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1- ENTZUN AURRETIK
1.1 Zer daukagu afaltzeko?
Zer duzu hozkailuan? Hutsik dago? Markatu X batekin hozkailuan zer duzun. Jarri bere izena irudi
bakoitzari, adibidean bezala. Erabili hiztegia.

X

letxuga

1.2 Erakutsi zure hozkailua
Binaka jarrita galdetu zure lagunari koadroan (bere hozkailuan) zer duen:
○ Baduzu 
letxugarik?
●
Bai, letxuga bat 
dut
/ Ez, ez 
dut
letxugarik.

Gero, esan taldearen aurrean zure lagunak normalean zer duen (bi gauza) eta zer ez duen (beste
bi).
○
Anek esnea du. Baina, ez du oilaskorik.

2- ENTZUN BITARTEAN
2.1 Zer gertatzen da?
Entzun audioa eta adostu
erantzunak 

:
Non daude denak? ………………………………………………………...
Nora deitu dute? ………………………………………………………...
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2.2 Badakizu?
Entzun berriro eta adostu

erantzunak
:
Nondik dator Josu?

anetik
L
Ikastetik
Etxetik
Zenbat gauza eskatu dituzte afaltzeko?
Bi
Hiru Lau
Bost
Zein dira? ………………………………………………………...
Zenbat dira afaltzeko?
Nor?

Hiru
Lau
Ez dakigu
………………………………………………………...

3- ENTZUN ONDOREN
3.1 Nik nahi dut
Azpimarratu elkarrizketazati honetan
gustuak 
eta 
nahiak 
adierazteko erabiltzen
diren formak:
JUNE.— Arazo bat konponduta. Afari
ederra egingo dugu!
AMAIA.— Bai, gero ez da erraza
izango lotara joatea!
JOSU.— Amaia, ez zaitez negatiboa
izan. Oso ondo afalduko dugu.
AMAIA.— Bai, badakit, afari txinatarra
asko gustatzen zait! Bueno, aukeran, nahiago dut saltsa gozoa, baina tira.
JUNE.— Edukiko dugu pixka bat etxean, Amaia. Nola ez, astean bitan txinatarrera deitzen dugu eta.
JOSU.— Niri tenpura gustatzen zait gehiena. Barazki finekin, sekulako platera da: arrautza pixka bat, irina...
eta kito.
JUNE.— Eta Wangen jatetxean mundiala egiten dute.

3.2 Jarri arreta hizkuntzan
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3.3 Afaria adostu:
Jarri talde txikitan, irakurri beheko karta eta, orain ikusi dituzun egiturak erabilita, adostu zer
afaldu behar duzuen.
Adibidez:
○ Zuri zein gustatzen zaizu?
● Niri Napolitana gustatzen zait, baina nahiago dut txanpinoirik gabe.
● Eta zuri?

Gero, egin eskaera irakasleari, Junek Wangi egin dion bezala.
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