eskuzabala
Aldakorra-egonkorra
Umore txarrekoa-umore onekoa
Delikatua-zakarra
Oso sentibera-oso
gogorra/bihozgabea
LIBRA
Diplomatikoa-zakarra/gogorra
Kosmopolita-herrikoia
Erromantikoa-errealista
Xarmagarria-nazkagarria
Lagunartekoa-etsaia
Lasaia-urduria
Aldakorra-egonkorra
Zalantzatia-ausarta
Sineskorra-mesfidatia
Limurtzailea-higuingarria
CAPRICORNUS
Praktikoa-ameslaria
Zuhurra-arduragabea
Diziplinatua-axolagabea
Handizalea-umila/apala
Pazientzia handikoapazientzia txikikoa
Umoretsua-betiluna
Ezkorra-baikorra/optimista
Fatalistabaikorra/optimista
Diruzalea-eskuzabala
Mesfidatiafidakorra/sineskorra

TAURUS
Pazientea-pazientzia gutxikoa
Fidagarria-susmagarria
Maitekorra-desatsegina
Maitagarria- nazkagarria
Saiatua-axolagabea
Ausarta-beldurtia/zalantzatia
Jeloskorra-fidakorra
Posesiboa-eskuzabala
Diruzalea-eskuzabala
Minbera-bihozgabea/zakarra

LEO
Eskuzabala-zuhurra/zekena
Maitekorra-bihozgabea
Sormen handikoa-sormen txikikoa
Gogotsua-alferra
Beroa-hotza
Lagunartekoa-etsaia
Harroa-umila
Agintzailea-mendekoa
Dogmatikoa-moldagarria
Intolerantea-tolerantea

GEMINI
Moldaerraza-zurruna/zorrotza
Irekia-itxia
Argia-ezjakina
Hiztuna-isila
Alaia-tristea
Intelektuala-ezjakina
Urduria-lasaia
Estua-zabala
Azalekoa-sakona
Sendotasunik gabea-sendoa

VIRGO
Apala-harroputza
Lotsatia-lotsagabea
Arretatsua-axolagabea
Fidagarria-susmagarria
Praktikoa-idealista
Azkarra-geldoa/motela
Erretxina-atsegina
Kezkatia-arduragabea
Perfekziozalea-axolagabea
Kontserbadorea-aurrerakoia

SCORPIUS
Ausarta-beldurtia/zalantzatia
Sinesgarria-fidagaitza
Emozionala-patxadatsua
Intuitiboa-arrazionala
Boteretsua-ahula
Sutsua- trankila/baketsua
Jeloskorra-fidakorra
Obsesiboa-lasaia
Egoskorra-zentzuzkoa
Konpultsiboa-trankila/baketsua

SAGITTARIUS
Optimista-ezkorra
Alaia-tristea
Zintzoa-gaiztoa
Umore onekoa-umore txarrekoa
Intelektuala-ezjakina
Filosofia zalea-filosofiaren
aurkakoa/kontrakoa
Azalekoa-sakona
Axolagabea-arduratsua
Bihozgabea-bihotz onekoa
Pazientzia gutxikoa-Pazientzia handikoa

AQUARIUS
Lagunkoia-etsaia
Humanitarioa-krudela
Zintzoa-gaiztoa
Leiala-desleiala
Originala-arrunta
Independentea-mendekoa
Zakarra-gozoa
Egoskorra-zentzuzkoa
Gaiztoa-zintzoa
Axolagabea-zuhurra

PISCES
Irudimen handikoa-Irudimen txikikoa
Sentibera-gogorra
Atsegina-desatsegina
Errukibera-krudela
Intuitiboa-arrazionala
Altruista-berekoia
Ameslaria-errealista
Idealista-errealista
Isila-hiztuna/berritsua
Zalantzatia-ausarta

