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Birusak gure errutina aldatu du
Koronabirusak gure eguneroko errutinak aldarazi dizkigula eta, adineko emakume batek birusa iritsi
aurretik egiten zuena, eta orain egiten duena kontatu digu. Azalpen horietatik abiatuta, ariketa hauek
egin ditzakezu:
- Sarrerako galderari erantzun eta osatu taula.
- Audioa entzun eta galderei erantzun. Gelakide batekin konparatu erantzunak.
- Audioan oinarrituta, protagonista deskribatu.
- Gure errutinak zertan aldatu diren kontatu.
OHARRA: Ikasgelan ez bazaudete, talde-jarduera hau egiten hasi aurretik, adostu irakaslearekin batera zuen
arteko komunikazio-tresna: foroa, posta elektronikoa, WhatsApp, Teams, Hangouts, Google Duo, Skype...

1. Norekin hitz egiten dugu?

Argazkia: Pxfuel (CC0)

Konfinamendu garaian inoiz baino gehiago hitz egiten dugu telefonoz, bideo-deiak egiten ditugu
eta abar. Azaldu nori, nola eta zenbatero egiten dituzun dei horiek. Osatu taula:

NORI

NOLA

ZENBATERO

OHARREN BAT

Ama

Telefonoz

Egunero, bi edo
hiru aldiz.

Bakarrik bizi da.

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

Ad: Nik egunero deitzen diot nire amari bi edo hiru aldiz, telefonoz. Izan ere, bakarrik bizi
da.
Egin (bideo-)dei bat zure ikaskide bati eta azaldu zure egoera. Osatu bien artean taula

bateratu bat baina aldeak nabarmendu; azpimarratu, koloreztatu.... Bidali taula irakasleari.
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2. Eguneroko errutina lehen eta orain
Entzun Pepiren elkarrizketaren audioa eta erantzun galderei. Adostu ikaskidearekin erantzun
zuzenak.

https://labur.eus/Mmh8e

ziber Lasa
karia. Argazkia: Ait
un
eg
o
di
en
at
am
tek er
Pepiri bizilagun ba

1. Normalean, etxeko lanak egin ondoren nora joaten da Pepi? ..............................................................................
2. Astean zenbat aldiz joaten da entseguetara? .......................................................................................................
3. Nork egiten dizkio erosketak orain? .....................................................................................................................
4. Bere familiako zein aipatzen ditu? ........................................................................................................................
5. Entzundakoaren arabera, zure ustez, zein da bere zaletasunik handiena? ..........................................................

3. Zer iruditu zaizu Pepi?
Idatzi Pepiren deskribapena. Horretarako, aukeratu zure ustez egokiak diren adjektiboak.
Idatzi bitartean jaso zure zalantzak.
Umoretsua / langilea / harroa / alferra / tristea / aktiboa / berritsua / isila / alaia / motela / lehorra...

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Bidali irakasleari zure testua eta zalantzak.
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4. Nola aldatu dira gure errutinak?
Guztion errutinak aldatu dira etxetik atera gabe egon behar dugulako.
Aztertu zure lehengo eta gaurko eguneroko egitekoak. Erantzun galdera hauei:
Non daude aldeak?
Egitekoak desberdinak dira? Gehiago? Gutxiago?
Ordena aldatu da?
●

Lehen pilates arratsean egiten nuen eta orain goizean egiten dut.

Aurreko galdera horien laguntzaz, grabatu “Nire egunerokoa” audioa eta bidali forora. Entzun
taldekideenak eta guztion artean atera ondorio batzuk:
Zein da aldaketa nagusiena?
Zein errutina errepikatzen dira taldekideen artean?
Nor da zure errutina antzekoena duen ikaskidea?
....................................................................................

Argazkia:
oian ibiltzen da.
Pepi etxeko balk

Aitziber Lasa

Argazkia: Piqsels (CC0)
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ERANTZUNAK
2. Eguneroko errutina lehen eta orain
1. Normalean, etxeko lanak egin ondoren nora joaten da Pepi? Enkargutara.
2. Astean zenbat aldiz joaten da entseguetara? Astean bi aldiz.
3. Nork egiten dizkio erosketak orain? Bizilagun batek.
4. Bere familiako zein aipatzen ditu? Bi semeak, errainak eta bi bilobak.
5. Entzundakoaren arabera, zure ustez, zein da bere zaletasunik handiena? Abestea.

3. Zer iruditu zaizu Pepi?
(Eredua: Nire ustez Pepi emakume langilea da. Era berean, umoretsua dela pentsatzen dut, egun osoa etxean
egon arren eguna nahiko ongi pasatzen duela esan duelako. Azkenik, aktiboa dela uste dut. Normalean gauza
asko egiten ditu, eta orain ere etxeko lanak egiteaz gain, pasilloan ibiltzen da eta balkoian ariketak egiten ditu.)

TRANSKRIPZIOA
Axun Ertzibengoa. Kaixo, Pepi.
Pepi Ayestaran. Kaixo
Axun Ertzibengoa. Zer moduz?
Pepi Ayestaran. Ondo. Hementxe, eguna pasatzen.
Axun Ertzibengoa. Pepi, zu bakarrik bizi zara?
Pepi Ayestaran. Bai.
Axun Ertzibengoa. Eta, atrebentzia ez bada, zenbat urte dituzu?
Pepi Ayestaran. Laurogeita hiru.
Axun Ertzibengoa. Laurogeita hiru. Normalean, ez orain gauden egoeran, normalean zu bakarrik moldatzen zara? Esate baterako,
erosketak egiteko eta...?
Pepi Ayestaran. Bai, bai, denak denak. Orain arte bakar-bakarrik egiten ditut.
Axun Ertzibengoa. Nola pasatzen duzu zuk eguna, eguneroko martxan zabiltzanean?
Pepi Ayestaran. Bueno, ba, goizean jaiki, dutxatu, etxeko martxa pixka bat jarri ondo, eta gero enkargutara.
Axun Ertzibengoa. Bai...
Pepi Ayestaran. Gero bazkaldu, gero, siesta pixka bat egiten dut; siesta, bueno, egoten naiz deskantsuan, eta gero joaten naiz koro batera
abestutzera (abestera). Entsaioak (entseguak) ditugu astean bi egun (bi egunetan)...
Axun Ertzibengoa. Bai...
Pepi Ayestaran. Lau eta erdietatik seietara. Eta, buelta hori egiten dut, eta gero, berriz ere bueltatxo bat eman eta etxera etorri, afaria egin,
afaldu, eta horixe, nire gauza hori da. Eta entsaiora (entsegura) ez naizenean joaten, ba orduan egiten naiz (dut) bueltatxo bat
eman....arratsaldean. Gero, orain gauza asko genituen, baina nola gertatu den hau, bada...
Axun Ertzibengoa. Bai....
Pepi Ayestaran. ....kontzertua genuen, eta gero, laurogei urte egiten zutenak (zituztenak) Beti Bizkorren (elkarte bat) ere, baina dena utzi
da, o sea que...
Axun Ertzibengoa. Dena bertan behera gelditu da.
Pepi Ayestaran. Gero, larunba... o sea, hilean behin, bigarren larunbatean Kantu Jirara joaten gara. Hor ere abestutzen (abesten) dugu,
Kantu Jiran. Hola, eguneroko nire gauzak, nire martxa hola da.
Axun Ertzibengoa. Bai. Orduan, dezente aldatu zaizu bizimodua orain konfinamenduarekin, ezta?
Pepi Ayestaran. Bai, bai, orain ja etxetik atera gabe.
Axun Ertzibengoa. Hori da.
Pepi Ayestaran. Hementxe gaude, enkarguak bizilagun batek ekartzen dit (dizkit), izparringia (egunkaria) ere ekartzen didate, eta hola,
hementxe, etxean bueltaka pasilloan (korridorean) ibili eta hola
Hurrengo orrian jarraitzen du
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TRANSKRIPZIOA
Aurreko orritik dator
Axun Ertzibengoa. Bai. Kontatu diguzu aurrekoa, zure betiko martxa nolakoa den, eta orain, konfinamenduan nolakoa da zure errutina,
zure eguneroko, egunerokoa?
Pepi Ayestaran. Ba berdin. Goizean jaiki, dutxatu, gosaldu, etxeko lanak egin, bazkaria moldatu, bazkaldu; gero berriz, deskantsatu pixka
bat, buelta batzuk eman pasilloan (korridorean), eta hola. Eguraldi ona baldin badago, balkoia luze xamarra daukat eta balkoian, ariketa
batzuek egin eta hola.
Axun Ertzibengoa. Esan duzu erosketak eta egunero behar dituzunak bizilagun batek ekartzen dizkizula?
Pepi Ayestaran. Bai, bizilagun batek ekartzen dit, bai. Astean bi egun (egunetan) edo ekartzen dizkit eta gainerakoan, hola.
Axun Ertzibengoa. Boluntario talde bat aritu da adinekoei deitzen zerbait behar duten galdetzeko. Zuri ere deitu dizute?
Pepi Ayestaran. Bai, deitu zidaten udaletxetikan (udaletxetik), bai.
Axun Ertzibengoa. Eta, zer esan zizuten?
Pepi Ayestaran. E, zerbait behar baldin banuen 010era deitzeko.
Axun Ertzibengoa. Baina, zuk esan duzunagatik, moldatzen zara laguntzarik gabe.
Pepi Ayestaran. Ondo. Bai, bai, ondo moldatzen naiz. Oraindikan (Oraindik) ondo nabil, eta...ondo.
Axun Ertzibengoa. Zer botatzen duzu faltan egun hauetan?
Pepi Ayestaran. Ba, kalera ateratze hori. Baina erraz pasatzen dut etxean ere. Erraz pasatzen dut. Gero, zortzietan atratzen gara balkoira
pixka bat txalo egitera, eta hola.
Axun Ertzibengoa. Esan dituzu, koroa, Kantu Jira eta horrelakoak aipatu dituzu. Horiek denak, seguraski, bai botako dituzu faltan, ezta?
Pepi Ayestaran. Bai, bai, claro, claro (noski, noski), hori bai, hori bai. Joan den hilean jada ez ginen joan. Martxoan ja utzi genuen. Eta hil
honetan ere ezin dugu joan, Aste Santua da. Aste Santuarekin tokatzen zaigu, eta hil honetan ere ez. Hurrengo hilean joango gara.
Axun Ertzibengoa. Seme-alabak, bilobak?
Pepi Ayestaran. Ondo, ondo. Bi seme ditut. Bat etxetikan (etxetik) lanean ari da. Bestea, nola DYAn lan egiten duen, hori lanean dago. Eta
errainak, etxean.
Axun Ertzibengoa. Baina, haiek ere ezin ikusi.
Pepi Ayestaran. Ezin ikusi. Hitz egiten dugu egunero. Egunean bi aldiz edo bakoitzarekin hitz egiten dut. Biloba ere etxetikan (etxetik)
lanean ari da. DYAn egiten du lana hark ere, baina hark (hura) etxetik ari da lanean. Eta biloba, bestea, hamabost urte maiatzean egingo
ditu, eta hori, etxean estudiatzen (ikasten) eta ariketak egiten, eta hola.
Axun Ertzibengoa. Bueno Pepi. Ikusten du ongi moldatzen zarela. Eskerrik asko, eta segi horrelaxe, fuerte-fuerte.
Pepi Ayestaran. Eskerrik asko ba.
Axun Ertzibengoa. Agur.
Pepi Ayestaran. Agur, agur.
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