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SARRERAKOA
BAGOAZ! bilduma HABEko didaktika zerbitzuak 2015-16
ikasturteetan martxan jarritako euskara ikasteko ikasmateriala da.
Hasierako jarduerak A1 eta A2 mailetara bideratuta zeuden eta aurrez
aurreko ikasteko ereduan erabiltzeko sortu ziren. Oinarrian, berariaz
sortutako bideo eta audio pasarte laburrak zituzten. Sekuentzia
didaktiko hauek www.ikasbil.eus atarian argitaratu ziren eta eskura
daude.
2018/2019an argitaratu den BAGOAZ! B1 materiala, berriz,
jardun biko ikas-ereduan diseinatutako proposamen didaktikoa da. 30
ikastunitatez osatua dago, eta horietako bakoitzean aurkezten diren
jarduerak ikasgelan elkarreraginean nahiz hortik kanpora garatzekoak
dira, nork bere kasa. Hala ere, bi izaerako jarduera hauek elkarren
osagarri eta menpeko dira, bien batasunak ematen baitio ikastunitateari
logika didaktikoa eta, horrekin batera, ekintza komunikatiboa(k) gelan
nahiz gelaz kanpo garatzeko aukera egokia.
Jardun biko ikas-ereduan sortzeari lehenengo aldiz heldu zaionez,
bestalde, aurreikusi gabeko hainbat zailtasun edo berrikuntzekin topo
egin da diseinuaren prozesuan. Kontuak horrela, 2018an 20 unitate
sortu eta argitaratu ondoren, B1 mailako taldeak zeuden euskaltegietan,
horien egokitasuna ebaluatzea erabaki zen. Izan ere, une horretan
50.000 deskarga baino gehiago izan zituzten unitate horien
atzeraelikadurarik edo feedbackik ez zuten jaso artean HABEko
teknikariek. Beraz, informazio zehatza eskuratze aldera, euskaltegi gutxi
batzuk aukeratu (baliabide faltak eraginda, Donostiatik gertukoak) eta
materiala ikasgelan proban jartzeari ekin zitzaion irakasle batzuekin
elkarlanean.
Zehazki, lau unitate ebaluatu ziren honako euskaltegi hauetan:
Urratsen, Lasarteko Udal Euskaltegian, Ilazkin eta Legazpi 6n. Besteren
artean, honakoa izan zen bertako irakasleen egitekoa: aukeratutako
ikastunitateak prestatzea beren irakas-jardunean txertatzeko, eta
ikastaldean erabili ondoren, HABEk berariaz sortutako galdeketa bati
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erantzutea, txosten bat osatuz. Emaitzak jaso ondoren, informazio
baliagarria eskuratu ahal izan zen, hurrengo unitateen diseinu-lanetan
jarraitzeko.
BAGOAZ! B1 bildumaren ezaugarriak:
a)
IKASBIL atarian ikastunitate hauek eskaini ahal izateko, B1
mailako testu eta ariketak sortu eta ekoitzi ditu HABEk BAGOAZ!
sailaren barruan. Guztira, 60 bideo ere sortu dira. Ikastunitate bakoitzak
bina bideo eta honako argitalpen-atal hauek ditu:
·Ikastunitatearen ibilbidea (unitatearen eskema jasotzen du
jardueraz jarduera).
·Ikaslearen orriak
·Irakaslearen gida
·BAGOAZ bideoak (azpitituludunak eta azpititulurik gabeak)
b)
Ikastunitateak pdf artxibotan argitaratu dira, eta bertan azaltzen
dira gelan bertan nahiz gelaz kanpo garatu beharreko jarduera guztien
instrukzioak eta euskarrietarako estekak.
c)
Materiala ekintza komunikatiboa oinarri hartuta diseinatu da.
Alegia, unitate bakoitzean azken ekintza komunikatiboa da ekintza
nagusia, elkarreraginean burutzekoa dena. Lehen saioari amaiera
emateko, era berean, ekintza komunikatibo nabarmen bat proposatzen
da azken ekintzaren ezaugarri berdinak dituena, baina, oro har,
xumeagoa da.
d)
Elkarreraginezko jarduerak nagusiki ikasgelan egitekoak dira, eta
gehienbat ikasgelatik kanpora egiteko utzi dira bakarkakoak. Edozein
modutan ere, azken horietan elkarreraginezko jarduera batzuk ere
proposatu dira, teknologiaren bidez bideratuta.
Ikusi jarduerak
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Aurkibideak
30 ikastunitateen gaineko informazioa ahalik eta modurik
zehatzenean ematea da gida honen helburua. Horretarako, ondoko
atalak oinarritzat hartuz osatu ditugu aurkibideak:

1. Gaien aurkibidea
2. Funtzioen aurkibidea
3. Adierazpide testual eta linguistikoen aurkibidea.
Aurkibide horietako item bakoitzaren ondoren, item hori zein
BAGOAZ! B1 jardueratan lantzen den azaltzen da. Dokumentua
hipertestu moduan dago eraikita, aurkibide bakoitzetik BAGOAZ! B1eko
IKASBIL atariko fitxara.
Espero zitekeen bezala, BAGOAZ! B1 unitateak behin baino
gehiagotan ager litezke aurkibideetan, bakoitzak hainbat azpigai,
funtzio nahiz eduki gramatikal izan baititzake.
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Gaien aurkibidea

GAIEN AURKIBIDEA
DATU PERTSONALAK: Izena, helbidea, adina, sexua, egoera zibila,
lanbidea, familia, pertsonen ezaugarriak, elkar ezagutzea,
curriculuma...
Lan Bila
Behin bazen…
Bizitzaren gorabeherak
Zeren bila zabiltza?

(BAGOAZ! B1-3)
(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-26)
(BAGOAZ! B1-27)

19472638
20299813
42612990
43445873

NORBERAREN EZAUGARRIAK: Gorputza, jarrerak, mugimenduak,
sentimenduak, irudipenen deskribapena, izaera…
Zure tokian egongo banintz
Behin bazen…
Pipertuta
Bizimoduaren mende
Kontsumo arduratsua
Irabazi eta galdu
(In)komunikazioa
Kirola egiteko prest
Ona, polita eta merkea
A ze lotsa!
Bizitzaren gorabeherak
Zeren bila zabiltza?
Etorkizunari begira

(BAGOAZ! B1-2)
(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-8)
(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-17)
(BAGOAZ! B1-18)
(BAGOAZ! B1-20)
(BAGOAZ! B1-21)
(BAGOAZ! B1-23)
(BAGOAZ! B1-26)
(BAGOAZ! B1-27)
(BAGOAZ! B1-29)

19314614
20299813
20958295
21496068
22606397
24916503
25772171
29793970
36221751
39853644
42612990
43445873
45579125

HIRIA: herriak, bizilekuak, kaleak, eraikuntzak, etxebizitza (gelak,
altzariak eta apaingarriak), materialak, toki interesgarriak, jendea,
pertsonaia ezagunak, gizartea…
Lan Bila
Elkarrekin goaz
Kontsumo arduratsua
Auzoko gorabeherak
Lagunartean
Gure bizilekua
Etorkizunari begira

(BAGOAZ! B1-3)
(BAGOAZ! B1-4)
(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-22)
(BAGOAZ! B1-24)
(BAGOAZ! B1-28)
(BAGOAZ! B1-29)

19472638
19815915
22606397
39036581
40715187
44908907
45579125
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Gaien aurkibidea

OHIKO JARDUERAK: Eguneroko eginkizunak, egoerak, etxeko lanak,
ohiturak, etxeko konponketak...
Bizimoduaren mende
Denok kazetari
Kontsumo arduratsua
Zer behar duzu?
Auzoko gorabeherak
Lagunartean
Zeren bila zabiltza?
Etorkizunari begira

(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-12)
(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-15)
(BAGOAZ! B1-22)
(BAGOAZ! B1-24)
(BAGOAZ! B1-27)
(BAGOAZ! B1-29)

21496068
22301947
22606397
23603169
39036581
40715187
43445873
45579125

AISIALDIA: Kirola, jolasa / jokoak, musika, literatura, zaletasunak,
oporrak, denbora-pasak, zinea, telebista, ikuskizunak...
Elkarrekin goaz
Interesa piztu
Film eta liburu artean
Irabazi eta galdu
Maskotak txoratuta
Kirola egiteko prest
A ze lotsa!
Lagunartean
Beti jai
Bizitzaren gorabeherak
Zeren bila zabiltza?
Gure bizilekua
Etorkizunari begira

(BAGOAZ! B1-4)
(BAGOAZ! B1-5)
(BAGOAZ! B1-7)
(BAGOAZ! B1-17)
(BAGOAZ! B1-19)
(BAGOAZ! B1-20)
(BAGOAZ! B1-23)
(BAGOAZ! B1-24)
(BAGOAZ! B1-25)
(BAGOAZ! B1-26)
(BAGOAZ! B1-27)
(BAGOAZ! B1-28)
(BAGOAZ! B1-29)

19815915
20153522
20612481
24916503
27020752
29793970
39853644
40715187
41220082
42612990
43445873
44908907
45579125

BIDAIAK ETA BISITAK: ibilbide baten prestakuntza, norabideak
zehaztea, tokiak deskribatzea, herriak, hiriak, jendea, inguruak,
trafikoa, ekipajea, bidaietako gorabeherak…
Zure tokian egongo banintz… (BAGOAZ! B1-2)

Elkarrekin goaz
Merezi ote du?

(BAGOAZ! B1-4)
(BAGOAZ! B1-9)

19314614
19815915
21173028
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Gaien aurkibidea

GIZA HARREMANAK ETA HARREMAN SOZIALAK: Izaerak,
gustuak, familia, lagunak, ikaskideak, auzokideak, lankideak,
auzokideak, eguneroko kontuen trataera...
Elkarrekin goaz
Interesa piztu
Behin bazen…
Pipertuta
Merezi ote du?
Maiteminez
Irabazi eta galdu
(In)komunikazioa
Maskotak txoratuta
Auzoko gorabeherak
A ze lotsa!
Lagunartean
Beti jai
Bizitzaren gorabeherak
Adiorik ez

(BAGOAZ! B1-4)
(BAGOAZ! B1-5)
(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-8)
(BAGOAZ! B1-9)
(BAGOAZ! B1-11)
(BAGOAZ! B1-17)
(BAGOAZ! B1-18)
(BAGOAZ! B1-19)
(BAGOAZ! B1-22)
(BAGOAZ! B1-23)
(BAGOAZ! B1-24)
(BAGOAZ! B1-25)
(BAGOAZ! B1-26)
(BAGOAZ! B1-30)

19815915
20153522
20299813
20958295
21173028
21995197
24916503
25772171
27020752
39036581
39853644
40715187
41220082
42612990
46563382

OSASUNA ETA GORPUTZA: Sintomak, aholkuak, bizitza osasuntsua,
gaixotasuna, egoera fisikoa, medikuaren kontsulta, osasun-zentroak,
botikak…
Zure tokian egongo banintz
Maiteminez
Kontsumo arduratsua
Elkarrekin hobeto
Zer behar duzu?
Kirola egiteko prest
Ona, polita eta merkea
Bizitzaren gorabeherak

(BAGOAZ! B1-2)
(BAGOAZ! B1-11)
(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-14)
(BAGOAZ! B1-15)
(BAGOAZ! B1-20)
(BAGOAZ! B1-21)
(BAGOAZ! B1-26)

19314614
21995197
22606397
22955553
23603169
29793970
36221751
42612990

HEZKUNTZA: Ikasgela, ikastetxea, irakaskuntza, irakaslea, ikaslea,
gurasoak, ikasketak, unibertsitateak, lan-irteerak...
Elkarrekin goaz
Interesa piztu

(BAGOAZ! B1-4)
(BAGOAZ! B1-5)
Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)
A ze lotsa!
(BAGOAZ! B1-23)

19815915
20153522
24411445
39853644
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Gaien aurkibidea

HIZKUNTZAK: Euskara eta euskalkiak, atzerriko hizkuntzak…
Interesa piztu
Bizimoduaren mende

(BAGOAZ! B1-5)
(BAGOAZ! B1-10)
Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)
A ze lotsa!
(BAGOAZ! B1-23)

20153522
21496068
24411445
39853644

KULTURA: Zinema, literatura, musika, museoak, artistak, kultur
ekitaldiak...
Behin bazen…
Film eta liburu artean
Irabazi eta galdu
Zeren bila zabiltza?

(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-7)
(BAGOAZ! B1-17)
(BAGOAZ! B1-27)

20299813
20612481
24916503
43445873

ELIKADURA: Janaria, edariak, jateko/edateko ohiturak, ordutegiak,
menuak, jantokiak, merkatuak…
Kontsumo arduratsua
Elkarrekin hobeto
Zer behar duzu?
Bizitzaren gorabeherak

(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-14)
(BAGOAZ! B1-15)
(BAGOAZ! B1-26)

22606397
22955553
23603169
42612990

GARRAIOA: Bizikleta, autobusa, trena, autoa, hegazkina, geltokiak,
aireportuak…
Elkarrekin goaz
Bizimoduaren mende
(In)komunikazioa
A ze lotsa!

(BAGOAZ! B1-4)
(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-18)
(BAGOAZ! B1-23)

19815915
21496068
25772171
39853644
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Gaien aurkibidea

KLIMA ETA INGURUMENA: Tokien deskribapena, natura, naturaren
aldaketak, eguraldia, ingurugiroaren babesa, birziklapena…
Kontsumo arduratsua
Kirola egiteko prest
Ona, polita eta merkea
Auzoko gorabeherak

(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-20)
(BAGOAZ! B1-21)
(BAGOAZ! B1-22)

22606397
29793970
36221751
39036581

OSPAKIZUNAK: Festak, gonbidapenak, zoriontzea, urtebetetzeak,
omenaldiak, tradizioa…
Pipertuta
Merezi ote du?
Maiteminez
Auzoko gorabeherak
Beti jai
Adiorik ez

(BAGOAZ! B1-8)
(BAGOAZ! B1-9)
(BAGOAZ! B1-11)
(BAGOAZ! B1-22)
(BAGOAZ! B1-25)
(BAGOAZ! B1-30)

20958295
21173028
21995197
39036581
41220082
46563382

HEDABIDEAK: Egunkariak, irrati eta telebistak, aldizkariak,
komunikabide digitalak, sare sozialak...
Denok kazetari

(BAGOAZ! B1-12)
Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)
(In)komunikazioa
(BAGOAZ! B1-18)
Maskotak txoratuta
(BAGOAZ! B1-19)
Ona, polita eta merkea
(BAGOAZ! B1-21)
Auzoko gorabeherak
(BAGOAZ! B1-22)
A ze lotsa!
(BAGOAZ! B1-23)
Lagunartean
(BAGOAZ! B1-24)
Bizitzaren gorabeherak
(BAGOAZ! B1-26)

22301947
24411445
25772171
27020752
36221751
39036581
39853644
40715187
42612990

LANBIDEA: Lana, lanbideak, lan-tresnak, soldatak, curriculuma, lanbaldintzak…
Lehen egun hura!
Lan bila
Elkarrekin hobeto

(BAGOAZ! B1-1)
(BAGOAZ! B1-3)
(BAGOAZ! B1-14)

19178357
19472638
22955553
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Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)

Maskotak txoratuta
Bizitzaren gorabeherak

(BAGOAZ! B1-19)
(BAGOAZ! B1-26)

Gaien aurkibidea

24411445
27020752
42612990

OSTALARITZA: Tabernak, jatetxeak, hotelak, egoitzak…
Merezi ote du?
Zer behar duzu?

(BAGOAZ! B1-9)
(BAGOAZ! B1-15)
Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)
Zeren bila zabiltza?
(BAGOAZ! B1-27)

21173028
23603169
24411445
43445873

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA: Instrukzioak, gauzen eta programen
erabilera, teknologia berriak, zientzialariak…
Kontsumo arduratsua
Etorkizunari begira

(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-29)

22606397
45579125

EKONOMIA ETA MERKATARITZAKO JARDUERAK: Kopuruak,
prezioak, gustuak, dendak, eguneroko gauzak, opariak, moda,
erosketak, eskaintzak, kalitatea, ordainketa-baldintzak…
Zer behar duzu?
Ona, polita eta merkea
Zeren bila zabiltza?

(BAGOAZ! B1-15)
(BAGOAZ! B1-21)
(BAGOAZ! B1-27)

23603169
36221751
43445873

ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK: Informazio-guneak, turismobulegoak, erakundeak, gizarte-zerbitzuak…
Elkarrekin goaz
Elkarrekin hobeto
Auzoko gorabeherak

(BAGOAZ! B1-4)
(BAGOAZ! B1-14)
(BAGOAZ! B1-22)

19815915
22955553
39036581
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Funtzioen aurkibidea

FUNTZIOEN AURKIBIDEA
Giza harremanak eta konplimenduak
Agurtzea
Lehen egun hura!
Adiorik ez

(BAGOAZ! B1-1)
(BAGOAZ! B1-30)

19178357
46563382

Nork bere burua eta besterena aurkeztea
Lehen egun hura!

(BAGOAZ! B1-1)

19178357

(BAGOAZ! B1-9)

21173028

(BAGOAZ! B1-23)

39853644

(BAGOAZ! B1-9)
(BAGOAZ! B1-25)

21173028
41220082

(BAGOAZ! B1-9)

21173028

(BAGOAZ! B1-9)
(BAGOAZ! B1-25)

21173028
41220082

(BAGOAZ! B1-30)

46563382

(BAGOAZ! B1-1)

19178357

Interesa adieraztea
Merezi ote du?
Barkamena eskatzea
A ze lotsa!
Eskerrak ematea
Merezi ote du?
Beti jai
Zoriontzea
Merezi ote du?
Gauza onak opa izatea
Merezi ote du?
Beti jai
Doluminak ematea
Adiorik ez
Arreta eskatzea
Lehen egun hura!
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Funtzioen aurkibidea

Informazioa ematea eta eskatzea
Datu pertsonalei buruzko informazioa eskatzea eta ematea
Lehen egun hura!
Interesa piztu
Behin bazen...
Pipertuta
Denok kazetari

(BAGOAZ! B1-1)
(BAGOAZ! B1-5)
(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-8)
(BAGOAZ! B1-12)

19178357
20153522
20299813
20958295
22301947

Leku, ordutegi, data, eguraldi, prezio, neurri, kopuruei buruz
galdetzea eta erantzutea
Elkarrekin goaz
Denok kazetari

(BAGOAZ! B1-4 )
(BAGOAZ! B1-12)

19815915
22301947

Zerbait dagoen, baden edo dakien galdetzea eta erantzutea
Zer behar duzu?

(BAGOAZ! B1-15)

23603169

Pertsonak, lekuak eta gauzak deskribatzea: zerbait nolakoa den,
non dagoen
Lehen egun hura!
Elkarrekin goaz
Behin bazen...
Film eta liburu artean
Pipertuta
Bizimoduaren mende
Elkarrekin hobeto
Zer behar duzu?
Maskotak txoratuta
Gure bizilekua
Etorkizunari begira
Zeren bila zabiltza?

(BAGOAZ! B1-1)
(BAGOAZ! B1-4 )
(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-7)
(BAGOAZ! B1-8)
(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-14)
(BAGOAZ! B1-15)
(BAGOAZ! B1-19)
(BAGOAZ! B1-28)
(BAGOAZ! B1-29)
(BAGOAZ! B1-27)

19178357
19815915
20299813
20612481
20958295
21496068
22955553
23603169
27020752
44908907
45579125
43445873

Informazioa ematea eta eskatzea eguneroko kontuez
Interesa piztu
Bizimoduaren mende
Denok kazetari
Kontsumo arduratsua
Bizitzaren gorabeherak
Zeren bila zabiltza?
Etorkizunari begira

(BAGOAZ! B1-5)
(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-12)
(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-26)
(BAGOAZ! B1-27)
(BAGOAZ! B1-29)

20153522
21496068
22301947
22606397
42612990
43445873
45579125
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Funtzioen aurkibidea

Denboran zehar gertatutako ekintzak kontatzea
Behin bazen...
Bizimoduaren mende
Denok kazetari
Kirola egiteko prest
Bizitzaren gorabeherak
Zeren bila zabiltza?

(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-12)
(BAGOAZ! B1-20)
(BAGOAZ! B1-26)
(BAGOAZ! B1-27)

20299813
21496068
22301947
29793970
42612990
43445873

Zerbitzu bat eskatzea, eskaintzea edota horri buruz galdetzea eta
erantzutea
Merezi ote du?
Zer behar duzu?

(BAGOAZ! B1-9)
(BAGOAZ! B1-15)

21173028
23603169

Iraganeko ekintzak eta ohiturak oso labur deskribatzea
Lehen egun hura!
Lan bila
Behin bazen...
Bizimoduaren mende
Zer behar duzu?

(BAGOAZ! B1-1)
(BAGOAZ! B1-3)
(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-15)
Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)
Lagunartean
(BAGOAZ! B1-24)
Beti jai
(BAGOAZ! B1-25)
Zeren bila zabiltza?
(BAGOAZ! B1-27)

19178357
19472638
20299813
21496068
23603169
24411445
40715187
41220082
43445873

Argibideak, jarraibideak ematea eta eskatzea
Merezi ote du?

(BAGOAZ! B1-9)

21173028

(BAGOAZ! B1-1)
(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-7)
(BAGOAZ! B1-28)

19178357
20299813
20612481
44908907

Aurkezpen laburrak egitea
Lehen egun hura!
Behin bazen...
Film eta liburu artean
Gure bizilekua

Hurbilekoen deskribapen fisiko zein psikologikoak egitea
Lehen egun hura!
Lan bila

(BAGOAZ! B1-1)
(BAGOAZ! B1-3)

19178357
19472638
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Behin bazen...
Pipertuta

(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-8)

Funtzioen aurkibidea

20299813
20958295

Gertaera edo albiste baten kontaketa egitea: zerbait zuritzeko,
solaskideak eskatutako azalpenei erantzuteko, harridura
adierazteko edo irrika sortzeko
Lehen egun hura!
(BAGOAZ! B1-1)
Zure tokian egongo banintz...(BAGOAZ! B1-2)
Behin bazen...
(BAGOAZ! B1-6)
Denok kazetari
(BAGOAZ! B1-12)
Zer behar duzu?
(BAGOAZ! B1-15)
Maskotak txoratuta
(BAGOAZ! B1-19)
Kirola egiteko prest
(BAGOAZ! B1-20)
Zeren bila zabiltza?
(BAGOAZ! B1-27)

19178357
19314614
20299813
22301947
23603169
27020752
29793970
43445873

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak adieraztea eta egiaztatzea
Zerbait baieztatzea ala ezeztatzea
Denok kazetari

(BAGOAZ! B1-12)

22301947

Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia eskatzea eta ematea
Interesa piztu
Bizimoduaren mende
Maiteminez
Kontsumo arduratsua
Zer behar duzu?
(In)komunikazioa
Kirola egiteko prest
Ona, polita eta merkea
Auzoko gorabeherak
Beti jai

(BAGOAZ! B1-5)
(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-11)
(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-15)
(BAGOAZ! B1-18)
(BAGOAZ! B1-20)
(BAGOAZ! B1-21)
(BAGOAZ! B1-22)
(BAGOAZ! B1-25)

20153522
21496068
21995197
22606397
23603169
25772171
29793970
36221751
39036581
41220082

Zerbitzuei buruzko balorazio orokorra egitea
Denok kazetari
Zer behar duzu?

(BAGOAZ! B1-12)
(BAGOAZ! B1-15)

22301947
23603169

Proposamen bati buruzko iritzia modu laburrean ematea
Elkarrekin hobeto

(BAGOAZ! B1-14)

22955553
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Funtzioen aurkibidea

Adostasuna/desadostasuna eskatzea edota ematea
Elkarrekin goaz

(BAGOAZ! B1-4 )
Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)
Irabazi eta galdu
(BAGOAZ! B1-17)
(In)komunikazioa
(BAGOAZ! B1-18)
Auzoko gorabeherak
(BAGOAZ! B1-22)
Lagunartean
(BAGOAZ! B1-24)

19815915
24411445
24916503
25772171
39036581
40715187

Ezintasuna adieraztea
Kirola egiteko prest

(BAGOAZ! B1-20)

29793970

Aisialdiko planak onartzea / ez onartzea
Elkarrekin goaz

(BAGOAZ! B1-4 )

19815915

Iritzia adieraztea arrazoi laburrak emanez
Zure tokian egongo banintz...(BAGOAZ! B1-2)
Merezi ote du?
(BAGOAZ! B1-9)
Bizimoduaren mende
(BAGOAZ! B1-10)
Denok kazetari
(BAGOAZ! B1-12)
Kontsumo arduratsua
(BAGOAZ! B1-13)
Elkarrekin hobeto
(BAGOAZ! B1-14)
Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)
Irabazi eta galdu
(BAGOAZ! B1-17)
(In)komunikazioa
(BAGOAZ! B1-18)
Maskotak txoratuta
(BAGOAZ! B1-19)
Ona, polita eta merkea
(BAGOAZ! B1-21)
Auzoko gorabeherak
(BAGOAZ! B1-22)
Etorkizunari begira
(BAGOAZ! B1-29)

19314614
21173028
21496068
22301947
22606397
22955553
24411445
24916503
25772171
27020752
36221751
39036581
45579125

Gai bati buruzko azalpena egitea zerbait argudiatuz
Denok kazetari
Maskotak txoratuta
Ona, polita eta merkea

(BAGOAZ! B1-12)
(BAGOAZ! B1-19)
(BAGOAZ! B1-21)

22301947
27020752
36221751

(BAGOAZ! B1-5)
(BAGOAZ! B1-8)

20153522
20958295

Jarreren berri ematea
Interesa piztu
Pipertuta
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Maiteminez
Zer behar duzu?
Irabazi eta galdu
A ze lotsa!

(BAGOAZ! B1-11)
(BAGOAZ! B1-15)
(BAGOAZ! B1-17)
(BAGOAZ! B1-23)

Funtzioen aurkibidea

21995197
23603169
24916503
39853644

Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea
Lan bila
Kirola egiteko prest

(BAGOAZ! B1-3)
(BAGOAZ! B1-20)

19472638
29793970

Ideiak, pertsonak, objektuak, lekuak eta egoerak alderatzea
Zure tokian egongo banintz... (BAGOAZ! B1-2)

Elkarrekin goaz
Film eta liburu artean
Bizimoduaren mende
Kontsumo arduratsua
Elkarrekin hobeto
Zer behar duzu?
Gure bizilekua

(BAGOAZ! B1-4 )
(BAGOAZ! B1-7)
(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-14)
(BAGOAZ! B1-15)
(BAGOAZ! B1-28)

19314614
19815915
20612481
21496068
22606397
22955553
23603169
44908907

(BAGOAZ! B1-5)
(BAGOAZ! B1-9)

20153522
21173028

Zalantza adieraztea
Interesa piztu
Merezi ote du?

Sentimenduak, hunkipenezko jarrerak/egoerak adieraztea eta
egiaztatzea
Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea eta informazioa ematea
Interesa piztu
Maiteminez
Irabazi eta galdu
(In)komunikazioa

(BAGOAZ! B1-5)
(BAGOAZ! B1-11)
(BAGOAZ! B1-17)
(BAGOAZ! B1-18)

20153522
21995197
24916503
25772171

(BAGOAZ! B1-23)

39853644

(BAGOAZ! B1-9)

21173028

Ezustea adieraztea
A ze lotsa!
Poza / tristura adieraztea
Merezi ote du?
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Funtzioen aurkibidea

Gustukoa dena eta ez dena adieraztea
Zure tokian egongo banintz...(BAGOAZ! B1-2)
Interesa piztu
(BAGOAZ! B1-5)
Behin bazen...
(BAGOAZ! B1-6)
Film eta liburu artean
(BAGOAZ! B1-7)
Maiteminez
(BAGOAZ! B1-11)
Zer behar duzu?
(BAGOAZ! B1-15)
Maskotak txoratuta
(BAGOAZ! B1-19)

19314614
20153522
20299813
20612481
21995197
23603169
27020752

Harridura adieraztea
Maskotak txoratuta

(BAGOAZ! B1-19)

27020752

(BAGOAZ! B1-11)

21995197

Maitasuna adieraztea
Maiteminez

Beldurra edo kezka adieraztea
Lehen egun hura!

(BAGOAZ! B1-1)
Zure tokian egongo banintz… (BAGOAZ! B1-2)

19178357
19314614

Etsipena adieraztea
Pipertuta

(BAGOAZ! B1-8)

20958295

(BAGOAZ! B1-8)
(BAGOAZ! B1-18)
(BAGOAZ! B1-29)

20958295
25772171
45579125

Haserrea adieraztea
Pipertuta
(In)komunikazioa
Etorkizunari begira
Solaskidearengan eragitea
Laguntza eskatzea eta eskaintzea
Zure tokian egongo banintz… (BAGOAZ! B1-2)

(BAGOAZ! B1-4 )
(BAGOAZ! B1-22)

19314614
19815915
39036581

(BAGOAZ! B1-4 )
(BAGOAZ! B1-13)
Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)

19815915
22606397
24411445

Elkarrekin goaz
Auzoko gorabeherak
Egiteko bat proposatzea
Elkarrekin goaz
Kontsumo arduratsua
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Maskotak txoratuta
A ze lotsa!
Lagunartean
Beti jai
Gure bizilekua

(BAGOAZ! B1-19)
(BAGOAZ! B1-23)
(BAGOAZ! B1-24)
(BAGOAZ! B1-25)
(BAGOAZ! B1-28)

Funtzioen aurkibidea

27020752
39853644
40715187
41220082
44908907

Planak eta asmoak adieraztea
Elkarrekin goaz
Etorkizunari begira

(BAGOAZ! B1-4 )
(BAGOAZ! B1-29)

19815915
45579125

(BAGOAZ! B1-4 )

19815915

Gonbidapena egitea
Elkarrekin goaz

Aholkuak ematea eta eskatzea
Zure tokian egongo banintz… (BAGOAZ! B1-2)

Film eta liburu artean
Maiteminez
Kontsumo arduratsua

(BAGOAZ! B1-7)
(BAGOAZ! B1-11)
(BAGOAZ! B1-13)
Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)
Kirola egiteko prest
(BAGOAZ! B1-20)
Bizitzaren gorabeherak
(BAGOAZ! B1-26)

19314614
20612481
21995197
22606397
24411445
29793970
42612990

Norbait konbentzitzea
Zure tokian egongo banintz… (BAGOAZ! B1-2)

Film eta liburu artean
Merezi ote du?
Ona, polita eta merkea

(BAGOAZ! B1-7)
(BAGOAZ! B1-9)
(BAGOAZ! B1-21)

19314614
20612481
21173028
36221751
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Adierazpide testual eta
linguistikoen aurkibidea

ADIERAZPIDE TESTUAL ETA
LINGUISTIKOEN AURKIBIDEA
ADIERAZPIDE TESTUALAK
Interaktibotasuna
Deiktikoak
Espazialak (leku-adberbioak: hemen, hor, han, hementxe, hortxe, hantxe)

Zer behar duzu?

(BAGOAZ! B1-15)

23603169

(BAGOAZ! B1-29)

45579125

(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! BA-30)

20299813
46563382

Sekuentziak
Elkarrizketa

Etorkizunari begira
Kontaketa (narrazioa)

Behin bazen...
Adiorik ez
Konexioa
Testu-antolatzaileak
Lokailuak:

Emendiozkoak: eta, ere, baita… ere, bai… eta, baita… ere, ezta… ere, ez...eta,
ezta… ere, behintzat, gainera

Zer behar duzu?
Ona, polita eta merkea

(BAGOAZ! B1-15)
(BAGOAZ! B1-21)

23603169
36221751

(BAGOAZ! B1-14)

22955553

Hautakariak: bestela, ala

Elkarrekin hobeto
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Adierazpide testual eta
linguistikoen aurkibidea

Aurkaritzakoak: baina, ordea, aldiz, dena den (dela), hala ere, berriz

Ona, polita eta merkea
Beti jai
Zeren bila zabiltza?

(BAGOAZ! B1-21)
(BAGOAZ! B1-25)
(BAGOAZ! B1-27)

36221751
41220082
43445873

Ondoriozkoak: -eta, hau dela eta, hortaz, beraz, horrela, bada, horregatik

Maskotak txoratuta

(BAGOAZ! B1-19)

27020752

(BAGOAZ! B1-20)
(BAGOAZ! B1-21)

29793970
36221751

Kausazkoak: zeren, izan ere

Kirola egiteko prest
Ona, polita eta merkea
Denbora-antolatzaileak:

- goizean, arratsaldean, orduan, gero, baino lehen, ondoren, garai hartan, behin batean,
gaur egun, halako batean, gaurkoz, oraingoan, azkenean, bitartean, harrezkero, aurretik, eta
gero, geroztik, handik aurrera…

Lan bila
Denok kazetari
Bizitzaren gorabeherak
Etorkizunari begira

(BAGOAZ! B1-3)
(BAGOAZ! B1-12)
(BAGOAZ! B1-26)
(BAGOAZ! B1-29)

19472638
22301947
42612990
45579125

Ahots enuntziatzaileak
Testuan ageri diren ahotsek esandakoak adierazteko baliabideak: estilo zuzena, zehar
estiloa eta zehar-estilo librea

Menderakuntza
Izen-funtziozko menderakuntza
Konpletiboak: -(e)la, -(e)nik, -t(z)eko
Zehar galdera: -(e)n

Behin bazen...

(BAGOAZ! B1-6)

20299813

Modalizazioa

Adizkiak: uste izan, pentsatu, jakin, iruditu
Interesa piztu

(BAGOAZ! B1-5)

20153522

(BAGOAZ! B1-6)

20299813

Omen eta ote partikulak

Behin bazen...
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Merezi ote du?

(BAGOAZ! B1-9)

Adierazpide testual eta
linguistikoen aurkibidea

21173028

Aditza: gustatu, poztu, damutu, lotsatu, atsegin izan, gogoko izan,
maite izan, beldur izan, lotsa izan, estimatu, merezi izan, damu izan…
Merezi ote du?
A ze lotsa!

(BAGOAZ! B1-9)
(BAGOAZ! B1-23)

21173028
39853644

(BAGOAZ! B1-5)

20153522

Atzizkia: -garri
Interesa piztu
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Adierazpide testual eta
linguistikoen aurkibidea

ADIERAZPIDE LINGUISTIKOAK
Alderdi ortografikoa
Ortografia
Atzerriko ohiko izenen idazkera (Erroma, Bartzelona, Madril, Pirinioak…)

Zure tokian egongo banintz… (BAGOAZ! B1-2)

19314614

Zenbakien (bi kilo eta erdi), ordinalen (8.a…) eta daten idazkera (2008ko…)
Letra larriak eta xeheak nola erabiltzen diren
Ortografiazko zalantzak (-(e)z gero…)

Kontsumo arduratsua
Bizitzaren gorabeherak

(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-26)

22606397
42612990

Alderdi morfosintaktikoa
Izen-sintagma

Deklinabidea
Bizidunen deklinabidea (singularra, plurala eta mugagabea)
Inesiboa: NORENGAN
Adlatiboa: NORENGANA
Ablatiboa: NORENGANDIK

Auzoko gorabeherak
Izena

(BAGOAZ! B1-22)

39036581

(BAGOAZ! B1-8)

20958295

(BAGOAZ! B1-6)

20299813

(BAGOAZ! B1-13)

22606397

Plural hurbila: -ok

Pipertuta
Galdetzaileak
Nola, nolakoa

Behin bazen…
Zerez, zerezko

Kontsumo arduratsua

Zein (zeinek, zeini…)
Zeren aldeko, zeren kontrako, zeri buruzko, zein egunetako…

Elkarrekin hobeto

(BAGOAZ! B1-14)

22955553

Izenordainak
Izenordain zehaztugabeak: edozein, edozeinek, edonor, edonork, edozer…

Irabazi eta galdu

(BAGOAZ! B1-17)

24916503
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Adierazpide testual eta
linguistikoen aurkibidea

Bihurkariak:
NOREN + BURUA

Irabazi eta galdu

(BAGOAZ! B1-17)

24916503

ELKAR absolutuen, datiboan, soziatiboan eta genitiboan.

Elkarrekin goaz

(BAGOAZ! B1-4)

19815915

Determinatzaileak
Zenbatzaileak-Zehaztugabeak: asko, gutxi, batzuk, zenbait, nahiko(a),
pixka bat, horrenbeste, makina bat, hainbat

Adiorik ez

(BAGOAZ! BA-30)

46563382

Adjektiboa
Graduatzaileak
Askea (oso, nahiko, izugarri, samarra, hutsa...)

Lehen egun hura!

(BAGOAZ! B1-1)

19178357

Atzizki bidezkoa: -egi, -ago -en

Lehen egun hura!

(BAGOAZ! B1-1)

19178357

Adberbioak
Denbora-adberbioak: gaur, atzo, bihar, etzi, orain, gero, lehen... noizean
behin, behin…

Bizitzaren gorabeherak

(BAGOAZ! B1-26)

42612990

Postposizioen bidez osatuak:
Noren eskatzen dutenak: aurre, atze, azpi, gain, alde, arte, aurka, inguru,
pare, esker, menpe, ordez

A ze lotsa!
Ona, polita eta merkea

(BAGOAZ! B1-23)
(BAGOAZ! B1-21)

39853644
36221751

Nori eskatzen dutenak: esker, buruz
Denbora adieraztekoak (hemendik aurrera, handik aurrera, barru…)

Denok kazetari

(BAGOAZ! B1-12)

22301947
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Adierazpide testual eta
linguistikoen aurkibidea

Hitz-sortzaileak
Eratorpena: atzizkiak
-garri (interesgarri...)

Interesa piztu

(BAGOAZ! B1-5)

20153522

-ro (astiro, berriro...)
-aro (urtaro…)
-dun (txapeldun)
-men/-pen

Bizitzaren gorabeherak

(BAGOAZ! B1-26)

42612990

Eratorpena: aurrizkiak
aurre-, kontra-, ez-

A ze lotsa!

(BAGOAZ! B1-23)

39853644

Aditza
Aspektua
Orainaldi ez burutua eta gertakizuna: joaten naiz, joango naiz

Etorkizunari begira

(BAGOAZ! B1-29)

45579125

Trinkoak: nabil, zabiltza, nenbilen, zenbiltzan…

Zeren bila zabiltza

(BAGOAZ! B1-27)

43445873

Modua
Indikatiboko lehenaldia
NOR-NORK: ukan, eduki, jakin, eraman, ekarri, esan (nioen), iruditu
(zirudien)

Zeren bila zabiltza

(BAGOAZ! B1-27)

43445873

Ahalera
Ahal izan Ezin izan
Ahalezko orainaldia: naiteke, zaitezke…

Maiteminez

(BAGOAZ! B1-11)

21995197

NOR-NORK laguntzailea, NOR 3. pertsona (dezakegu, ditzakegu…)

Maiteminez

(BAGOAZ! B1-11)

21995197
24
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Adierazpide testual eta
linguistikoen aurkibidea

Aditz-izena
-t(z)eko prest, gogoa, beldurra, asmoa (joateko prest, egiteko gogoa…)

Elkarrekin goaz

(BAGOAZ! B1-4)

19815915

-t(z)en utzi (etxeko lanak egiten utzi dugu…)
-t(z)eak, -t(z)eari (hori esateak sutan jartzen nau…; erretzeari utzi dio…)

Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)
(In)komunikazioa
(BAGOAZ! B1-18)

24411445
25772171

-t(z)earen, -t(z)earekin, -t(z)eaz (egitearen garrantziaz, egitearekin batera,
egiteaz…)
-t(z)en saiatu/zertan saiatu

Pipertuta
Kirola egiteko prest

(BAGOAZ! B1-8)
(BAGOAZ! B1-20)

20958295
29793970

Sintaxia
Perpaus bakuna
Harridura-perpausak
Baiezkoak: – BAI polita (dela)!

Maskotak txoratuta

(BAGOAZ! B1-19)

27020752

“Omen”, “ote” partikulak

Behin bazen…
Merezi ote du?

(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-9)

20299813
21173028

Perpaus elkartuak
Juntadura
Emendiozkoak: eta, ere + (baita ere, ezta ere), ez bakarrik…ere (ez
bakarrik Mikel, beste guztiak ere…)

Zer behar duzu?

(BAGOAZ! B1-15)

23603169

Hautakariak: ala, edo, bestela

Elkarrekin hobeto

(BAGOAZ! B1-14)

22955553
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Adierazpide testual eta
linguistikoen aurkibidea

Aurkaritzakoak: baina, + baizik, aldiz

Beti jai

(BAGOAZ! B1-25)

41220082

Banatzaileak: bai…bai (bai ostiralean, bai larunbatean…); ez… ez (ez
bihar, ez etzi…); (alde) batetik… bestetik

Etorkizunari begira

(BAGOAZ! B1-29)

45579125

Menderakuntza
Izen-funtziozko menderakuntza
-Konpletiboak: -(e)la
-Zehar-galdera: -(e)n

Behin bazen...

(BAGOAZ! B1-6)

20299813

Erlatibozkoak
Erreferentedun deklinatua: NOR, NORK, NORI, NOREN...
(janaria erosten duen mutikoa/mutikoari...)
Erreferente gabea eta erreferente gabea deklinatua

Bizimoduaren mende

(BAGOAZ! B1-10)

21496068

Konparaziozkoak:
Erromanikoa: gero eta… -ago (gero eta gazteago zaude…), hain,
hainbeste (Ez dira hain onak. Ez dugu hainbeste jan behar…)

Film eta liburu artean
Bizimoduaren mende
Gure bizilekua

(BAGOAZ! B1-7)
(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-28)

20612481
21496068
44908907

Baldintzazko perpausak:
Aditza jokatu gabe –(e)z gero (nahi izanez gero)

Zure tokian egongo banintz… (BAGOAZ! B1-2)
Zeren bila zabiltza
(BAGOAZ! B1-27)

19314614
43445873

Denborazkoak:
Aldiberekotasuna: -(e)n guztietan, gehienetan, bakoitzean, -t(z)ean, bezain
laster

Lan bila
Bizitzaren gorabeherak

(BAGOAZ! B1-3)
(BAGOAZ! B1-26)

19472638
42612990
26

“BAGOAZ!” B1. Gida didaktikoa

Adierazpide testual eta
linguistikoen aurkibidea

Iraupena adieraztekoak: -arte, bitartean, -(e)netik

Lagunartean

(BAGOAZ! B1-24)

40715187

Kausazkoak: ...-(e)lako, dela-eta; -t(z)eagatik…; -(e)nez gero

Denok kazetari
Maskotak txoratuta
Lagunartean

(BAGOAZ! B1-12)
(BAGOAZ! B1-19)
(BAGOAZ! B1-24)

22301947
27020752
40715187

Kontzesiozkoak:
Nahiz eta jokatu gabeko aditzekin (Nahiz eta hori jakin, oporretara joan
da.), nahiz eta… -en
Partizipioa + ARREN (Etorri arren, ez zuen ikusi…)

A ze lotsa!

(BAGOAZ! B1-23)

39853644

Moduzkoak:
-(e)n bezala / -(-(e)n) bezalakoa
-(e)n neurrian
-(e)n moduan, -(e)n eran, -(e)nez, -(e)naren arabera

Gure bizilekua

(BAGOAZ! B1-28)

44908907
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Sekuentzien fitxak

Sekuentzien fitxak
Lehen egun hura! (BAGOAZ! B1-1)

19178357

Ekintza komunikatiboak:
Datak irakurrita, zuri gertatutako zer edo zer idatzi.
Lehen egun gogoangarri hura elkarri kontatuko diogu.
Gramatika:
Aditza: lehenaldi burutua.

Lexikoa:
Sentimenduak adierazteko esamoldeak: adjektiboak eta graduatzaileak.

Funtzioak:
Agurtu. Nork bere burua eta besterena aurkeztu. Datu pertsonalei buruzko informazioa
eskatu eta eman. Pertsonak deskribatu. Aurkezpen laburrak egin. Gertaera baten
kontaketa egin. Kezka adierazi.

Zure tokian egongo banintz…(BAGOAZ! B1-2)

19314614

Ekintza komunikatiboak:
Aholkuak eman elkarri.
Txotx-garaian datozen bisitarientzat aholku-gida idatziko dugu.

Gramatika:
Aditza: Baldintza hipotetikoa.

Lexikoa:
Aholkuak emateko baliabideak: komeni zaizu, saia zaitez...

Funtzioak:
Gertaera edo albiste baten kontaketa egin. Iritzia adierazi arrazoi laburrak emanez.
Ideiak, pertsonak, egoerak, objektuak, lekuak alderatu. Gustukoa dena eta ez dena
adierazi. Beldurra edo kezka adierazi. Laguntza eskatu eta eskaini. Aholkuak eskatu eta
eman. Norbait konbentzitu.

Lan bila (BAGOAZ! B1-3)

19472638

Ekintza komunikatiboak:
Ikaskidearentzat lanbide egokia aukeratu.
Lan-elkarrizketa bat antzeztu.

Gramatika:.
Denbora-baliabideak: bolada luze batean, geroztik…

Lexikoa:
Pertsonen gaitasunak adierazteko esamoldeak.

Funtzioak: Iraganeko ekintzak eta ohiturak oso labur deskribatu. Hurbilekoen
deskribapen fisiko zein psikologikoak egin. Gaitasuna edo gaitasunik eza adierazi.
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Elkarrekin goaz (BAGOAZ! B1-4)

Sekuentzien fitxak

19815915

Ekintza komunikatiboak:
Txango bat egiteko lekua adostu eta antolaketarako lan-banaketa egin.
Ikasturte honetarako asmoen zerrenda idatzi.

Gramatika:
Izenordaina: ELKAR soziatiboan (elkarrekin)
Aditz-izena: -t(z)eko prest egon

Lexikoa:
Aisialdiko ekintzak (txangoa, parranda, bidaiak, poteoa…)

Funtzioak:
Leku, ordutegi, data, eguraldi, prezio, neurri edo kopuruei buruz galdetu eta erantzun.
Pertsonak, lekuak edo gauzak deskribatu. Adostasuna/desadostasuna eman eta eskatu.
Aisialdiko planak onartu edo ez onartu. Lekuak eta ideiak alderatu. Laguntza eskatu eta
eskaini. Planak eta asmoak adierazi. Gonbidapena egin.

Interesa piztu (BAGOAZ! B1-5)

20153522

Ekintza komunikatiboak:
Bikotekideen arteko lehen elkarrizketa antzeztu.
Geure interesa pizten duten gaien berri eman.

Gramatika:
Ustea adierazteko: Badirudi/Ematen du + -(e)la/Iruditzen zait/...esango nuke

Lexikoa:
-garri atzizkidun adjektiboak (gustagarria, entretenigarria, kezkagarria, nekagarria,
errentagarria)
Piztu aditzarekin lotutakoak: interesa piztu, maitasuna piztu, eztabaida piztu, ika-mika
piztu...
Funtzioak: Datu pertsonalei buruzko informazioa eskatu eta eman. Informazioa eman
eta eskatu ohiko kontuez. Norbaiti edo zerbaiti buruz iritzia eman. Jarreren berri eman.
Zalantza adierazi. Aldarteaz informazioa eman. Gustukoa dena eta ez dena adierazi.

Behin bazen… (BAGOAZ! B1-6)

20299813

Ekintza komunikatiboak:
Gure ikaskidea txikitan nolakoa zen azaldu.
Ipuin baten bukaera idatzi.

Gramatika/Testugintza:
Omen partikula
Aditza: Indikatiboko lehenaldia
Zehar-estiloa-(konpletiboak: -(e)la,-(e)nik, -t(z)eko; zehar galdera: -(e)n))

Lexikoa:
Izaera deskribatzeko adjektiboak
Ipuinen hasiera eta bukaerak (Behin bazen… eta hala bazen…)
Funtzioak: Datu pertsonalei buruzko informazioa eman. Pertsonak, lekuak edota
gauzak deskribatu. Denboran zehar gertatutako ekintzak kontatu. Iraganeko ekintzak
edota ohiturak labur deskribatu. Aurkezpen laburrak egin. Hurbilekoen deskribapen
fisiko nahiz psikologikoak egin. Gertaera bat kontatu. Gustukoa dena eta ez dena
adierazi.
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Film eta liburu artean (BAGOAZ! B1-7)

Sekuentzien fitxak

20612481

Ekintza komunikatiboak:
Liburu edo film baten berri eman.
Liburu edo film bat oparitu ikaskideari.

Gramatika:
HAIN eta HAINBESTE gustuak kontrajartzeko

Lexikoa:
Istorioak deskribatzeko eta baloratzeko adjektiboak. Literatura eta zinearekin lotutako
lexikoa

Funtzioak:
Pertsonak, lekuak edota gauzak deskribatu. Pertsonak, objektuak edota ideiak alderatu.
Aurkezpen laburrak egin. Gomendioa egin. Iritzia eman. Gustukoa duzun ala ez
adierazi. Norbait konbentzitu.

Pipertuta (BAGOAZ! B1-8)

20958295

Ekintza komunikatiboak:
Egoera deseroso batek eraginda haserrealdi bat antzeztu.
Gure izaeraren inguruko test bat egin.

Gramatika:
Plural hurbila: Eta biok
ADITZA: Zertan saiatu (-t(z)en saiatu)

Lexikoa:
Izaera deskribatzeko adjektiboak
Funtzioak: Datu pertsonalei buruzko informazioa eman. Pertsonak, lekuak eta gauzak
deskribatu. Hurbilekoen deskribapen fisiko edota psikologikoak egin. Jarreren berri
eman. Haserrea adierazi.

Merezi ote du? (BAGOAZ! B1-9)

21173028

Ekintza komunikatiboak:
Gelako ikaskide bakoitzari opari egoki bat egin.
Talde handian, leku batean ostatu hartzeko erabakia adostu.

Gramatika:
Merezi izan + -t(z)ea
“Ote” partikula

Lexikoa:
Opariak eta horiei lotutako ohiturak. Ostalaritzako lexikoa (harrera egin, ostatu
hartu/eman, hotel, landa-etxe, logela, erreserba, ohe bakarrekoa…)
Funtzioak: Interesa adierazi. Eskerrak eman. Zoriondu. Zerbitzu bat eskatu edota
eskaini. Argibideak eman eta eskatu. Iritzi adierazi, arrazoi laburrak emanez. Zalantza
adierazi. Poza edo tristura adierazi. Norbait konbentzitu.
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Sekuentzien fitxak

Bizimoduaren mende (BAGOAZ! B1-10)

21496068

Ekintza komunikatiboak:
Asmakizun bat deskribatu.
IKASBIL atarian argitaratzeko erreportajea idatzi talde-lanean.

Gramatika:
Erlatibozko erreferente gabea
Konparaziozkoa- gero eta …-ago

Lexikoa:
Haserrea adierazteko moldeak eta irainak
Funtzioak: Pertsonak, lekuak edota gauzak deskribatu. Informazioa eman. Denboran
zehar gertatutako ekintzak kontatu. Iraganeko ekintzak edo ohiturak deskribatu.
Norbaiti edo zerbaiti buruz iritzia eman. Ideiak, lekuak, pertsonak, objektuak edota
egoerak alderatu.

Maiteminez (BAGOAZ! B1-11)

21995197

Ekintza komunikatiboak:
Afari bateko gonbidatuak antolatu.
Erantzuna eman irratian egindako maitasun-kontsulta bati.

Gramatika:
Aditza: Ahalezko orainaldia: -NOR eta NOR-NORK (NOR 3. pertsona)

Lexikoa:
Maitasuna adierazteko moldeak

Funtzioak:
Norbaiti edota zerbaiti buruz iritzia eman. Jarreren berri eman. Aldarteaz informazioa
eman. Gustukoa dena eta ez dena adierazi. Maitasuna adierazi. Aholkuak eman.

Denok kazetari (BAGOAZ! B1-12)

22301947

Ekintza komunikatiboak:
Guztion ahotan dagoen albiste bat kontatu.
Benetako eta gezurrezko albisteak sortu.

Gramatika:
Denbora adierazteko adberbioak: barru/handik aurrera
Kausazkoa: -t(z)eagatik

Lexikoa:
Albisteekin lotutako lexikoa. Guztion ahotan egon esamoldea.
Funtzioak: Datu pertsonalei buruzko informazioa eman. Leku, data, ordutegi, neurri,
prezio edota kopuruei buruz galdetu eta erantzun. Informazioa eman ohiko kontuez.
Gertatutako ekintzak kontatu. Zerbitzuei buruzko balorazio orokorra egin. Iritzia
adierazi, arrazoi laburrak emanez. Azalpena eman, argudioak emanez.

31

“BAGOAZ!” B1. Gida didaktikoa

Sekuentzien fitxak

Kontsumo arduratsua (BAGOAZ! B1-13)

22606397

Ekintza komunikatiboak:
Kontsumitzaile arduratsuak egingo lituzkeen hiru ekintza idatzi eta ahoz azaldu.
Euskaltegian, kontsumo arduratsuago baten aldeko kanpaina egin

Gramatika:
Baldintzazkoak (aditza jokatu gabe): -(e)z gero
Galdetzaileak: zerez, zerezko

Lexikoa:
Ingurumenarekin lotutako lexikoa
Funtzioak: Informazioa eman ohiko kontuez. Norbaiti edo zerbaiti buruz iritzia eman.
Ideiak, objektuak, lekuak edota egoerak alderatu. Zerbait proposatu. Aholkuak eman.

Elkarrekin hobeto (BAGOAZ! B1-14)

22955553

Ekintza komunikatiboak:
Elkartasun-ekintza xume bat adostu taldean.
Kanpaina solidario bat egin kolektibo jakin baten alde.

Gramatika:
Galdetzaileak: Noren/zeren aldeko/kontrako

Lexikoa:
Elkartasunarekin zerikusia duten hitz eta moldeak
Funtzioak: Pertsonak, lekuak edota gauzak deskribatu. Iritzia eman eta labur
arrazoitu. Ideiak, objektuak, egoerak eta abar alderatu.

Zer behar duzu? (BAGOAZ! B1-15)

23603169

Ekintza komunikatiboak:
Aztarnak emanda, salgaia asmatu eta dendan kokatu.
Dendariaren eta eroslearen arteko elkarrizketan jarrerei erreparatu.

Gramatika:
Deiktiko espazialak: hementxe, hortxe, hantxe
Emendiozko lokailua: ERE partikula + aditza. Ere bai/ere ez.

Lexikoa:
Merkataritzako lexikoa; saltokien izenak
Funtzioak: Zerbait dagoen, baden edo dakien galdetu eta erantzun. Pertsonak, lekuak
edota gauzak deskribatu. Zerbitzu bat eskatu edota horri buruz galdetu eta erantzun.
Iraganeko ekintzak eta ohiturak deskribatu. Gertaera baten kontaketa egin. Norbaiti
edo zerbaiti buruz iritzia eskatu. Zerbitzuei buruzko balorazio orokorra egin. Jarreren
berri eman. Pertsonak, objektuak edota lekuak alderatu. Gustukoa dena eta ez dena
adierazi.

32

“BAGOAZ!” B1. Gida didaktikoa

Sekuentzien fitxak

Nolako hizkuntz ikaslea zara? (BAGOAZ! B1-16)

24411445

Ekintza komunikatiboak:
Euskaltegiko kanpainarako eslogana proposatu.
Ikasestrategiak aztertu eta talderako proposamenak zehaztu.

Gramatika:
Nominalizazioa: -t(z)eari (ekin/utzi/beldurra izan/ez beldurrik izan)

Lexikoa:
Gaitasunak adierazteko esamoldeak. Hizkuntzen ikaskuntzarekin zerikusia duten
moldeak.
Funtzioak: Iraganeko ekintzak labur deskribatu. Adostasuna edota desadostasuna
eman. Iritzia eman. Proposamen bat egin. Aholkuak eman.

Irabazi eta galdu (BAGOAZ! B1-17)

24916503

Ekintza komunikatiboak:
Zer irabazi eta zer galdu izan dugun esan, eta horrelako egoeratan sortutako sentipenei
buruz hitz egin.
Hizkuntza ardatz duen lehiaketa bat egin.

Gramatika:
Bihurkariak: neure burua, zeure burua, bere burua...
Izenordain zehaztugabeak: edozein, edozeinek, edonor, edonork, edozer…

Lexikoa:
Galdu/irabazi gaiarekin lotutakoa.
Bertsolaritzarekin lotutakoa: poto egin/errima/errima-hitza/puntua
Funtzioak: Adostasuna/desadostasuna eman. Iritzia adierazi, arrazoi laburrak
emanez. Jarreren berri eman. Aldarteaz informazioa eman.

(In)komunikazioa (BAGOAZ! B1-18)

25772171

Ekintza komunikatiboak:
Harreman baten bukaera adierazi
Egoera deseroso baten aurrean irtenbidea bilatu

Gramatika:
Aditz-izena: -t(z)eak

Lexikoa:
Denbora igaro/pasa/eman/eskaini/jardun
Funtzioak: Norbaiti edo zerbaiti buruz iritzia eman. Adostasuna edo desadostasuna
eman. Aldarteaz informazioa eman. Haserrea adierazi.

33

“BAGOAZ!” B1. Gida didaktikoa

Maskotak txoratuta (BAGOAZ! B1-19)

Sekuentzien fitxak

27020752

Ekintza komunikatiboak:
Ikasleak animaliak bihurtu eta, nolakoak diren deskribatuta, bakoitza zein animalia den
asmatu.
Maskoten argazkiak erabiliz, Instagrameko izar bihurtzeko urratsak eman.

Gramatika:
Kausazkoa: aditza + “eta”
Bihurtu/bilakatu aditzen erabilera

Lexikoa:
Bai + adjektiboa/adberbioa + aditza + -(e)la! esamoldea
Funtzioak: Pertsonak, lekuak edota gauzak deskribatu. Gertaera edo albiste bat
kontatu. Iritzia eman. Azalpena egin argudioak emanez. Proposamen bat egin.
Gustukoa dena eta ez dena adierazi. Harridura adierazi.

Kirola egiteko prest (BAGOAZ! B1-20)

29793970

Ekintza komunikatiboak:
Ikaskide bakoitzarentzat kirol egokia zein litzatekeen proposatu, arrazoiak emanez.
Euskal Herrian arrakasta duen kirolen baten gaineko gomendio-sorta idatzi,
diptikoa osatu.

Gramatika:
Zertara/zertan ausartu egitura
Norbaitek/zerbaitek on/mesede/kalte egitea egiturak
Izan ere, kausazko lokailua

Lexikoa:
Kirolari lotutakoa: kirolariak, kirolen izenak eta motak; sasoian/sasoiko egon
Funtzioak: Gertaera baten kontaketa egin. Norbaiti edo zerbaiti buruz iritzia eman.
Ezintasuna adierazi. Gaitasuna edo gaitasunik eza adierazi. Aholkuak eman.

Ona, polita eta merkea (BAGOAZ! B1-21)

36221751

Ekintza komunikatiboak:
Iragarki bat aztertuta, hobetzeko proposamenak egin eta denen artean onena aukeratu.
Sare sozialetan argitaratzeko moduko argudio-testu laburra idatzi.

Gramatika:
Noren/Zeren ordez eta beharrean egiturak
Nork bere iritzia defendatzeko argudioak ematea
Hainbat testu-antolatzaile (izan ere, batez ere, ordea, gainera...)

Lexikoa:
Aurreiritzia hitzaren esanahia eta osaketa
Publizitatearekin lotutako hitz eta esapideak: marketina, telefono bidezko marketina,
iragarkia,
salmenta-estrategia,
etxez
etxeko
salmenta,
bezeria,
erosle
arrazionala/inpultsiboa/fidagaitza/zorrotza, saltzailea, bezeroa erakarri, lelo
iradokitzailea, produktua, erostera bultzatu, kontsumitzaileen arreta erakarri…)
Funtzioak: Norbaiti edo zerbaiti buruz iritzia eman. Azalpena egin argudioak emanez.
Norbait konbentzitu.
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Sekuentzien fitxak

Auzoko gorabeherak (BAGOAZ! B1-22)

39036581

Ekintza komunikatiboak:
Etxeko zereginetan gure esku dagoena eta ez dagoena adierazi eta egungo antolaketaereduen inguruan eztabaidatu.
Etxe-atariko bilera batean parte hartu, arazo batzuei irtenbidea aurkitzeko.

Gramatika:
Esapideak: Arrazoi sendoak, pisuzko arrazoiak, arrazoi(a) izan, noren
esku egon, noren ardura izan.
Deklinabidea: norengana, norengandik

Lexikoa:
Auzo hitzetik eratorritako lexikoa
Bizikidetzarekin lotutako lexikoa
Funtzioak: Norbaiti edo zerbaiti buruz iritzia eman. Adostasuna/desadostasuna
adierazi. Laguntza eskatu edo eskaini.

A ze lotsa! (BAGOAZ! B1-23)

39853644

Ekintza komunikatiboak:
Egoera deserosoetarako antidotorik egokiena zein izango litzatekeen adierazi.
Barkamena eskatu edota erantzun bat eman barkamen eske datorrenari.

Gramatika:
Kontzesiozko esaldiak: nahiz eta... -en, partizipioa+arren
Aurrizkia: eznori/zeri esker moldea

Lexikoa:
Lotsa hitzarekin osatutako molde eta esapideak
Barkamena eskatzearekin lotutako moldeak
Funtzioak: Barkamena eskatu. Jarreren berri eman. Proposamen bat egin. Ezustea
adierazi.

Lagunartean (BAGOAZ! B1-24)

40715187

Ekintza komunikatiboak:
Informazio-koadroa osatu eta arrazoiak emanez, aurreikuspenak egin.
Proposatu neurriak herrian/auzoan lagunekin hobeto egoteko.

Gramatika:
-(e)netik denborazko perpausa.
Dela-eta/direla-eta kausazko perpausak
Ezer (ez)/Inor(k) (ez) ezezko esaldietan

Lexikoa:
“Lagun” hitzaren adierak.
“Adarra jo” eta antzeko moldeak (harpa jo, iseka egin, txantxetan aritu).
Funtzioak:
Iraganeko
ekintzak
edota
ohiturak
labur
Adostasuna/desadostasuna adierazi. Proposamen bat egin.

deskribatu.

35

“BAGOAZ!” B1. Gida didaktikoa

Sekuentzien fitxak

Beti jai (BAGOAZ! B1-25)

41220082

Ekintza komunikatiboak:
Gure ametsetako urtebetetze-eguna ospatzeko proposamena egin.
Gu zein objekturekin ezkonduko ginatekeen eta ikaskideak zein objekturekin
ezkonduko genituzkeen partekatu.

Gramatika:
“Aldiz” aurkaritzako lokailua
“Gustatuko litzaidake… -t(z)ea” moldea
Iritzia emateko moldeak
Baldintza hipotetikoa

Lexikoa:
“Ospatu” aditzaren adierak
Zorionak ≠ urtemuga/urtebetetzea
Trikimailu edo sendabideekin lotutako hiztegia
Funtzioak: Eskerrak eman. Gauza onak opa. Norbaiti edo zerbaiti buruz iritzia eman.
Proposamen bat egin.

Bizitzaren gorabeherak (BAGOAZ! B1-26)

42612990

Ekintza komunikatiboak:
Ohitura osasungarriei buruzko informazio-orria prestatu.
Pertsonaia historiko baten profila sortu, sare sozial batean argitaratzeko.

Gramatika:
Maiztasuna adierazteko moldeak: -(e)tik behin, -(e)tik -(e)ra, izena + ero atzizkia
Denborazko esaldiak: duela/orain dela/badira…-(e)la/ez dira…-(e)la
Daten idazkera
-aro/-tzaro atzizkiak: bizitzaren aroak (haurtzaroa, nerabezaroa, helduaroa,
zahartzaroa)

Lexikoa:
Biografietako ohiko hiztegia: bizitzako garaiak, ikasketak, lana, familia, oroitzapenak...
Funtzioak: Informazioa eman ohiko kontuez. Denboran zehar gertatutako ekintzak
kontatu. Aholkuak eman.

Zeren bila zabiltza? (BAGOAZ! B1-27)

43445873

Ekintza komunikatiboak:
Zenbait ezohiko egoera hipotetikotan zer egingo genukeen adierazi.
Altxorraren bila jokoan lehiatu.

Gramatika:
Noren/zeren bila egitura
Hala eta guztiz ere aurkaritza lokailua
Baldintza hipotetikoaren birpasa (NOR, NOR-NORK, NOR-NORI-NORK)
Eraman aditz trinko lehenaldian
Aditzaren aspektua: aditz trinkoa ala aditz laguntzailea + -t(z)en

Lexikoa:
Haserrea adierazteko esamoldeak
Ez- aurrizkiaren bidez sortutako hitzak: ezohiko, ezizen, ezberdin, ezuste
Bilatu/aurkitu/topatu aditzen adierak eta moldeak.
Funtzioak: Pertsonak, lekuak edota gauzak deskribatu. Informazioa eman. Gertaeren
edo ekintzen kontaketa egin.
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Gure bizilekua (BAGOAZ! B1-28)

Sekuentzien fitxak

44908907

Ekintza komunikatiboak:
Euskaltegiko ikasgelan dekorazioa hobetzeko proposamenak egin.
Herri txiki bat biziberritzeko neurriak proposatu.

Gramatika:
Noren/Zeren arabera
Konparaziozko egiturak: superlatiboa: -ena; gero eta... -ago; hain; hainbeste

Lexikoa:
Etxearekin zerikusia duten moldeak: jaiotetxea, etxebizitza, etxe-motak...
Funtzioak: Pertsonak, lekuak eta gauzak deskribatu. Aurkezpen laburrak egin.
Proposamen bat egin. Planak eta asmoak adierazi.

Etorkizunari begira (BAGOAZ! B1-29)

45579125

Ekintza komunikatiboak:
Udako asmoen zerrenda idatzi.
Gure etorkizuneko “ni”a elkarrizketatu.

Gramatika:
Etorkizuna nola adierazi euskaraz (aditz aspektua, -ko/-go)
Juntadura banatzaileak: bai… bai, ez… ez
Azkenean denbora-antolatzailea

Lexikoa:
Etorkizunarekin zerikusia duten moldeak: asmoa, plana, aurreikusi...
Bestelakoak: etxe-aldaketa, mudantza, etxe-aldaira...
Hainbat esamolde: Gogaituta egon, sutan jarri/egon, kikilduta egon, jota egon, nor bere
onetik atera
Funtzioak: Pertsonak, lekuak eta gauzak deskribatu. Informazioa eman ohiko kontuez.
Iritzia adierazi, arrazoi laburrak emanez. Haserrea adierazi. Asmoak adierazi.

Adiorik ez (BAGOAZ! B1-30)

46563382

Ekintza komunikatiboak:
Testuinguru jakin bati erantzunez ikaskideari mezua idatzi, eta jasotako mezuaren
testuingurua ondorioztatu.
Euskaltegiari agur esateko idazkia idatzi.

Gramatika:
“Makina bat” zenbatzaile zehaztugabea
Eskeletako agurrak. Bestelakoak: “amorratua izan”, “gogoa” hitzaren esanahiak, “tutik
ez” esapidea. Testu-generoaren lanketa: gutuna, kontaketa laburra eta agur-idazkia

Lexikoa:
Agurtzeko moldeak: ongietorria ematekoak eta agur esatekoak. Gutun formaletan
erabili beharrekoak eta informaletan erabiltzekoak: agur, aupa, kaixo, iepa, epa, gero
arte, ongi izan, ondo segi, izan ongi, izan ontsa, aio, adio, ez adiorik, agur eta ongi
izan, hurrengora arte, agur t’erdi, adeitasunez, ikusi arte
Funtzioak: Norbait agurtu. Doluminak eman
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Bideoak

BIDEOAK
1.- Lehendabiziko eguna erredakzioan
2.- Izaro eta ospakizunak
3.- Atzerrian hobeto
4.- Ama gaixo dago
5.- Langile bila
6.- Alokairuarekin bueltaka
7.- Pilotalekuan
8.- Lan berria
9.- Nahi ote du?
10.- Ingeles-eskola
11.- Mendian gora lagunak
12.- Zakurra bai ala ez?
13.- Urduritasuna
14.- Autoa salgai
15.- Argazki eskasak
16.- Gabonetarako planak
17.- Sorpresa Amaiarentzat
18.- Atzerrira, bai ala ez?
19.- Ipurterrearena
20.- Ingelesa ez da hain erraza
21.- Sorpresa
22.- Mendian lar artean
23.- Dimisioa
24.- Erredakzio-lanak
25.- Etxeko lanak
26.- Igogailua
27.- Fitxaketa bikaina
28.- Ezin lasai egon
29.- Konpota
30.- Elbarriaren desbenturak
31.- Ikastera etorri zara, ezta?
32.- Lana eta atsedena
33.- Galtzaile txarra
34.- Anttonekin hasi naiz
35.- Nobio hau ez da serioa
36.- Josu on fire
37.- Txakurra konfesore
38.- Lanean
39.- Ezta erotuta ere!

19252144
19311478
19461711
19461893
19724208
19723310
19720524
19720752
20157512
20157943
20261700
20270017
20401933
20402816
20685312
20685550
20912988
20916174
21323138
21323231
21535356
21985757
21536621
22036400
22466408
22468405
22895075
22895359
23560642
23561206
23997797
23998887
24840817
24840895
25027969
25028525
25978071
25978139
27338459
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40.- Kutsadura
41.- Oparia
42.- Hondartzako aferak
43.- Nola lagundu?
44.- Zorionak, Amaia!
45.- Baldarraren barkamen-eskea
46.- Pilotalekuko gorabeherak
47.- Adiskide bat bazen…
48.- Mando baten gainean…
49.- Ahozabalaren ajeak
50.- Abila zara, Antton!
51.- Lasterka ala ihesi
52.- Arotzak zuen, laguntzaile bat…
53.- Liburu onaren bila
54.- Hor dago Koxka!
55.- Etxe bila
56.- Kirol arriskutsuak
57.- Garai berriak
58.- Etxe berria, Etxeberria
59.- Agurra
60.- Josu gurea Londresen

Bideoak

27342747
31782142
31791822
37451677
37507587
39325298
39333626
40103330
40103457
40914603
40915679
42619563
42619845
42690295
42690491
44163487
44164481
45291706
45292910
45713610
46587207
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Ikastunitateen aurkibidea

Ikastunitateen aurkibidea
Lehen egun hura!
Zure tokian egongo banintz…
Lan bila
Elkarrekin goaz
Interesa piztu
Behin bazen…
Film eta liburu artean
Pipertuta
Merezi ote du?
Bizimoduaren mende
Maiteminez
Denok kazetari
Kontsumo arduratsua
Elkarrekin hobeto
Zer behar duzu?
Nolako hizkuntz ikaslea zara?
Irabazi eta galdu
(In)komunikazioa
Maskotak txoratuta
Kirola egiteko prest
Ona, polita eta merkea
Auzoko gorabeherak
A ze lotsa!
Lagunartean
Beti jai
Bizitzaren gorabeherak
Zeren bila zabiltza?
Gure bizilekua
Etorkizunari begira
Adiorik ez

(BAGOAZ! B1-1)
(BAGOAZ! B1-2)
(BAGOAZ! B1-3)
(BAGOAZ! B1-4)
(BAGOAZ! B1-5)
(BAGOAZ! B1-6)
(BAGOAZ! B1-7)
(BAGOAZ! B1-8)
(BAGOAZ! B1-9)
(BAGOAZ! B1-10)
(BAGOAZ! B1-11)
(BAGOAZ! B1-12)
(BAGOAZ! B1-13)
(BAGOAZ! B1-14)
(BAGOAZ! B1-15)
(BAGOAZ! B1-16)
(BAGOAZ! B1-17)
(BAGOAZ! B1-18)
(BAGOAZ! B1-19)
(BAGOAZ! B1-20)
(BAGOAZ! B1-21)
(BAGOAZ! B1-22)
(BAGOAZ! B1-23)
(BAGOAZ! B1-24)
(BAGOAZ! B1-25)
(BAGOAZ! B1-26)
(BAGOAZ! B1-27)
(BAGOAZ! B1-28)
(BAGOAZ! B1-29)
(BAGOAZ! B1-30)

19178357
19314614
19472638
19815915
20153522
20299813
20612481
20958295
21173028
21496068
21995197
22301947
22606397
22955553
23603169
24411445
24916503
25772171
27020752
29793970
36221751
39036581
39853644
40715187
41220082
42612990
43445873
44908907
45579125
46563382
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