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atazan aurkituko dituzu

1- Entzun aurretik
1.1 Harrapatuta!

Irakur ezazu bertsoa eta argazkiari begiratu. Ondoren galderei erantzun:
Intimidadea
1.
Banku ertzean ageri jaku
gazte bikote edarra
Egun batean bisita(t)u eben
Galea itsaslabarra.
Eskolak albo batera lagaz
instintoaren indarra.
Gorputz barneko ahots horreri
jaramon egin beharra.
Egun horretan pasatu eben
laguntasunaren marra.
2.
Jolasordua amaitu eta,
eskolatik erretira.
Euren jolasak izango eban
banku horretan segida.
Nahiz (e)ta lanbroa itsasertzetik
zebilen jira (e)ta bira,
eurak gustura ibili ziran
argazkian nabari da,
lehen muxua eman baitzuten
itsasoari begira
3.
Euren gogoa, euren beharra
paraje hartan asetu.
Jolas horretan, azkar (e)ta artez
gazteak ziren zaletu.
Horretarako egon badago
hainbat eta hainbat leku.
Intimidade horreri izan
makina bat errespetu.
Gehiago gura badozu jakin,
protagonistei galdetu!
Doinua: azken arnasa eman nahi nuke
Testua: Iñigo Kortazar
Argazkia: Asier Mentxaka

UK aldizkaria (216. zb.)

●
●
●
●

Zer galdetuko zenieke gazte hauei?
Nola hartuko dutela iruditzen zaizu?
Zuk nola hartuko zenuke?
Antzeko egoerarik bizi izan duzu?
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2- Entzun bitartean
2.1. Joneren kezka
Joneren senar ohiak bera eta Jon elkarrekin ikusi omen ditu. Zein izan da Joneren
erantzuna?
Aitortu du berarekin dabilela
Lagun bat besterik ez dela esan du
Nahi duenean aurkeztuko diola erantzun dio
Gezurra dela esan dio, bera ez baita inoiz
Jonekin egon
Lotsatu egin da
Barkamena eskatu dio
Besterik: …………………………………………………
Irratinobelaren atal honetan Jon eta Joneren arteko harremanean hainbat maitasunzertzelada
azaleratuko dira, baina Jone ez da oso eroso sentituko egoerarekin: jaso Joneren kezka nagusia zein
den :
……………………………………………………………………………………………………………
Intimitateko gaietan galderak nola hartzen ditugun landu duzu
ariketan. Jonek nola hartu duen ere
ikusi duzu. Harritu al zaitu? Zuk beste hainbeste egingo zenuke? Partekatu ikaskideekin zure iritzia.

Gogoan hartu esamolde honen egitura:
● [Norbaitek zerbait] gaizki hartu, txarrera hartu
● [Norbaitek zerbait] ondo hartu, onera hartu
Esaterako:
Nerabeek gaizki hartzen dute beren bizimoduari buruz galdetzea.
Udaberriko lehen eguzkiizpiak ondo hartzen dira.
Besterik:……………………….

2.2 Izen-saltsa
Elkarrizketan hainbat izen aipatzen dira. Zein da zein? Eta zer jakin duzu haietaz? Osatu
jaso duzun informazioa esaldietan falta diren izenak idatziz
Jon

Jone

Oskar

Nikolas

Zuriñe

Vanessa
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1.

Joneren senar ohiaren izena da

2.

Oskarren oraingo neskalaguna da

3.

, Joneren eta Oskarren semea da

4.

banandu eta gutxira hasi zen berarekin irteten
nahiko neska normala da


5. Gezurra badirudi ere,
6.

Joneren idazkaria da

7. Jonen ustez,
8.

usaindu

du bien artean zerbait badagoela

da bulegokoek Joneri deitzeko erabiltzen duten goitizena

9. Bere irribarre
egiteko moduagatik jakin omen du Jonek

badakiela

zerbait


10.

aspaldiko lagun bat baino zerbait gehiago da Jonerentzat

11.

ez dio laneko inori ezer esan nahi bere bizitza pribatuari buruz

2.3 Bien artekoa
Zuk nola definituko zenuke Jon eta Joneren artekoa, entzun duzunaren arabera?
Jonek bere senar ohia jeloskor jarri nahi du eta horregatik hasi da Jonekin irteten.
Jon interesatuta dagoela ikusi du Jonek eta bere xarma guztia erakusten ari zaio.
Jonek benetako interesa dauka Jonerengan, baina neskak jendaurrean elkarrekin agertzeko
aurreiritziak ditu eta zaila jartzen ari zaio.
Jonek Jonerekin atera nahi du, baina nekatuta dago Joneren azpijokoez eta idazkariarekin ligatuko
duela esan dio.
Komentatu ikaskidearekin zertan atzeman duzuen jarrera hori.

2.4 Ligatzeko prest

Jon prest dago bulegoan ere ligatzeko bere trikimailuak erabiltzeko. Zer bururatu zaio?
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3. ENTZUN ONDOREN
3.1 Ligatzeko estrategiak
Jonek bezala, noiz edo noiz erabiliko zenituen ligatzeko trikimailurik. Atal honetan, horien
berri eman eta taldean erabaki behar duzue zein izan daitezkeen eraginkorrenak neskatan/mutiletan
egiteko.
Hasteko, ideiak freskatzeko aldera, irakurri, blog batean neskatan errazago egiteko aurkitu ditugun
aholku, estrategia eta trikimailuak.

Prozedura:
1.
2.
3.
4.
5.

Testua irakurri ahala, kokatu kendu ditugun aholkuak hutsuneetan
Azpimarratu interesgarriak iruditu zaizkizun ideiak
Ikaskidearekin partekatu eta irakurritako trikimailuei buruzko iritzia eman elkarri
Azkenik, adostu ligatzeko estrategiarik eraginkorrenak eta taldean partekatu
Mutilekin ligatzeko ere balio ote dute aholku hauek? Mutiletan beste trikimailuak erabili behar al
dira?
a. Ez zaitez zuzenean joan gustatzen zaizun neskarengana
b. Galdetu berari buruz
c. Barre eragin behar diozu
d. Argi dago ligatzeko jaigiroa eta gaua direla egoera egokienak
e. Konfiantza eta segurtasuna erakutsi behar duzu
f. Saiatu zure lagunen bat zurekin eramaten

Ligatzekosuperaholkuak
Segur aski, askotan, neska batekin ligatu nahi izan duzu eta zuzenean joan zara berarengana, baina
ez duzu espero zenuena lortu. Jakin behar duzu, ligatzerako orduan, trikimailuak eta estrategiak
jarraitzen badituzu, errazagoa izango dela zure helburua lortzea.
. Ez duzu desesperatuaren itxura eman behar. Neskek
seigarren zentzumena dute beldurra nabaritzeko. Esan txantxaren bat zure harrotasuna adierazteko,
baina beti ere harroegi agertu gabe.
.
Hitz joko edo txantxak ikasi. Errepikatu itzazu ligatzen
duzun neska ezberdinekin. Gero eta hobeto ateratzen joango zaizkizu eta jakingo dituzu zeintzuk
diren egokienak eta zeintzuk ez . Harrigarria da irribarre egiteak zenbat errazten dituen gauzak.
Irribarre zintzoa, benetakoa izaten jakin behar duzu!!
, batez ere, alkohola tarteko, harremanak hastea
errazagoa izaten baita. Baina “ligatzaile” on batentzat, edozein toki izan daiteke aproposa.
Talde batean, zuri gustatzen zaizun pertsona baldin badago,
bera besteekin hitz egitera hurbil dadin. Horrela, ez
duzu agerian utziko taldera hurbildu zarela ligatzeko helburu bakarrarekin.
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. Saiatu beste neskekin atsegina izaten eta konfiantza
irabazi duzunean taldean, hurbildu zure neskahelburura.
Hemen uzten dizkizut hizketaldia hasteko hainbat trikimailu:
 Iaia beti baliagarria da neskaren arropa edo osagarri baten komentario atsegina egitea.


. Deskubritu zer gustatzen zaion eta hitz egin
horretaz. Tartekatu zuri buruzko komentarioak. Kontatu bere zaletasun eta gustuekin
harremana duten kontuak.



. Neskek berekoiak diren mutilak ez dituzte
gogoko.



. Eraman buruan beti galdera batzuk prest.
Galdetu, musika, film edo egunerokotasun gaiei buruz. Ekimena hasieran beti zuk izan
beharko duzu.

.
Gogoratu: gehien ligatzen duena, muturreko gehien
jaso duena da. Eta muturreko gehien jaso duena, gehien ligatu duena da. Beraz…. ez etsi, eutsi!!

http://euskeraikasi.blogariak.net/2013/07/ligatzekosuperaholkuak/ (moldatua)
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