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Superbotereak zertarako?

Didaktikaria: Axun Ertzibengoa Aizpiolea

Superbotereak zertarako?
Noizbait pentsatu izan duzu, aukera edukiz gero, zein superbotere izan nahiko zenukeen?
Superbotereei buruz arituko gara jarduera honetan. Entzungaia oinarri hartuta ondoko ariketak
egin ditzakezu:
- Superboteredun pertsonaien zerrenda egin.
- Audioa entzun eta galderei erantzun.
- Gramatikari erreparatu: helburuzko egiturak.
- Superheroi taldea osatu ikasgelan.
OHARRA: Ikasgelan ez bazaudete, talde-jarduera hau egiten hasi aurretik, adostu irakaslearekin batera zuen

Argazkia: Andres Nieto Porras.
(CC BY-SA 2.0)

arteko komunikazio-tresna: foroa, posta elektronikoa, WhatsApp, Teams, Hangouts, Google Duo, Skype...

1. Superboteredun pertsonaiak
Denok ezagutzen ditugu superbotereak dituzten pertsonaiak. Egin ezazu zerrenda bat
ezagutzen dituzunekin edo gustukoen dituzunekin, pertsonaia, eta zein superbotere duen
aipatuz. Ondoren, partekatu gelakideekin.
Superman: hegan egiten du eta oso indartsua da. .
….............
….............
….............
…..............
…..............
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2. Zein superbotere izan nahiko zenuke?
Manu Etxezortu irrati-esatariak eta Idoia Torregarai kolaboratzaileak
superbotereen gaia dute hizpide. Euskadi Irratiko entzuleek mezu
bidez egindako ekarpenekin, gehien estimatzen diren botereak
aipatuko dituzte.

Entzun Euskadi Irratiko audioa eta
erantzun galderei.

https://labur.eus/c8dO6

xfuel
Argazkia: P

1. Zein superbotere eduki nahiko lituzke Idoia Torregaraik? .......................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. Whatsapp-etik idatzi duen entzuleak zein superbotere izan nahi lituzke? ...............................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. Idoiak zergatik ez du etorkizunera bidaiatu nahi? ....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. Entzule bat gaiztoa dela esaten du esatariak. Zergatik? ........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
5. 30 urte bete behar dituen entzuleak zein superbotere izan nahi luke? ..................................................................
......................................................................................................................................................................................
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3. Helburuzko egiturak
- t(z)eko eta subjuntiboa
Egitura honek zertarako? galderari erantzuten dio eta aditzari –t(z)eko atzizkia erantsiz eratzen da. Helburuzko
perpausak egiteko erabiltzen da, besteak beste. Perpausa inpertsonala denean edo perpausa nagusian eta menpekoan
subjektua bera denean erabili ohi da.
Subjektua aldatzen denean edo zehaztu egin nahi denean, subjuntiboa erabiltzen da.
●
●

Telegarraiatzeko superboterea nahi du jaiki, gosaldu eta momentu batean bulegoko eserlekuan agertzeko.
Telegarraiatzeko superboterea nahi du jaiki, gosaldu eta momentu batean bulegoko eserlekuan ager dadin.

Berridatzi helburuzko esaldiok kasu bakoitzean “-t(z)eko” egiturarekin edo
subjuntiboarekin ordezkatuz.
1. Telegarraiatzeko superboterea nahi du Tokion paseatzeko aukera izateko.
Telegarraiatzeko superboterea nahi du Tokion paseatzeko aukera izan dezan.
2. Denbora geratzea nahiko luke gauzak patxadaz egiteko.
................................................................................................................................................................................
3. Denbora geratzea nahi du zuk ezer ez egiteko aukera izateko.
................................................................................................................................................................................
4. Denboran bidaiatzeko superboterea nahiko luke bere burua txikitan ikus dezan.
................................................................................................................................................................................
5. Denboran bidaiatzeko superboterea izan nahi du historiako pertsonak ezagutu ditzan.
................................................................................................................................................................................
6.

Jendea biluzik ikusi nahiko luke barre saio batzuk egiteko.
…............................................................................................................................................................................
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4. Zein superbotere erabiliko zenuke?
Superbotereren bat izatekotan zein eduki nahiko zenuke zuk? Osatu ezazue superheroi taldea
ikasgelan.
Adostu bakoitzak zein superbotere hartuko duen. Horretarako, segidan dagoen zerrendan
begira dezakezue, edo besteren bat proposatu.
Adierazi zertarako erabiliko zenukeen aukeratutako superboterea.
Superbotereak:
- ikusezina izatea
- oso malgua izatea
- hegan egitea
- muturreko tenperaturak jasatea
- oso indartsua izatea
- ….........

Argazkia: Sueño conciente.
(CC BY-SA 4.0)

Argazkia: Pxher

e
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ERANTZUNAK
2. Zein superbotere izan nahiko zenuke?
1. Zein superbotere eduki nahiko lituzke Idoia Torregaraik? (Hiru superbotere izan nahiko lituzke. Lehendabizi
telegarraiatzeko superboterea izatea gustatuko litzaioke. Ondoren, denbora geratzeko aukera izatea nahiko luke,
eta azkenik, denboran bidaiatzeko aukera aipatzen du).
2. Whatsapp-etik idatzi duen entzuleak zein superbotere izan nahi lituzke? (Lehendabizi jendea sendatzeko
gaitasuna izan nahiko luke; bigarrena telegarraiatzeko aukera izan nahi luke, eta hirugarrena pazientzia
mugagabea).
3. Idoiak zergatik ez du etorkizunera bidaiatu nahi? (Beldur pixka bat ematen dio eta baita errespetua ere).
4. Entzule bat gaiztoa dela esaten du esatariak. Zergatik? (Jendea biluzik ikusteko superboterea nahi duelako
entzuleak. Jendea biluzik ikusita barre-saioak egingo lituzkeela esaten du entzuleak).
5. 30 urte bete behar dituen entzuleak zein superbotere izan nahi luke? (Inoiz ez zahartzeko boterea izan nahi
lukeela aipatzen du).

3. Helburuzko egiturak
1. Telegarraiatzeko superboterea nahi du Tokion paseatzeko aukera izateko.
Telegarraiatzeko superboterea nahi du Tokion paseatzeko aukera izan dezan.
2. Denbora geratzea nahiko luke gauzak patxadaz egiteko.
Denbora geratzea nahiko luke gauzak patxadaz egin ditzan.
3. Denbora geratzea nahi du zuk ezer ez egiteko aukera izateko.
Denbora geratzea nahi du zuk ezer ez egiteko aukera izan dezazun.
4. Denboran bidaiatzeko superboterea nahiko luke bere burua txikitan ikus dezan.
Denboran bidaiatzeko superboterea nahiko luke bere burua txikitan ikusteko.
5. Denboran bidaiatzeko superboterea izan nahi du historiako pertsonak ezagutu ditzan.
Denboran bidaiatzeko superboterea izan nahi du historiako pertsonak ezagutzeko.
6. Jendea biluzik ikusi nahiko luke barre saio batzuk egiteko.
Jendea biluzik ikusi nahiko luke barre saio batzuk egin ditzan.

TRANSKRIPZIOA
Manu Etxezortu esataria. Idoia, galdera bat dakarzu guri egiteko eta entzuleei egiteko, ezta?
Idoia Torregarai kolaboratzailea. Bai. Ostirala da, eta jolasteko, eta pixka bat hor… Ni pozik sentitzen naiz, eta behin baino gehiagotan
nik neure buruari egiten diodan galdera bat zuekin partekatu nahiko nuke.
Manu Etxezortu. Oso ondo.
Idoia Torregarai. Bai. Izan ere, behin baino gehiagotan galdetu diot. Esan dut: “Nik superbotere bat edukitzea nahiko banu, zein izango
litzateke?” Eta horixe da entzuleei esan nahi diedana, galdetu nahi diedana gaur.
Manu Etxezortu. Bale. Zein superbotere eduki nahiko ote luketen, eta zergatik, ezta?
Idoia Torregarai. Hori da.
Manu Etxezortu. Bale.
Idoia Torregarai. Eta zergatik? Nik hemen ekarri dut halako nire zerrenda bat niri, bueno, nik eduki nahiko nituzkeen superbotere horiek,
eta bueno, zuekin partitu (konpartitu) nahiko nituzke.
Manu Etxezortu. Oso ondo.
Idoia Torregarai. Manu, zuk pentsatu al duzu honetaz?
Manu Etxezortu. Utzidazu pentsatzen. Orain bote-prontoan (punpa lasterrean), ez zait ezer bururatzen. Ea saioa amaitu aurretik zerbait
bururatzen zaidan. Ez dakit. Bale.
Idoia Torregarai. Nik zalantzarik ez daukat lehenengoarekin, e!
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Manu Etxezortu. Bale.
Idoia Torregarai. Bat da, telegarraioa.
Manu Etxezortu. Telegarraioa. Begira, telegarraioa, hara! Begira ze kotxe pila, ze auto pila errepidean.
Idoia Torregarai. Bai. Zer? Hori da.
Manu Etxezortu. Hau da A-8ko soinua…
Idoia Torregarai. Auto-txokeak ematen dute, esango nuke… Bai. Bai, zeren, bueno, nik, nire kasua hau da. Ba lanera joateko ere kilometro
batzuk egin behar izaten ditut eta Eibarrera, eta A-8a gora eta behera. Zer litzatekeen, ezta? ohetik altxatu, gosaldu, eta tak, momentu
batean telegarraioaren bidez agertzea zure bulegoaren eserlekuan. Niretzako hori…
Manu Etxezortu. Sekulako mauka litzateke hori, ezta?
Idoia Torregarai. Bueno, bueno, bueno, bueno! Hainbeste peaje (bidesari), kurba, zera, euria, ez dakit zer! Bueno, bueno, bueno!
Hainbeste… Eta bueno, hori alde praktikoari begiratuta, baina gero bestetik(an), momentu honetan nahi dudala, ez dakit, paseotxo bat
Tokiora, Tokiotik(an)…
Manu Etxezortu. Bai.
Idoia Torregarai. …edo Moaiak ikustea Pazko Irlan edo, ze ederra izango litzatekeen telegarraioarekin…
Manu Etxezortu. Telegarraiatzea. Telegarraiatzea, ezta?
Idoia Torregarai. Hori da. Hori da. Hori izango litzateke zoragarria niretzako.
Manu Etxezortu. Bueno. Bueno. Denborak ere lan asko ematen dizkigu. Denborak.
Idoia Torregarai. Bai. Denbora-faltak batez ere.
Manu Etxezortu. Begira, begira erloju hau, e? Hara!
Idoia Torregarai. Hara!
Manu Etxezortu. Ez dakit nondik atera dugun erloju zahar hau. Baina ondo dabil, e!
Idoia Torregarai. A, ondo!
Manu Etxezortu. Bai. Eta zer soinu polita daukan Euskadi Irratiko erloju honek, e!
Idoia Torregarai. Bai, ba, hain zuzen ere horixe eduki nahiko nukeen bigarrengo superboterea. Eta da denbora geratzekoa.
Manu Etxezortu. Denbora geratu.
Idoia Torregarai. Denbora geratzekoa. Beti denbora-falta, beti presaka, beti korrika, beti gauzak egin behar. Eta egingo nukeena da horixe:
denbora gelditu. Eta hortxe, patxadaz nahi dudan, bueno, nahi dudana egiteko edo ezer ez egiteko aukera izatea.
Manu Etxezortu esataria. Oso ondo.
Idoia Torregarai. Hori izango litzateke zera onena.
Manu Etxezortu. Hemen entzule batek bidali du whatsapp bat eta egin du sailkapen bat: “ Lehendabiziko super-boterea nik edukiko
nukeena jendea sendatzeko gaitasuna” Hori lehendabizikoa, bigarrena, telegarraioa esaten du, eta hirugarrena, pazientzia mugagabea. Ea
Idoia, hitz egiguzu zure hirugarren botereari buruz.
Idoia Torregarai. Bai. Denbora, denborarekin lotuta dago. Baina denbora bidaiatzekoarena izango litzateke. Batez ere atzera egingo nuke.
Aurrerakoak pixka bat beldurra ematen didalako, errespetua ematen dit. Beraz, atzera joango nintzateke eta, adibidez, ikusiko nuke neure
burua txikitan, ezta?, nolakoa nintzen. Edo nire gurasoak gaztetan ere, edo ezagutzen ditudan batzuk ba, edo Historiako pertsonaia batzuk
ere bai…
Manu Etxezortu. Ume-garaira…
Idoia Torregarai. Hori da.
Manu Etxezortu. Gaztarora…
Idoia Torregarai. Edo historiako, historiako holako garai berezi batetara…
Manu Etxezortu. Bai.
Idoia Torregarai. Hori ere gordeko dugu (diegu), galdera hori, gure entzuleei.
Manu Etxezortu. Batek dio, hemen, entzule batek: “Nik nahiko nukeen superboterea litzateke pentsamendua irakurtzea, besteen
pentsamendua irakurtzea”. Eta beste batek dio: “Nik nahiko nukeen superboterea ohetik jaiki beharri ez izateko”.
Idoia Torregarai. Hori da.
Manu Etxezortu. Beste entzule batek dio. “Nik zer superbotere nahiko nukeen? Bada, jendea bilutsik ikusteko superboterea. A ze barresaioak egingo nituzkeenak!” Gaiztoa entzule hau, e!
(barreak)
Manu Etxezortu. Entzule batek dio: “Datorren hilean 30 urte egin behar ditut, eta inoiz ez zahartzeko boterea nahi nuke”.
Idoia Torregarai. A!
Manu Etxezortu. A, 30 urte!
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Idoia Torregarai. Edo, baina zer izango litzateke?, 30 urtetan gelditzekoa, edozein adinetan, ezta?
Manu Etxezortu. Bueno, hori berak esan dezala. Berak 30 urte egingo ditu eta ez du inoiz zahartu nahi.

