










Nola komunikatu ondoan ez ditugunekin?2

Komunikatzeko bideak eta tresnak asko aldatu dira historian 
zehar. Irrintzia, uso mezulariak… aspaldiko kontuak dira. Ta-
laiariaren ke-seinaleak ere, berdin. Bazenekiten? Talaiariak 
suzko seinaleak egiten zituen antxoa-sarda ikustean, arran-
tzaleei abisua emateko. Gaur egun, ostera, nola emango 
zenituzkete mezu horiek? Nola komunikatzen gara ahoz eta 
idatziz mezuak bat-batean irits daitezen? 

Zer ote dira?1
Identifikatu irudietako komunikazio-bideak. Zer-nolako mezuak bidaltzeko erabiltzen ziren? 

Pentsatu zer-nolako bideak erabili izan 
diren historian zehar mezuak bidaltzeko. 
Egin bi zerrenda: gaur egun erabiltzen 
direnak eta dagoeneko erabiltzen ez 
direnak. Taldeka, bilatu komunikabide 
horiei buruzko informazioa. Nola erabil-
tzen dira edo ziren? Zertarako? Zein dira 
edo ziren komunikabide horien alderdi 
onak eta txarrak? 
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1. UNITATEA

Hara!

Hara zer gertatu zitzaigun!

Gaur egun Lehen



Uso mezulariak3
Erdi Aroan, pertsonen arteko komunikazioa errazteko erabiltzen ziren usoak. Hankan lotutako 
pote txiki batean mezu bat sartzen zitzaien, eta usoak, han-hor-hemen askatuta, behar zuten 
tokira itzultzen ziren. Ikusi bideoa eta erantzun galderei.

Hara!

Hara zer gertatu zitzaigun! 1. UNITATEA

Makina bat abentura! Gogora-
tzen duzue zenbat gauza egin 
zenituzten udaldian? Gogoratzen 
duzue nondik nora, eta norekin 
ibili zineten? Ahaztezina! Baina 
kontu onak, beti labur! Egunero-
kora itzuli zarete, eta konturatu 
zarete ahaztu egin zaizuela lagu-
nari zuen berri ematea. Idatziko 
al diozue mezu elektroniko bat, 
laster irits dakion?
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1. Zenbat kilometro egin zituen uso-bikoteak ia Pariseraino? 

2. Zergatik dio esatariak “Paristik natorren usotxoa naiz ni”? 

3. Nori eta nola dei egin dio Aitorrek usoa prestatzera etor dadin?

4. Nolakoa da mezua eta non ipini diote mezua usoari?

5. Zenbat denbora behar izan du usoak Zarauztik Aiara itzultzeko?

6. Zer mezu dakar usoak? 

7. Nori bidaliko zeniokete mezu bat uso mezulari baten bidez? Eta zer mezu idatziko  
 zeniokete?



Hara!
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1. UNITATEA Hara zer gertatu zitzaigun!

eskutitzak eta e-postak 
zer egoeratan bidaltzen 
diren?

helarazi nahi dudan informazioa e-postaren 
ezaugarrietara moldatzen?

testu formal baten eta 
testu informal baten 
artean zer ezberdintasun  
dauden?

iraganeko gertaerak kontatzeko 
aditz-forma egokiak erabiltzen?

mezu elektronikoen
egitura eta atalak 
zein diren?

eskutitzaren egitura  
eta atalak zein diren?

udako esperientziak kontatzeko 
hitz zehatzak erabiltzen?

zer hizkuntza-baliabide erabili behar 
diren aitzakiak adierazteko?

Erronkari aurre egiteko, zenbait jakintza ezinbestekoak dira. Badakit… 4

IKASI ETA JAKIN

ZER DAKIT Zer ikasi nahi dut Zer ikasi dut



Hara zer gertatu zitzaigun! 1. UNITATEA

Arian-arian! BAT

Gutunak: nork, noiz, nori eta nola?

Gutuna kantuz

Gutuna idatzi duenaren oroitzapenak
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Taldeka, pentsatu gutunak bidali behar dituzuen hiru egoera, eta bete fitxak. Ez baduzue ideia 
freskorik, pentsatu aspaldion etxeko postontzira iritsi diren gutunetan, edo galdetu etxekoei eta 
ingurukoei.

Ikus ezazue Ken Zazpi taldearen Gutuna kantuaren 
bideoklipa, eta erantzun honako galdera hauei: 

Idatzi itzazue gutuna idazten duen pertsonaren oroitzapenak, esaldi osoak erabiliz. Horretarako, 
erantzun galdera hauei: Zer egiten ote zuten gutunaren igorleak eta hartzaileak zoriontsu zire-
nean? Zergatik haserretzen ziren gutunaren igorlea eta hartzailea? Zer gertatu zen orain elkarrekin 
ez egoteko? 

Mezuen komunikazioan honako osagai hauek daude: 

Igorlea: mezua ekoizten eta transmititzen duen pertsona da. 

Mezua: eman nahi den informazioa da. 

Hartzailea: mezua hartzen duen pertsona da. 

Kodea: mezua osatzeko erabiltzen diren zeinuen eta arauen multzoa da, 
igorleak eta hartzaileak ezagutu behar dutena. 

Kanala: mezua bidaltzeko bidea da. 

Testuingurua: mezuari zentzua ematen dion egoera da, mezua ulertzen la-
guntzen duena.

1. Nor izan daiteke igorlea?

2. Eta hartzailea? 

3. Zein da gutunaren helburua? 

4. Zergatik diozue hori?

1. EGOERA

Testuingurua:

Igorlea:

Hartzailea:

Mezua:

Nolakoa izango da gutuna?
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1. UNITATEA

Arian-arian! BAT

Hara zer gertatu zitzaigun!

Gutun formalak eta informalak8
Zer alde ikusten duzue orrialde honetako bi gutunen artean? Bata informala da... Zein? Bestea 
formala da... Zein? Nola jakin duzue? Identifikatu gutun bakoitzaren atalak. Horretarako, jar itza-
zue atalen zenbakiak dagozkien biribilen barruan. 

1. Gutunaren gorputza

2. Sinadura

3. Hartzailearen helbidea

4. Data

5. Bukaerako agurra

6. Idazpurua

7. Hasierako agurra

8. Gutunaren gorputza

9. Igorlearen helbidea

10. Bukaerako agurra

11. Sinadura

12. Lagunarteko gutuna

13. Gutun formala

14. Hasierako agurra

15. Data
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ANDIKOMENDIKO UDALA 
Kale nagusia 56

48325 Andikomendi 

Karlos Gartzia Morales 
Harriandi eraikuntzak - Zuzendari orokorra

Leioan, 2022ko irailaren 27an
Jaun agurgarri hori: 

Mezu honen bidez jakinarazten dizugu dagoene-
ko hasi ditugula Andikomendiko herriko plazako 
eraberritze-lanak. Horrenbestez, zeregin horreta-
rako behar ditugun materialak bidaltzeko eska-
tzen dizugu. Horrez gainera, materialen fakturak 
bidaltzea eskertuko genizuke. 

Adeitasunez, 

Andere Beaskoetxea Alberdi
Andikomendiko alkatea

Orain, jo berriz 5. ariketara, eta esan zer motatako gutunak idatzi beharko zenituzketen 
pentsatu dituzuen egoeretan. 



Hara zer gertatu zitzaigun! 1. UNITATEA

Nola kontatu? 9
Zer ezberdintasun ikusten dituzue aurreko bi gutunetan gauzak esateko moduan? Aztertu hemen 
azaltzen diren egoerak, eta idatzi zer eta nola kontatuko zenuketen egoera bakoitzean. 
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Arian-arian! BAT

Nola agurtu? 10
Begiratu nolako agurrak erabili diren gutun formalean eta lagunartekoan. Eman beste bi adibide. 
Ondoren, osatu taula ikaskideek emandako adibideekin.

Hasierako agurra Bukaerako agurra

Lagunarteko gutuna

Gutun formala

Parkean jolasean  
zenbiltzatenean,  
txakur bat etorri zen  
eta pilota puskatu zuen.

Eskolan kirola egiteko 
beste esparru bat behar 
zenutela-eta, gutun  
bat idatzi zenioten  
alkateari; baina,  
oraindik ez dizue  
erantzun.

Nola kontatuko zenioke 
amonari?

Nola kontatuko zenioke 
udaletxeko arduradunari?

Denok hizkuntza bera hitz egin arren, egoeraren, hizketa-gaiaren eta gure 
helburuaren arabera, aldatu egiten dugu hitz egiteko modua: ez dugu ber-
din hitz egiten gurasoekin, ikaskideekin eta irakaslearekin, ezta? Halaber, ez 
dugu berdin hitz egiten norbaiti agindu bat eman behar diogunean, txan-
txetan ari garenean edo zerbait eskatu behar dugunean, ezta?

Batzuetan formalago aritu behar izaten dugu, eta hizkera serioagoa erabil-
tzen dugu horretarako; beste batzuetan, aldiz, hizkera informalagoa erabil-
tzen dugu, lagunartekoa, adibidez. Bada, egoeraren, hizketa-gaiaren edo 
lortu nahi dugun helburuaren arabera darabilgun hizkuntza-aldaerari hiz-
kuntza-erregistro esaten diogu.
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Arian-arian! BAT

Hara zer gertatu zitzaigun!
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Gutunak zuzentzen11
Irakurri gutun hau. Zerbait aldatu behar dela iruditzen zaizue? Zuzendu, eta idatzi behar bezala. 

Hegalari konpainiako jefe maitea: 

Asper-asper eginda nago zuekin. Hiru! 
Hiru aldiz gertatu zait dagoeneko! Hiru 
aldiz iritsi naiz berandu hitzorduetara zuen 
langileak alferrontzi hutsak direlako! Ezin 
da onartu! Ezin dut gehiago! Beraz, azkar 
itzuli azken hiru bidaietako txartelen dirua. 
Edo... hobeto: oparitu hiru txartel nahi 
dudanean hegaldi bat hartzeko sudurraren 
puntan jartzen zaidan lekura joateko. 

Josu Goikoetxea Mardaras

Zuzentzailearen arrazoiak12
Orain, zerrendatu egindako aldaketak, eta azaldu, labur bada ere, zergatik egin duzuen aldaketa 
bakoitza.



Hara zer gertatu zitzaigun! 1. UNITATEA
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Arian-arian! BAT, BI

Irakurri aurretik…13
Hemen beheko mezu elektronikoa irakurri aurretik, saiatu galderei erantzuten. Azaldu non ikusi edo 
aurkitu duzuen erantzuteko informazioa.

1. Nork bidali zuen mezua?

2. Nori bidali zion mezua?

3. Noiz bidali zen mezua?

4. Zein ote da mezuaren helburua?

5. Zergatik dute testuaren pasarte batzuek beste kolore bat?

Irakurri ondoren… 14

1. Zer museo bisitatzeaz ari dira mezu elektronikoan?

2. Zenbat modutara bisitatu daiteke museoa?

3. Zer lotura dute argazkiak eta mezuak?

4. Zergatik erabiltzen dituzte galderak mezuan?

5. Zein ote da mezuaren helburua? 

6. Zein garai izan daiteke egokiena horrelako mezuak bidaltzeko? Zergatik?

7. Zer alde on eta alde txar ditu mezu hau posta elektronikoz bidaltzeak?



1. UNITATEA

Arian-arian! BAT, BI

Hara zer gertatu zitzaigun!
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Mezu elektronikoaren atalak

Gutunak eta mezu elektronikoak

15

16

Errepara iezaiozue mezu elektronikoari, eta esan: zer atal bereizten dituzue? 

Zertan dira antzeko eta zertan dira ezberdin gutunak 
eta mezu elektronikoak? Egizue antzekotasunen eta 
ezberdintasunen zerrenda bana.

Antzekotasunak Ezberdintasunak



Arian-arian! BAT, BI

Hara zer gertatu zitzaigun! 1. UNITATEA
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Posta elektronikoaren glosategia17
Posta elektronikoa erabiltzen baduzue, konturatuta egongo zarete 
hiztegi eta ikur zehatzak erabiltzen direla mezuetan. Ba al dakizue 
zer diren edo/eta zer esan nahi duten? Sortu glosategia.

 EUSKARA  GAZTELANIA  INGELESA  BESTE HIZKUNTZA BAT

  Papelera

   Spam 

 Sarrerako ontzia

   Sent

 CC

 CCO

  Archivo adjunto

 Bidali

  Reenviar
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Arian-arian! BAT, BI

Hara zer gertatu zitzaigun!
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Mezu elektronikoa zuzentzen19

Banaka sortu dituzuen mezu elektronikoak folio birakariak 
balira bezala zuzenduko dituzue taldean, elkarri laguntzeko. 
Zuetako bakoitzak alderdi bati begiratuko dio: 

 Testuak mezu elektroniko arrunt baten ezaugarriak eta  
 atalak ditu?

 Testua idazteko erregistro egokia erabili da?

 Ba ote dago akats ortografikorik testuan? Zer akats?

 Zer-nolako hiztegia agertzen da testuan? Hiztegi aberatsa 
 eta zehatza da, ala soila eta errepikakorra?

Gogoratu testua ordenagailuan 
idazten dugunean ordenagailuko 
programek ortografia eta grama-
tika berrikusteko aukera ematen 
digutela: oharkabean egindako 
akatsak zuzentzeko ez ezik, gure 
hizkuntza-maila hobetzeko aukera 
ere ematen digute. Ez ahaztu tes-
tuei zuzentzailea pasatzeaz inori 
bidali aurretik!

Zuzendu eta berridatzi testua ikaskideek 
emandako gomendioei jarraituta. 

Gutunak e-posta bihurtu18
8. ariketan bi gutun dituzue. Orain dakizuena jakinda, nola moldatuko zenituzkete 
mezu elektroniko bihurtzeko? Egin aldaketen zerrenda.

Orain, aukeratu 5. ariketan sortutako egoeretako bat, eta idatzi mezu elektronikoaren 
testua. 



Arian-arian! BAT, BI eta HIRU

Hara zer gertatu zitzaigun! 1. UNITATEA
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Txukundu logela!

Arrazoitzen

20

21

Kalera irten aurretik logela txukuntzeko agindu dizue aitak. Horretarako asmoa zenuten, baina... 
logela txukuntzen hasi zaretenean, lagun batek etxeko txirrina jo du! Partidarako jokalari bat fal-
ta dutela esan dizue, eta ea kalera jaisterik duzuen taldea osatzeko. Ezin ezetzik eman!

Egin dugun edo egin ez dugun zerbait azaldu nahi dugunean, arrazoiak eman behar izaten di-
tugu askotan. Bada, arrazoi horiek emateko, oso lagungarriak dira kausazko lokailuak. Kausazko 
zer lokailu agertzen dira esaldi hauetan?

1. Ez dut autoa garbitu; izan ere, euria egingo du.

2.  Ez dut joaterik izango; izan ere, etxeko lanak egin behar ditut.

3. Ez dut logela garbitu, ezen lagunek partida jokatzeko behar ninduten.

4.  Zaborra ateratzea ahaztu zait, ezen korrika atera naiz etxetik.

5.  Berandu iritsi naiz, zeren bizikletaren gurpila zulatu zait.

6.  Ezin izan dizut deitu, zeren mugikorreko bateria ahitu zait.

Jo ezazue berriz 20. ariketara, eta moldatu testua ikasitako lokailuak erabiliz. 

Aurreko adibideetan ikusi duzuenez, bi esaldi lotu eta kausa edo arrazoi bat 
adierazten dute kausazko lokailuek; zehazki, hiru ikusi ditugu: izan ere, ezen 
eta zeren. Beste batzuk ere badaude, hala nola ezik eta zergatik, eta aurre-
koak bezala erabiltzen dira. Bestalde, arretaz begiratzen baduzue, ikusiko 
duzue lokailuen aurrean koma ezartzen dela kasu gehienetan. Salbuespen 
bakarra izan ere da: aurretik eten luzetxoagoa behar du eta, horregatik, 
puntu edo puntu eta koma jartzen da aurretik, eta koma ondoren. Begiratu 
adibide hauetako puntuazio-markei:

 Ez da inoiz garaiz etortzen; izan ere, ez dauka erlojurik.
 Ez da inoiz garaiz etortzen. Izan ere, ez dauka erlojurik.

Aita laster etxeratuko dela jakinik, 
ardura ematen dizue logela horrela 
uzteak, eta egoera azaltzeko eta lo-
gela gero txukunduko duzuela esa-
teko oharra idatzi beharko diozue. 
Begiratu argazkiari: lagungarri izan 
ahal zaizue.
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Arian-arian! BAT, BI eta HIRU

Hara zer gertatu zitzaigun!
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Aitzakia bila…23
Pentsa ezazue udaren hasieran ikaskide bati postal bat bidaltzekotan geratu zinetela, baina… uda 
joana da eta ez diozue idatzi! Bildu taldeka, eta pentsatu aitzakia on bat, ikaskidea haserretu ez 
dadin. 

Talde bakoitzak bere aitzakia adieraziko du ikaskideen aurrean eta, denak entzunda, onena hau-
tatu beharko duzue, edo onenak elkartuta beste bat sortu. Saiatu sortzaile izaten!

Zergatik jarri ote du aitzakia hori? 22
Jarraian, egoera batzuk agertzen dira. Bikotetan jarrita, batek egoera horietako baterako aitzakia 
bat adieraziko du, eta besteak asmatu beharko du zer egoeratarako jarri duen aitzakia hori. 



Hara zer gertatu zitzaigun! 1. UNITATEA
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Arian-arian! BAT, BI eta HIRU

Udako argazkiak25
Eiderrek eta Aitorrek mugikorrean gordetako udako argazkiak erakutsi dizkizuete. Ederto batean 
ibili dira, bada! Orain, bikoteka jarriko zarete: bikotekide batek Eiderren argazkiak ikusiko ditu, eta 
besteak Aitorren argazkiak. Nork bere argazki sorta begien bistan duzuela, bikotekideari azaldu 
behar diozue zertan aritu diren Eider eta Aitor oporretan.

Uda gogoan…24

Ezin dut uda burutik kendu: eguzki-egu-
nak, beroa, egun argitsu luzeak, iratzar-
gailurik gabe esnatu ahal izatea… Anto-
nio Vivaldi italiar musikariak oso gustuko 
zuen uda, eta soinu-banda bat sortu 
zuen urtaro horri eskainia. Irakasleak en-
tzungai jarriko dizue, eta, banaka, orri 
batean idatzi beharko duzue zer iradoki-
tzen edo gogorarazten dizuen, nola sen-
titzen zareten musika hori entzutean. Itxi 
begiak eta gozatu!



20

1. UNITATEA

Arian-arian! BAT, BI eta HIRU

Hara zer gertatu zitzaigun!

Nolakoak dira testuko aditzak? Biribildu gorriz perifrastikoak, eta berdez trinkoak. 

Testua osatzen26
Aitorrek udalekuetan idatzitako egunerokoaren orrialde bat da hau, baina hutsuneak ditu. Beteko 
dituzue?

Iturria: ARGIA
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Arian-arian! BAT, BI eta HIRU

Hara zer gertatu zitzaigun! 1. UNITATEA

Ondoren, idatzi esaldi bat aditz bakoitzarekin.

Aditzak sailkatzen: trinkoak eta perifrastikoak27
Jarraian, hainbat aditz ikusiko dituzue. Denak daude iraganean; batzuk trinkoak dira, eta beste 
batzuk perifrastikoak. Sailkatu aditzak: alde batetik, trinkoak eta, beste alde batetik, perifrastikoak.

  nekarren    etortzen zen    henbilen 

  jolastu ginen   dakik    idatzi zidan

  ekarri dun    neraman    zenekarren

  ibili zen    ikusi zuen    irten nintzen

  nekusan    zetorren    zebilen

Aditzak sailkatzean, aditz trinkoak eta aditz perifrastikoak bereizten dira, besteak 
beste. Izen arraroa dute, baina oso erraz bereiziko dituzue. Gogoratuko duzuenez, 
aditzak dira ekintza bat adierazten duten hitzak. Bada, aditz batzuk hitz bakar bat 
erabiliz adierazten dira, eta horiei aditz trinkoak esaten zaie; esate baterako, ne-
karren, dator edo zeraman. Beste batzuetan, aldiz, aditzak bi atal ditu (aditz na-
gusia eta aditz laguntzailea), eta horiei aditz perifrastikoak esaten zaie; adibidez, 
etorri nintzen, ekarri genuen edo eraman zenuen. 

Aditz perifrastikoek bi osagai dituzte: aditz nagusia eta aditz laguntzailea. Be-
reizten al dituzue? Lehenengo osagaiak (aditz nagusia) aditzaren esanahia eta 
aspektua ematen ditu. Bigarren osagaiak (aditz laguntzailea), berriz, bestelako 
informazioak (pertsona, modua, denbora). Zuek, halere, nahiko duzue aditz na-
gusiak eta laguntzaileak bereiztea. Hona hemen adibide argigarri batzuk:

 Aditz perifrastikoa: etorri da  Aditz perifrastikoa: ekarri zuen
 Aditz nagusia: etorri  Aditz nagusia: ekarri
 Aditz laguntzailea: da  Aditz laguntzailea: zuen

 Aditz perifrastikoa: ikusten zintudan  Aditz perifrastikoa: eramango diot
 Aditz nagusia: ikusten  Aditz nagusia: eramango
 Aditz laguntzailea: zintudan  Aditz laguntzailea: diot
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Arian-arian! BAT, BI eta HIRU

Hara zer gertatu zitzaigun!
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Udalekuak aspaldiko kontua dira!28
Hemen ari gara, iraganeko aditzak praktikatu eta praktikatu… Bada, udalekuak ere aspaldiko kon-
tua dira dagoeneko. Kontatuko duzu 26. ariketako Aitorren eguneroko pasartea iraganean?



Arian-arian! BAT, BI eta HIRU

Hara zer gertatu zitzaigun! 1. UNITATEA

23

•	 Belauna eta ukondoa urratu 
nituen.

•	 Uztailean udalekuetan egon 
nintzen.

•	 Udan Ebelina Mandarina 
liburua irakurri dut.

•	 Etxeko logelak pintatzeko 
aprobetxatu dugu.

•	 Bidaia luzea egin genuen 
autoz.

•	 Ondo pasatu nuen.

•	 Abuztua amonaren baserrian 
eman dugu.

•	 Lagun batek gomendatu dit 
Xola pertsonaiaren liburuak 
irakurtzeko.

•	 Garajean garbiketa egin 
dugu.

•	 Oso urruti iritsi ginen.

Esaldiak lotzen29

Gertakariak kontatzen ditugunean, oso garrantzitsua da lokailuak erabiltzea: 
ideiak eta testua bera lotzen laguntzen digute, eta gure kontakizuna antolatzeko 
oso baliagarriak dira. Hona hemen gehien erabiltzen diren lokailuetako batzuk, 
zuen idazlanetan erabil ditzazuen:

Aurkako ideiak adierazteko  Ondorioak adierazteko
alabaina     beraz
ordea     hortaz
berriz     horrenbestez
aldiz     orduan
hala ere     halatan
dena dela/dena den   orduan

Informazioa gehitzeko   Kausa edo arrazoia adierazteko
bestalde/beste alde batetik  izan ere
halaber      zeren
behinik behin    ezen/ezik
bederen     zergatik
behintzat     ze

Aukera bat baino gehiago emateko
bestela
gainerakoan
ezpada
osterantzean
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Hara zer gertatu zitzaigun!
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Berriz kontatuko dizuegu… 30
Azken ariketetan landutakoak eta ikasitakoak gogoan hartuta, Eiderren eta Aitorren udako opo-
rraldia kontatuko duzue berriz, idatziz oraingoan. 28. ariketan Aitorrena kontatu bazenuen, orain 
Eiderrena kontatu beharko duzu, eta alderantziz. 

Berridatzi eta lotu32

Jarri iraganean esaldi hauek. Ondoren, 
berridatzi lokailu bat erabiliz.

Ez dut txakurra paseatzera atera parkera. 
Auzokoak esan dit berak atera nahi zuela 
txakurra pasieran. 

Ezin izan dugu etxean sartu. 
Giltzak etxeko sarreran ahaztuta utzi ditut 
atera naizenean. 

Hondartzan etzanda nago eta bat-batean zerua 
ilundu da.    
Gora begiratu, eta han ikusi dut drona. 

Begiraleek bibotea pintatu digute lotan 
geundela. 
Ezin dugu mendekurik hartu. 

Etxeko logelak pintatzeko aprobetxatu dugu uda.
Garajean garbiketa egin dugu udan.

GOGORA EKARRIZ

Labur erantzun31

1. Idatzi gutun formal baterako hasierako agurra:  ....................................................................................................

2. Idatzi lagunarteko gutun baterako hasierako agurra:  ...............................................................................

3. Idatzi gutun formal baterako amaierako agurra:  ................................................................................................

4. Idatzi lagunarteko gutun baterako amaierako agurra: ...........................................................................

5. Nindoan aditz trinkoa/perifrastikoa da.  ..................................................................................................................................

6. Joan nintzen aditz trinkoa/perifrastikoa da.  ...................................................................................................................

7. Nola esaten zaio mezua dagoen-dagoenean beste pertsona bati berriz bi-
daltzeari? ............................................................................................................................................................................................................................................

8. Ezabatutako mezuak hemen aurkitu ditzakezue:  ................................................................................................



Baietz egin!

Hara zer gertatu zitzaigun! 1. UNITATEA

25

ZER DAKIT Zer ikasi nahi dut Zer ikasi dut

Aurre egin erronkari!

Unitate honetan ikasitakotik, zer gogoratu behar dugu?

34

33

Zure lagun Jokini mezu elektronikoa idazteko garaia iritsi da. Kontuan 
hartu ikasitako guztia. 

Unitatearen bukaerara iritsi gara. Sartu lanak portfolioan, eta egin gogoeta ikasitakoaz.

Jokinentzat idatzi dituzuen mezu elektronikoak elkarri bidaliko dizkiozue, ausaz. Imajinatu 
Jokin zaretela. Erantzun e-postari.

ETA ORAIN ZER DAKIGU?

Erantzun mezu elektronikoari

Unitatean ikasitakoari buruzko azken gogoeta

35

36

ORAIN ARTE IKASI DUGUNA

Bat...

... bi...

... eta hiru!
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