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LEHEN HEZKUNTZA

LEHEN ZIKLOA BIGARREN ZIKLOA HIRUGARREN ZIKLOA





IKASUNITATE HONETAN
HONAKO HAUEK IKASIKO
DITUGU

ESATEN:

• GAUZAK ESKATZEKO ESAPIDEAK ZUZEN
ERABILTZEN

• AGURRAK ZUZEN ERABILTZEN

• ESKERRAK EMATEKO ESAPIDEAK ZUZEN
ERABILTZEN

• NORK NOREN AURKA JOKATZEN DUEN
ADIERAZTEN

• EMAITZAK ZUZEN ADIERAZTEN

• KOPLA TXIKIA: AMA BEGIRA ZAZU

IDAZTEN:

• SUKALDE ERREZETAK IDAZTEN

• PUNTUAK, KOMAK, MARRAK IDAZTEN

• TS, TZ, TX, S, Z, X-DUN HITZAK IDAZTEN

• R GOGORDUN HITZAK IDAZTEN

• ALFABETOA ETA HITZAK ALFABETIKOKI
ORDENATZEN

• LIBURUAK AUKERATZEN
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Irakasleak hau agindu dio Josuri: zoaz ondoko gelara mesedez,
eska iezazkiozu 5 guraize hango irakasleari eta esaiozu gero
bueltatuko dizkiogula. Josuk honela egin du:

Hartu,
hemen
dituzu.

Bale, hi!

IKUSI ETA ENTZUN

Aupa
txo!

Bost guraize
behar ditiat.

1 2

3
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Arratsaldeon!

Josu naiz, 3. B gelakoa.
Mikel irakasleak esan dit

5 guraize uzteko
mesedez. Gero itzuliko

dizkizugu.

Hartu, hemen
dituzu.

1

2

3

4

Ez
horregatik.

Eskerrik asko.



Esker
anitz!
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Utziko
zenizkidake mesedez

5 guraize?

Hemen dituzu.

Aspaldiko
irakasle

anderea!
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Nola agurtuko zenuke

• Kiroletako irakaslea? 

• Ikastetxeko zuzendaria?

• Etxezaina?

• Lagunik hoberena?

Egoera bera da hiruretan, baina Josuk ez du modu berean hitz
egin. Begiratu agurrei eta erantzun:

Begira ezazu orain agindua nola eman duen hiruretan:

Zein iruditzen zaizu egokiena? Zergatik?

Lehenbizikoa egokia iruditzen zaizu? Zergatik?

Bigarrenean, agindua eman baino lehen bere buruaren aurkezpena egin du.
Egokia al da aurkezpena egitea?
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Zuzen egin al du aurkezpena?

Eta agindua emateko esapidea zuzena al da?

Hirugarrenean, ez du aurkezpenik egin eta enkargua emateko erabili duen esa-
pidea zuzena al da? Zergatik?

Orain begiratu nola bukatu diren hiru elkarrizketak. Zein bukaera iruditzen
zaizu egokiena?

Eskerrak emateko bi esapide ageri dira. Ba al dakizu gehiago? Luza ezazue
zerrenda guztion artean.
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Antzeztu. Egin egoera hauen antzezpena:

Irakasleak esan dizu joateko etxezainarengana eta orri baten 20 fotokopia
ateratzeko.

Irakasleak esan dizu ondoko gelako irakasleari pin tzel bat emateko.

Irakasleak esan dizu ondoko gelako irakasleari giltza sorta berea den galde-
tzeko.

Irakasleak esan dizu zuzendariari eskutitz hau emateko.

Irakasleak esan dizu etxezainari klera eskatzeko.

Irakasleak esan dizu zuzendariari txertoari buruzko inprimakia emateko.

Irakasleak esan dizu etxezainari bideogelako giltza eskatzeko.

Irakasleak esan dizu etxezainari esateko etortzeko gelara bonbilla aldatzera.

Irakasleak esan dizu ondoko gelako irakasleari matematika liburua eskatzeko.



Osasunaren aurka.
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JOLASEKO HIZKUNTZA 
Nor noren aurka.

Athletic-en aurka.

Errealare
n aurka.

Alaves
-en au

rka.
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3. A-k noren aurka du partidua?......................................................................................

3. A-k  3. B-ren a
urka

Belokik Nagoreren aurka

Athletic-
ek Errea

laren aur
ka

Osasunak Alaves-en aurka

Begiratu markagailuei eta adierazi nork noren aurka duen partidua:

Adibidez:
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Ikasleak Irakasleak

Errandonea Aluztiza

Bartzelona Bidasoa

3. B 2. B
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Tau Baskonia Askatuak

Elkoro Titin

Ezkurra
Etxeberria

Goñi II.a
Berna
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Egunkaria irakurri eta esan euskal futbol taldeek zein talderen
aurka jokatu duten:

E G U N K A R I A
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Emaitzak zuzen adierazi.

Nola bukatu da
partida?

Bi eta bostekoa
izan da emaitza.

Berdinketa, 2na.

12 eta 5 irabazi dugu.

Hiruna bukatu da
partida.

Berdinketa, bi eta bi.
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Begiratu markagailuei, adierazi emaitzak eta zeinek irabazi duen:

Adibidez:

2 - 1
Gorriek irabazi dute 2 eta 1

2 eta 1 gorrien alde

2 - 3

22 - 7

5 - 4

2 - 2
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8 - 22

4 - 5

3 - 3

6 - 6

0 - 3

5 - 2

0 - 1
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Bilatu informazioa egunkarietan eta
adierazi euskal futbol taldeek astebu-
kaera honetan izan dituzten emaitzak.

E G U N K A R I A
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Irakur itzazue kopla hauek eta erantzun egiten zazikizuen
galderei.

AMA BEGIRA ZAZU

1
Ama, begira zazu

leihotik plazara:

ni bezelakorikan

plazan bai ote da?

Lai, lai, lai
plazan bai ote da?

2
Begiak erne ditut,

bi zangoak arin:

Hoinbertze dohain
ekin

ez nauke mutxurdin.

Lai, lai, lai
ez nauke mutxurdin

3
Heldu den primaberan

arropa txuritan.

Ederra izanen naiz

mahain sainduetan

Lai, lai, lai
mahain sainduetan

4
Mutikoen artean

itzul-inguruka
gizon-gaitzat bada

uzkat

dozenan hamaika.

Lai, lai, lai
dozenan hamaika.

5
Haurra, ahal badai

te

hala izan bedi:
Lehen gure aldi ze

n

orain zuen aldi.

Lai, lai, lai
orain zuen aldi.

Herrikoia.

KOPLA TXIKIA
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1. Kopla hauek kantatzen dituena zer da, neska ala mutila?

2. Polita ala itsusia ikusten du bere burua?

3. Nolakoa da itxuraz?

4. Zer erantzuten dio amak?

5. Zenbat lerro ditu kopla bakoitzak?

Erantzun:

Ikas itzazue kopla hauek buruz eta
kantatu denon artean. Talde txiki
batek abes dezake kopla eta talde
osoak azkena
(Lai, lai, lai, plazan bai ote da?).
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Hona hemen lehenbiziko kopla silabatan banatua. Konta itzazu
lerro bakoitzak dituen silabak eta idatzi ondoan zenbakia.

A- ma - be - gi - ra - za- zu

lei- ho - tik - pla- za- ra

Ni- be- ze- la- ko- ri- kan

pla- zan- ba- o- te- da

Bana ezazu bigarren kopla silabatan, lehenbizikoa bezala.

Be - gi - ak
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Ikastetxean edo ikasgelan bertan,
liburutegia izango duzue noski.
Argitaletxe askotan egindako libu-
ruez osatua izaten da liburutegia.
Mota askotako liburuak daude: hizte-
giak, entziklopediak, animaliei buruz-
ko liburuak, eskulanei buruzkoak,
ipuinak...

Zuek ere sor ditzakezue liburuak,
liburutegian uzteko. Horrela, beste
ikasle batzuek irakurri ahal izango
dituzte zuek egindako lanak, argitale-
txeetan egindakoak baino gusturago,
gainera.

Zer iruditzen zaizue janari erreze-
ten liburu bat egitea liburutegirako?

PROIEKTUA

IDATZIZIDATZIZ
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11Ahoz ala idatziz ematen dira janari errezetak?

22Ikusi al duzu inoiz errezetak ahoz ematen? Non?

33Idatzizko errezetak non agertzen dira?

44Zertarako balio dute errezetek?

Ziur asko hainbat gauza dakizkizu JANARI ERREZETEI buruz.
Erantzun galdera hauei, eta gero elkarrekin ikusiko ditugu
erantzunak.

ZER DAKIGU ERREZETEN INGURUAN?
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55Sar ezazu biribil batean sandwichari dagokion marrazkia.



Osagaiak

- Bi ogi xerra - Bi koilarakada kiwi marmelada
- Gurina - Lau kiwi xerra

Egiteko era

Bi ogi xerren alde bat gurinaz igur  zten da. Ondoren, gurinaren gainean
kiwi marmelada zabal tzen da.

Hori egin eta gero, marmeladaren gainean jartzen dira kiwi xerrak.
Bukatzeko, zartagina berotu, gurin pittin bat jarri eta sandwicha bi alde-
etatik xigortzen da.
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Hona hemen sandwich baten errezeta. Irakur ezazu eta uler tzen
ez dituzun hitzak biribil batean sartu. Gero, esanahia argitzen
saiatuko gara. Ondoren, erantzun egiten zaizkizun galderei.

KK IIWWII SSAANNDDWWIICCHHAA

IRAKURKETA




