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Aspaldiko! Bi hilabete luze elkar ikusi gabe eta hemen gaude berriro. Zer moduz ibili
zara oporretan? Zer egin duzu? Non egon zara? Inor ezagutu duzu…? Bai, galdera
asko. Inkesta ematen du honek, baina zure oporren berri izan nahi dugu eta,
horretarako, galdetzea da bide bat. Beste bat hemen proposatzen dizuguna da:
guztion artean udako oporretako albuma eratzea. Aprobetxatu orain, pasa berri
diren honetan, ezer ahaztu aurretik!!

1. IKASTUNITATEA

Proiektua: Udako oporrak kontatu
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Asteazken goizean ............................................... ..................................................

Asteazken arratsaldean Santa-Grazin ..................................................

Ostegunean ............................................... Kakuetako haitzuloak ikusi
Larunbatean ............................................... ..................................................

Igandean ............................................... ..................................................

NOIZ NON ZER EGIN

3 Entzun arretaz irakasleak jarriko duen Aneren oporrak grabazioa.

4 Grabazioa entzun ondoren, osatu ondoko koadro hau jaso duzun informazioarekin eta

azpiko laukian dituzun testuez baliatuz:

Sara / Maule / Zuberoako Holtzarte / Santa-Grazi / Hazparne / Larrun mendira joan
bazkaltzera / urjauziak ikusi / erreboteko partida ikusi / Kakuetako haitzuloak ikusi / gaztelu
bat bisitatu / aterpean lo egin.

1. Kevinek oporrak Cariben eman ditu.

2. .............................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................

4. .............................................................................................................................................

5. .............................................................................................................................................

6. .............................................................................................................................................

1 Hemen dituzun lagun hauei ere oporrak bukatu zaizkie. Ba al dakizu zer egin duten oporretan?

1 2 3

4 5 6

– Non egon zara?

– Norekin joan / etorri / zara?

– Nola iritsi zara, autoz…?

– Zer gustatu zaizu gehien / gutxien?

– Nolakoa zen lekua, ikastaroa, giroa…?

– Nondik nora ibili zara?

– Zenbat egun / aste eman dituzu han-hemen?

2 Ahoz, binaka kontatu oporrak elkarri. Egin galdera hauek ondokoari eta horrela jakingo
duzu.
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Euskal Herrian zehar

Aurtengo oporretan bizikletaz ibili naiz. Zortzi ikaskide eta irakaslea egon gara elka-
rrekin, eta Iruñetik Sarara joan gara astebetean. Bidaian zehar Nafarroa, Zuberoa,
Nafarroa Beherea eta Lapurdiko zenbait herri eta leku ezagutu ditugu. Ez dizuet egin
genuen guztia kontatuko, baizik eta egun normal batean zer egiten genuen.

Goizeko zortziak eta erdietan jaikitzen ginen. Gosaria
txandaka prestatzen genuen bikoteka, eta horretarako
ordu erdi bat lehenago jaiki behar izaten genuen.
Gosaldutakoan, egun horretako ibilbidea begiratzen
genuen mapan eta gero, gauza guztiak jaso, motxilak
egin, biderako pastak, gailletak, mahats pasak eta ura
hartu, eta abiatu egiten ginen. Ia beti bidean bazkaltzen
genuen, eta itzalean, gogor jotzen baitzuen eguzkiak.
Zerbait ikusi behar bagenuen, ordu erdiko geldialdia egi-
ten genuen. Zeharo nekatuta bukatzen genuen eta aterpe-
ra edo kanpinera heldu bezain laster, motxilak eta traste-
ak utzi ondoren, dutxatu egiten ginen. Baina ez pentsa,

egun guztiak ez ziren hain arruntak izaten, edo, bestela, irakurri ondoren datorrena.

5 Markatu mapa honetan testuan aipatu diren herri eta hiriak eta egin marra bat Aneren

ibilbidea markatuz.

6 Testu honetan, Anek bere lagunekin batera egindako bidaiaz idazten du. Irakur ezazu

arretaz eta, ondoren, agintzen diren ariketak egin.
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7 Zein da zure ustez aurreko testuaren eskema?

a) 1. Balorazioa 2. Oporrak non? 3. Pasadizoa 4. Oporretan egindakoa

b) 1. Oporrak non? 2. Pasadizoa 3. Oporretan egindakoa 4. Balorazioa

c) 1. Oporrak non? 2. Oporretan egindakoa 3. Pasadizoa 4. Balorazioa

d) 1. Pasadizoa 2. Oporrak non? 3. Balorazioa 4. Oporretan egindakoa

e) 1. Oporrak non? 2. Oporretan egindakoa 3. Balorazioa 4. Pasadizoa

8 Oro har, nola dago kontatua paragrafo bakoitzeko ekintza? Marka ezazu X batez

ondorengo koadroan.

Asteazkena zen eta Otsagitik Zuberoara gindoa-
zen. Eguraldi errea zegoen eta irakasleak zerbait
jateko eta ur asko edateko esaten zigun denbora guz-
tian. Esan bai, baina berak egin ez. Holtzarterantz
gindoazela, zerbait galdetzeko gelditu nintzen, eta
atzera begiratu nuenean, irakaslea falta zen. Mikeli
kontatu nion zer gertatzen zen eta biok atzerantz jo
genuen berriro. Han ikusi genuen gure irakaslea,
erabat jota, errepide ertzean eserita. Urik gabe zego-
en eta ez zuen ezer jan. Gailletak eta pastak eman ondoren, bizkortu egin zen eta hari bultza-
ka igo behar izan genuen mendatea. A zer nolako ahulaldia harrapatu zuen! Bertan gelditu
ez zenean!
Horrelakoa izan da gure bizikleta ibilaldia. Merezi zuen benetan, oso giro ona izan dugu

gure artean. Datorren urtean ere joateko asmoa dugu, baina ez dakit irakaslea eramango
dugun. Bere burua hobeto zaintzen ez badu, etxean utziko dugu.

Hiztegia: Ikaskide: klaseko laguna. Bidaian zehar: ibilaldian. Geldialdi: atsedena. Zeharo: oso,
guztiz. Arrunt: normal. Eguraldi errea: bero handia. Erabat jota: lur jota, batere indarrik gabe.
Mendate: mendiko portua. Bere burua zaindu: cuidarse.

Orainaldian Iraganean Ohiturazkoa Ekintza burutua

1. paragrafoan X X

2. paragrafoan

3. paragrafoan

4. paragrafoan



10

9 Ematen den ereduari jarraituz, eman informazioa ondorengo hiri hauei buruz. Parentesi

arteko informazioaz gainera, euskarazko entziklopediaren bat kontsulta dezakezu.

Gasteiz: Arabako probintzian dagoen hiria da,
lurralde honetako hiriburua. 220.000 biztanle
inguru bizi dira bertan. Bertako jarduera
nagusiak industria eta zerbitzuak dira. Eremu
handi eta zabalak dituen hiria da eta parke ugari
ditu. Ospe handia dute Alde Zaharrak eta Ama
Birjina Zuriaren plazak.

Bilbo: (Bizkaia - 352.606 biztanle - Futbol
taldea: Athletic - Berdeguneak: Artxanda,
Kasilda Iturriza eta Etxebarria parkeak -
Alde zaharra eta Deustua (unibertsitatea) -
Guggenheim museoa.

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

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

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

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

– Lekua

– Biztanleria

– Jarduera nagusiak

– Berezitasunak

– Ospakizunak

– Datu deigarriak

– …

UUUUddddaaaakkkkoooo   ooooppppoooorrrr rrrraaaakkkk   kkkkoooonnnnttttaaaattttzzzzeeeennnn
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10 Egin orain oporrak eman dituzun herri/hiriaren deskribapena orrialde batean, aurreko

ariketan beste hiri batzuez egin duzun bezala. Ahal baduzu, jarri zure hiri/herriaren

argazki bat. Adi! deskribapen hau proiektua azaltzerakoan erabili beharko duzu.

Donibane-Lohizune: (Lapurdiko kos tal -
dea - 13.248 biztanle - Industria eta
turismoa - Hondartza handia eta oso
polita).

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

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

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

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

Iruñea: (Nafarroako erdialdean - 185.000
biztanle gutxigorabehera - Arga ibaia -
automobilen fabrikazio eta muntaketa - San
Ferminak - Alde zaharra, Ziudadelako parkea,
Gaztelu plaza).

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

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

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

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

Hiztegia: Lurralde: probintzia. Hiriburu: lurralde bateko hiririk garrantzitsuena.
Jarduera: aktibitatea. Eremu: espazioa, lekua. Ugari: asko. Berdegune: hirian belarra, zuhai-
tzak eta abar dauden lekua.
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11 Aurreko orrialde batean irakurri duzun Euskal Herrian zehar testuan 1. eta 2. eta 2.
eta 3. paragrafoen arteko loturak ikusiko ditugu. Aukeratu lotura egokienak.

1. eta 2.aren artekoa

“Ez dizuet egin genuen guztia kontatuko, baizik eta egun normal batean zer egiten genuen”.

a) Oso luzea da dena kontatzea, baina egunero zer egiten genuen esango dizuet.

b) Oso ondo pasatu dugu, ikaragarria izan da.

c) Ez dut inor aspertu nahi eta labur-labur azalduko dizuet zer egin genuean.

d) Ez dut inor aspertu nahi eta hemen bukatuko dut kontakizuna.

2. eta 3.aren artekoa

“Baina ez pentsa, egun guztiak ez ziren hain arruntak izaten, edo, bestela, irakurri

ondoren datorrena”.

a) Gauza barregarriak ere gertatu ziren; begira, bestela, zer gertatu zitzaigun.

b) Oso bidaia aspergarria izan zen, oso arrunta.

c) Hau izan da guztia, besterik ez.

d) Zenbait gauza berezi ere suertatu zitzaizkigun; irakurri eta ikusiko duzu.

Oso ondo pasatu dugu, ikaragarria izan da.
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MENDIA IKASTAROA HONDARTZA FESTAK

– aterpe abegitsua 
eta baketsua

– Primeran 
pasatzeko

– jendez beteta – guztiz zaratatsua

12 Hemen azpian mendia, hondartza, ikastaroa eta festak deskribatzeko zenbait hitz

multzo dago. Ipini azpiko koadroan bakoitza dagokion zutabean.

Primeran pasatzeko / txit egokiak / zeharo garestiak / oso azkar pasatu / urrun samar /

lasai-lasaia / lainotsu eta euritsua / nahiko luzea / jendez beteta / trenez joan /

umoretsuak / mendiko bizikletaz ibili / luzexka, zikin samarra / aterpe abegitsua eta

baketsua / olatu handi-handiak / haitzuloz josita / harea gogorra eta harritsua / guztiz

zaratatsua / luzeegiak, aspergarriegiak / neketsuak / guztiz entretenigarri eta

dibertigarriak / laburtxoa / benetan komenigarria / ikuskizun atseginez 

Hiztegia: Egoki: apropos. Laino: niebla. Luzexka: luze samarra. Aterpe: mendian mendi-
zaleek erabiltzen dituzten etxeak. Abegi: harrera. Haitzulo: kobazulo. Ikuskizun: panorá-
mica, espectáculo.

13 Ondoren, klasearen aurrean zutabe bakoitzean ipini dituzun hitzak erabiliz, deskribatu

oporretan egoten zaren leku bat: mendia, hondartza, ikastaroak edo festak.

Adibidez: 

Hondartza: Gu egon ginen hondartza oso zikina zen. Harriz beteta zegoen, ez zegoen

harearik.



Zeharo 

-z betea

nahiko

oso

guztiz 

samar
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14 Ipiniko dizkiezu zer-nolako adjektibo eta graduatzaileak hitz hauei? Ez du balio aurreko
ariketan dituzunak erabiltzeak.

Arratsalde argia zen, Istanbuleko hiria ederki ikusten zen handik. .................. bista

polita zen. Itsaso aldera begiratu zuen. Bosforo Itsasoa ontzi-................... zegoen.

Batzuk ................ handiak ziren eta Errusia aldera zihoazen. Baina baziren

arrantzako ontzi txikiagoak ere. Urruti.................. Istanbul zaharreko mezkitak eta

jauregiak ikusten ziren.................... Ederra zen dena, .................. ikusgarria

benetan.

Richard Chisholm. Istanbulen elkartuko gara. Irakurmendi-Elkar (moldatua).

15 Ondoko testu honetan adjektiboak eta

gradua tzaileak ezabaturik daude.

Aukeratu behean daudenetatik eta jarri

dagokien lekuan.

Kontzertuan ez zen animarik sartzen!

Kalea/herria Kontzertuak Oporrak
Atrakzio-
parkeak Dantzalekuak

Komun
publikoak

nahiko gares-
tiak,
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16 Irakurri oporretara joateko arrazoien zerrenda eta markatu X batez zure arrazoiak.

Zer dela-eta joan zara oporretan leku horretara?

– Nire aiton-amonen herria delako ............................................................................

– Etxekoak urtero kostaldera joaten garelako...........................................................

– Natura izugarri gustatzen zaigu-eta........................................................................

– Urtero herriak eta leku berriak ezagutzera joaten garelako....................................

– Gurasoek etxe bat dutelako han ............................................................................

– Uda ere gauza berriak ikasteko aprobetxatu behar delako ...................................

– Ikastaroetan jende berria ezagutzen da-eta ...........................................................

– Euskara ikastera joan naizelako .............................................................................

– Herriz herri eta festaz festa ondo pasatzera joatea gustatzen zaidalako ..............

– ................................................................................................................................

– ................................................................................................................................

17 Baina, joan ez bazara, zergatik?

– Geure etxean askoz hobeto pasatzen dugulako....................................................

– Ikasi egin behar nuen-eta .......................................................................................

– Nire gurasoek oporrik izan ez dutelako .................................................................

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

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

Urtero herriak eta leku berriak ezagutzera joaten garelako.
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18 Egutegiko orri honetan duzu Jonek uztailean zehar zer egin duen. Hau erabiliz, erantzun

ondoren etorriko diren galderei. 

astelehena asteartea asteazkena osteguna ostirala larunbata

1
G: Eskolara
joan.
Erosketak
egin.

A: Zinemara
lagunekin.

2
G: Eskolara
joan.
Erosketak
egin.

A: Tenis-
ikastaroa.

3
G: Eskolara
joan.
Erosketak
egin.

A: Aramaiora
lagunekin.

4 5

Aramaioko jaiak.

8
G: Entzierroa

ikusi.
Eskolara joan.
Erosketak
egin.

A: Zinemara
lagunekin.

9
G: Entzierroa

ikusi.
Eskolara joan.
Erosketak
egin.

A: Tenis-
ikastaroa.

6
G: Eskolara
joan.
Erosketak
egin.

A: Piszinara.
Kultur-etxera.
Jolastera.

7
G: Entzierroa

ikusi TBn.
Eskolara joan.
Erosketak
egin.

A: Tenis-
ikastaroa.

10
G: Entzierroa

ikusi.
Eskolara joan.
Erosketak
egin.

A: Alde
Zaharrera.

15
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Zinemara
lagunekin.

16
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Tenis-
ikastaroa.

13
G: Eskolara joan.

Erosketak
egin.

A: Piszinara.
Kultur-etxera.
Jolastera.

14
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Tenis-
ikastaroa.

17
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Alde
Zaharrera.

22
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Zinemara
lagunekin.

23
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Tenis-
ikastaroa.

20
G: Eskolara joan.

Erosketak
egin.

A: Piszinara.
Kultur-etxera.
Jolastera.

21
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Tenis-
ikastaroa.

24
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Alde
Zaharrera.

29
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Zinemara
lagunekin.

30
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Tenis-
ikastaroa.

27
G: Eskolara joan.
Erosketak
egin.

A: Piszinara.
Kultur-etxera.
Jolastera.

28
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Tenis-
ikastaroa.

31
G: Eskolara

joan.
Erosketak
egin.

A: Alde
Zaharrera.

25 26

18

Hondartzara
joan.

19

Ohean
katarroarekin.

11 12

Gurasoekin Aralarrera 
joan asteburua pasatzera.

Santiago:
Blusen eguna
Gasteizen.

Jaietan
jarraitu.

igandea

G: Goizez
A: Arratsaldea
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1. Noiz ikusi ahal izaten zituen filmak zineman bere lagunekin? .........................................

2. Noiz egiten zituen erosketak? ..........................................................................................

3. Zenbatean behin joan behar izaten zuen tenis-ikastarora? ..............................................

4. Noiz bainatzen zen igerilekuan? ........................................................................................

5. Noiz egon zen hondartzan?...............................................................................................

6. Zenbatean behin joaten zen Alde Zaharrera bere lagunekin?...........................................

7. Noiz ikasi behar izaten zuen?............................................................................................

8. Noiz dantzatu zuen Aramaioko jaietan? ............................................................................

9. Noiz ikusten zuen entzierroa telebistan?...........................................................................

10. Zenbatean behin jolasten zen Kultur etxean? .................................................................

11. Noiz ezin izan zen ohetik altxatu? ...................................................................................

19 Galdera hauek zure gurasoei egin. Horrela jakingo dugu nola pasatzen zituzten udako

hilabeteak lehen eta orain. Kopia itzazu erantzunak zure koadernoan.

INKESTAINKESTA

1. Lehen zein ordutan jaikitzen ziren? Eta orain?

2. Zer egiten zuten astean zehar? Eta orain?

3. Asteburuetan ezer berezirik egiten zuten?
Eta oraingo asteburuetan?

4. Noiz joaten ziren beste herrietara?

5. Zenbatean behin joaten ziren jaietara?

6. Noiz arte egon ahal ziren kalean jaietan?

7. Noiz ateratzen ziren familiarekin kanpora eguna pasatzera?
Eta orain?

8. Zenbatean behin joaten ziren ibaira, hondartzara…, igeri egitera
edo eguzkia hartzera edo lagunekin egotera?

9. Zein ordutan oheratzen ziren?



Goizaldeko
5etan
jaiki

ohea egin gosaldu kaira joan
itsasontziak

heldu
arraina
erosi

arraina
kalez kale
saldu

etxera
bazkaltzera

joan

josten ikasi
arreoa

prestatzeko
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20 Ezetz asmatu! Binaka, pertsonaia ezagun bat deskribatuko duzue. Ez egin haren
deskribapen fisikorik. Izena esan gabe, kontatu zer egiten zuen lehen (txikitan,
gaztetan, ospetsua izan baino lehen…) eta zer egiten duen gaur egun (ospetsu bihurtu
ondoren…).

Adibidez:

– Lehen, filmak zineman ikusten zituen, eta orain bera
izaten da protagonista.

– Txikitan ................................................................................

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

– Gaztetan ..............................................................................

21 Hemen duzu Aneren amonak gaztetan egiten zuena. Koadroetan dagoen informazioa
eta denborazko partikulak erabiliz, zer egiten zuen kontatu behar diguzu. Guk hasiera
eta amaiera emango dizkizugu.

Baino lehen aurretik eta gero bezain laster

ondoren -enean -tzean

“Aneren amona gaztetan arrain-saltzailea zen.
Oso bizimodu gogorra zuen. Egunero, goizal -
deko 5etan jaiki ondoren, ohea egiten zuen .....

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

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

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

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

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

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

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

/.../ oso jostun ona da. Anek josten ikas dezan
nahi du, baina Aneri ez zaio asko-asko
gustatzen ideia hori”.

Lehen ikusle eta orain, ordea, aktore.
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22 Entzun Oporrak baloratzen grabazioa.

Ariketa honetan bost marrazki dituzu. Kokatu bakoitzaren azpian dagokion esaldia.

1. Sekula santan ez gara berriz etxetik aterako.

2. Primeran egon da ikastaroa. Merezi zuen etortzeak!

3. Inoiz ez oporretako bidaia autoz, ama!

4. Aparteko giroa eta eguraldia izan ditugu aurten.

5. Aurten gu izan gara onenak. Datorren urtean berriro irabaziko dugu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................... ........................................................................
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23 Oporrei buruz iritzia ematen ikasteko, oso egokia da ondoko ariketa hau. Hiru egoera

ezberdin daude, eta bakoitzak bere iritzia adierazten du. Hala ere, ez daude osaturik,

zerbait falta zaie. Aurkitu falta zaien esaldia aurreko ariketako esaldien artean, eta idatzi

hemen.

1. egoera: Zure gurasoekin oporrak amaitu, eta bueltako bidaian goizean goiz atera zara,

eguna aprobetxatzeko. Jadanik lau ordu dara matzazue autoz bidaiatzen eta 20 kilometro

bakarrik egin dituzue. Arrazoia? Ilara izugarria dagoela errepidean. Jiratu zara eta amari

esan diozu:

– Honelakoak guri bakarrik gertazen zaizkigu. A zer oporrak! Ja! Oso ondo pasatzen omen

da oporretan baina ................................................. ................... Urtero berdin, asper-

asper eginda eta gainera nekaturik iritsiko gara etxera. Eta bihar berriz ikastera! Hori da

okerrena.

2. egoera: Oporretatik bueltan trenean

beste adiskide batzuekin egin duzue

topo, bai zuk bai zure gurasoek.

Elkarrekin eseri eta kontu kontari zatozte

denak batera, batzuk nola pasatu

dituzuen oporrak kontatzen eta besteak

kantuan. Zure ondoan dagoen lagunari

ia kontatu dizkiozu zure opor guztiak eta

amaitzean zera diozu:

– Beno, ikusten duzu, ezta? Ez gara

batere gaizki ibili aurten oporretan

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

Beltzaran-beltzaran gatoz eta hilabete

osoan ez gara geratu. Primeran egon

gara hemen. 

3. egoera: Oporretan egon den lagun bat  topatu duzu kalean oporrak amaitzear daudela.

Bera kanpoan egon da eta zu, berriz, etxean. Zure lagunari ia opor guztiak kontatu

dizkiozu, etxean nola aspertu zaren, herrietako festetan eta igerilekuan zein ondo pasatu

duzun... Amaieran hau diozu:

– Ikusten duzunez, ez dira txarrak izan nire oporrak, batzuetan ondo, besteetan asperturik.

Hala ere .......................................................... Zergatik? Ia ohartu gabe amaitu egin

direlako, eta batzuetan, planak egin ez ditudalako, ez dut hain ondo pasatu.

Beltzaran, beltzaran gatoz!
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Dagoeneko, badakigu non eman dituen Anek bere oporrak. Hemen dituzue Jonen oporraldien

datu batzuk. Kontrol-zerrendan agertzen dena kontuan harturik, binaka jarrita, kontatu zer

egin duen Jonek opor hauetan. Gogoratu orain arte egin dituzuen ariketa batzuetan baduzuela

hau egiteko laguntza.

NON? 
– Gasteizen geratu.

ZERGATIK?
– Ama sendagilea eta udan ordezkapenak egin beharra.
– Aitaren oporrak irailean. 
– Jonek ikasi beharra.

UDAN, NORMALEAN
– Goizez: eskoletara joan, erosketak egin (ogia, egunkaria…).
– Arratsaldez: lagunekin igerilekuetara joan, tenis-ikastaroa, zinemara, irteera batzuk txirrinduz.
– Asteburuetan: inguruko herrietako jaiak, gurasoekin beste lekuak ezagutu.

BEHIN
– Asteburu batean amak Bizkaiko Gurutzetako ospitalera joan behar izan. Primerako eguraldia.
– Jon eta lagunak eraman hondartzara; hondartza jendez gainezka.
– Bainu bat hartu eta lagunek Jonen arropa hareatan ezkutatu.
– Marea igo eta Jonen arropa zeharo bustita agertu.
– Jon etxera blai eginda itzuli.

BALORAZIOA
– Hurrengoan arropa gordetzeko plastikozko poltsa eraman eta lagunak etxean utzi.

AAAAuuuurrrr rrrreeeepppprrrr oooodddduuuukkkkzzzz iiii ooooaaaa

Nire arropa! Nolako txantxak dauzkaten nire lagunak!
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Orain zure txanda da. Zure oporrak kontatu behar dituzu. Unitate honetan zehar nola kontatu
landu dugu eta aurreprodukzioa ere egin berria duzu. Beraz, ez ahaztu hor landu dena eta ekin
lanari. Horretarako jarraitu aurreprodukzioko Kontrol-zerrendari. Oraingoan koloretako
kartulinan egingo duzu.

Proiektuari azken oporretako argazkia gehitu. Azpian ipini esalditxo bat azaltzeko.

Izenburua zeuk asmatu eta letra handiz eta modu berezian ipini goi-goian, erdi-erdian.

Kontrol-zerrenda
AURKEZPENA

– A4 neurriko orri batean egin.

– Ertzak utzi, bai goian, bai behean, bai ezker-eskuinean.

– Egin istorio hau irudikatzeko marrazki bat eta, orrian ondo kokatu ondoren, jarri esaldi bat

azpian, irudia hobeto ulertzeko.

– Izenburu bat idatzi: letra handiz eta kolore ezberdinez (Jonen oporrak).

– Letra ulergarria egin.

– Arkatzez ez idatzi, mesedez.

– Informazioa garbi eta txukun idatzi.

– Atal bakoitza paragrafoen bidez bereizi.

TESTUA

– 1. pertsonan idatzi; Jonen oporrak dira, eta zeuek zarete Jon. Ez ahaztu!

– Lau atal izan behar ditu: oporretan non, oporretan egindakoa, pasadizo edo anekdota bat eta

oporren balorazioa. (ikus Aneren oporrak testua, haren eskema, eta paragrafo bakoitzean zer eta

nola kontatzen den).

– Paragrafoetan aditzaren aspektua zaindu:

– Lehenengo paragrafoan orainaldi burutua (ibili naiz, ikusi dugu...).

– Bigarrenean, ohiturazkoa eta iragana (joaten ginen, afaltzen genuen...).

– Hirugarrenean, iragan burutua (erori nintzen, ekarri nuen...). 

– Laugarren paragrafoan orainaldia edo iragana, baina adizki burutuak erabili behar

dira (izan da, amaitu ziren...).

– Lotu paragrafoak, aurrekoa hurrengoarekin esalditxo baten bidez.

– Denborazko partikulak erabili, batez ere bigarren eta hirugarren paragrafoetan (eta

berehala, bezain laster, t(z)erakoan, ondoren, segidan...).

– Unitatean zehar ikusitakoa kontuan hartu eta erabili:

– graduatzaileak : oso ondo, zeharo, guztiz, nahiko ondo...

– denborazkoak: eta berehala, bezain laster, t(z)erakoan, ondoren...

– iragana: nintzen, ginen, zitzaidan, zitzaigun, nituen, zituzten...

– aditzaren aspektua: ohiturazkoa (joaten ginen), burutua (jan genuen) eta burutu

gabea (nengoen, joango gara, zoazte...).

– Informazioa ematean ez errepikatu ez jarduera ez lekua. Elipsia edota ordezkapenak erabili.

PPPPrrrroooo iiii eeeekkkkttttuuuuaaaa
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– Komikian agertzen dena eta euskaraz nola esaten den ez dakizuna galdetu. Binaka, biñeta bat

kontatu elkarri, ahalik eta xehetasun gehienekin. Bost lagunen artean, ozen, besteen aurrean

kontatu. 
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IIIIRRRRAAAAKKKKUUUURRRRGGGGAAAAIIIIAAAAKKKK

Kanpinzaleak

–E, mutikoak! –esan zigun Joakinek irtetean–, zer iruditzen zaizue bihar kanpin egitera joaten
bagara?
–Zer da kanpin? –galdetu zuen Clotaire____–, Clotaire____ kontura nahi barre egin dugu, ez

baitu jakiten ezertxo-ezertxo ere inoiz.
–Kanpin oso polita da –jakinarazi dio Joakin____–. Ni lehengo igande____izan nin tzen nire

guraso eta beren lagun____. Auto____ joaten da urrutiraino, landara, eta han txoko polit bat auke-
ratzen da errekatxo baten ondoan; kanpin-denda jarri, sua piztu janariak prestatzeko,
erreka____bainatu, arrantza____ egin... Lo denda barru____ egiten da, eltxo____ egoten dira, eta
euria hasten duenean, lasterka ospa.
–Niri ez didate utziko etxean –esan zuen Maixente____–,landara pailazokeri____ egitera joa-

ten. Batez ere inguru____ erreka bat badago, gainera.
–Ez, noski, ez, noski –esan zuen Joakin____–.Kanpinean bageunde bezala jolastuko dugu,

itxura bakarrik egingo dugu. Hemen inguruan kanpatu____ dugu.
–Eta kanpin-denda? Ba al duzu kanpin-dendarik? –galdetu zion Eudes____
–Noski! –erantzun zion Joakin____–. Beraz, ados?

Eta gaur, osteguna, han ginen denok, erabaki genuen orubean. Ez dakit lehendik esana dizue-
dan, gure auzo____, gure herri____ hurbil, orube izugarri bat dago huts-hu tsik. Bertan kaxa,
paperak, harriak, lata zaharrak, botilak, katu haserretu____, eta, gurpil____ gabe badago ere, izu-
garrizko auto zahar bat ikus daitezke.
Joakin iritsi da azkena, besapean manta biribildu batekin.
–Eta denda? –galdetu dio Eudes____
–Ba, begira –erantzun dio Joakin____ mantxa____ eta zulo____ beterik zegoen manta zabal-

duz.
–Hori da benetako denda bat! –esan dio Rufus____
–Nire aitatxo____ bere denda berri-berria utziko zidala uste al zenuen! –erantzun dio

Joakin____. Manta (hau) ____ egingo du dendarena.
Eta gero Joakin____ denok auto____ sartu behar genuela esan digu, ze kanpatzera joateko

auto____ joan behar baita.
–Hori ez da egia –esan du Geoffroyk–. Ni____ boy-scouta den lehengusu bat badut eta bera

beti oin____ joaten da!
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–Oin____ joan nahi baduzu, abia zaitez –esan du Joakin____–. Gu auto____ goaz eta zu baino
askoz lehenago iritsiko gara.
–Eta nork gidatuko du autoa? –galdetu du Geoffroy____.
–Ni____, noski! –erantzun du Joakin____.
–Aizu, mesedez, eta zergatik zuk? –galdetu dio Geoffroy____.
–Nirea izan delako kanpatzera joateko ideia hau alde batetik, eta bestetik, berriz, denda ere

neuk ekarri dudalako –erantzun dio Joakin____.
Geoffroy ez zegoen oso gustura, baina kanpatzeko presaka genbiltzanez, eztabaida____ alde

batera uzteko esan diogu.

GOSCINNY-SEMPÉ: Nikolas txiki eta bere lagunak, Elkar, 1986.

Hitza Sinonimoa Aukera

Atera irten Irten, sartu

Barre Negar, irri

Lagun Adiskide, iritzi

Urruti beldurti, urrun

Piztu Iziotu, itzali

Lasterka Eztulka, korrika

Utzi Laga, eman

Galdegin Galdetu, erantzun

Hitza Sinonimoa Aukera

Noski Jakina, klaro

Beraz Hortaz, hegaz

Hurbil Abil, gertu

Izugarri Ikaragarri, harrigarri

Iritsi Heldu, eutsi

Benetako Gezurrezko, egiazko

Lehenago Azkarrago, beranduago

Eztabaida Debatea, ezbaia

1. Bete hutsuneak deklinabide atzizkiekin.

2. Ulermena. Erantzun galdera hauei.

– Zein proposamen egin die Joakinek beste
lagunei?

– Zer erantzun dio Maixentek?

– Zer dago orubean?

– Zer denda mota eramango du Joakinek?

– Zer dio Geoffroy-k bere lehengusuari
buruz?

– Nork gidatuko du autoa? Zergatik?

3. Osatu taula hau sinonimo egokia ipiniz.

Zer denda mota eramango du Joakinek?



4. Lotu orain ezkerreko zutabeko hitzak eta antonimoak

Adb.: atera – sartu, 

5. Osatu ondoko koadro hau:

Adizkia Orainaldia Iragana Adizki mota Pertsonak

Zaizue X Nor-Nori Hura zuei

Zigun Nor-Nori-Nork

Dugu Nor-Nork

Da Nor

Dio Nor-Nori-Nork

Zitzaizkien Nor-Nori

Dira Nor

Dago Nor

Zuten Nor-Nork

Duzu Nor-Nork

Zion Nor-Nori-Nork

Dakit Nor-Nork

Zitzaion Nor-Nori

Gara Nor

Die Nor-Nori-Nork

6. Ordenatu esaldiok.

– Nik-ez-janaririk-ekarri,-dut-bazkalduko-dut-tabernan

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

– Kanpindenda-dugu-jarriko-non-gure

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

– Zaigu-guri-mina-kanpinean-bizkarreko-jartzen

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

– Esan-lagunari-zergatik-diozue-ez-etortzeko

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

– Joatea-zaie-hotelera-gustatzen-gurasoei-gure

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

7. Mintzamena. Inoiz egon zara kanpin batean? Egon bazara, deskriba ezazu eta egon ez bazara,
nora eta nolako kanpinera gustatuko litzaizuke joatea?

8. Bikoteka jarrita, egin asteburua pasatzeko kanpinera eramango dituzuen gauzen zerrenda. Esan
zertarako edo zergatik.

26
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(Nik) nueN nitueN 

(Hik) hueN hitueN

(Hark) zueN zitueN

(Guk) genueN genitueN

(Zuk) zenueN zenitueN

(Zuek) zenuteN zenituzteN

(Haiek) zuteN zituzteN

daN (Niri)

aN/naN (Hiri)

oN (Hari)

ZITzai(zki) guN (Guri)

zuN (Zuri)

zueN (Zuei)

eN (Haiei)

(Ni) nintzeN

(Hi) hintzeN

(Hura) zeN

(Gu) gineN

(Zu) zineN

(Zuek) zineteN

(Haiek) zireN

GGGGRRRRAAAAMMMMAAAATTTTIIIIKKKKAAAA  KKKKUUUUTTTTXXXXAAAA

1. Aditz laguntzailea iraganean: Nor, Nor-nori, Nor-nork.

Aditz laguntzailedunak eta trinkoak iraganean erabiltzen ditugu “gaur baino lehenago” gertatu
den zerbait kontatu edo aipatu behar dugunean. Nolabait esateko, gauerdiko 12ak dira iragana
erabiltzeko “muga”.

Iraganean adizki guzti-guztiek -n daramate bukaeran. “N” hori da iraganaren ezaugarria.

Iraganeko formak erabiltzeko, normalean, esaldian denbora hori erabiltzeko hitzen bat agertu ohi
da (atzo, pasa den urtean, iaz, aurreko astelehenean…).

2. Aditzaren ASPEKTUA

Aditz laguntzaileaz gainera, aditza bera ere alda dezakegu, marka batzuk gehituz edo kenduz.
Hori egiten dugunean, aditzaren aspektua aldatzen dugu.

Aspektuak adierazten digu aditzak esaten edo esan nahi duena noiz gertatu, gertatzen edo
gertatuko den. 

Aditzaren lau aspektu nagusi bereizten ditugu: burutua, ohiturazkoa, puntuala eta
etorkizuna.

ORAINALDIA
BURUTUA

– joan naiz
– joan ahal izan naiz
– egin ahal izan dut
– ezin izan naiz joan
– joan nahi izan dut
– joan behar izan dut

OHITURAZKOA

– joaten naiz
– joan ahal izaten naiz
– egin ahal izaten dut
– ezin izaten naiz joan
– joan nahi izaten dut
– joan behar izaten dut

ETORKIZUNA

– joango naiz
– joan ahal izango naiz
– egin ahal izango dut
– ezin izango naiz joan
– joan nahiko dut
– joan beharko dut

PUNTUALA

– joan ahal naiz
– egin ahal dut
– ezin naiz joan
– joan nahi dut
– joan behar dut

NOR (Izan) NOR-NORI NOR-NORK (Ukan)
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3. Denborazko adierazpenak

“Noiz” galderari erantzuten diogunean, denbora adierazten dugu.

Galdera horren erantzuna hiru motatakoa izan daiteke:

1. Denbora adierazten duen hitz bat: astelehen, urtarril, urte...

2. Denborazko adberbio bat: gaur, atzo, laster...

3. Esaldi oso bat: denborazko esaldia.

1. Denbora adierazten duten hitzak

“Noiz” galderari erantzun ahal izateko, deklinatu egin behar ditugu. Horrelakoei jartzen
dizkiegun markak “non” kasukoak bezalakoak dira.

non singularrean: -AN etxeAN     arratsaldeAN

noiz pluralean: -ETAN etxeETAN arratsaldeETAN

Unitate honetan denbora adierazteko oro har bi marka azalduko ditugu: 
-ETAN eta -ERO. Bi hauek erabiltzen ditugunean, ekintza behin baino gehiagotan gertatzen
dela adierazten dugu.

Arrazoi honegatik, aditzaren aspektua “ohiturazkoa” izaten da.

Adibidez: 

– Noiz joaten zara? AsteazkenETAN / AsteazkenERO (los miércoles).

-ERO erabiltzen dugunean, galdera alda dizakegu eta noiz galdetu beharrean, zenbatean
behin galdetu.

Adibidez: 

– Zenbatean behin joaten zara?

AsteazkenERO.

IRAGANA

BURUTUA
– joan nintzen
– joan ahal izan nintzen
– egin ahal izan nuen
– ezin izan nintzen joan
– joan nahi izan nuen
– joan behar izan nuen

OHITURAZKOA
– joaten nintzen
– joan ahal izaten nintzen
– egin ahal izaten nuen
– ezin izaten nintzen joan
– joan nahi izaten nuen
– joan behar izaten nuen

ETORKIZUNA
– joan behar nuen 
– joango nintzen
– joan ahal izango nintzen
– egin ahal izango nuen
– ezin izango nintzen joan
– joan nahiko nuen
– joan beharko nuen

PUNTUALA
– joan ahal nindoan
– egin ahal nuen
– ezin nintzen joan
– joan nahi nuen
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2. Denborazko adberbioak

Asko dira denbora adierazten duten adberbioak, baina ikastunitate honetan ohitura

adierazten duten batzuk bakarrik aipatuko ditugu: sarri, maiz. Biak gaztelerazko

“frecuentemente”, “muchas veces”, “a menudo” eta horrelakoen adieran erabiltzen ditugu.

Adibidez:

– Hori sarri esaten zuen aitonak.

– Iturri honetara maiz etortzen ginen txikitan.

3. Denborazko esaldiak

Hauek ere noiz galderari erantzuten diote. Bi mota ikusiko ditugu:

a) BEZAIN LASTER/ eta BEREHALA (tan pronto como).

Forma hauek aditzaren atzean jartzen ditugu, aditz laguntzailerik gabe.

Adibidez:

– Hori entzun bezain laster, saltoka hasi zen.

– Hori entzun eta berehala, saltoka hasi zen.

(tan pronto como oyó eso empezó a saltar).

b) -T(Z)ERAKOAN (al ir a).

Hau aditzari itsasten diogu, bi ekintzak ia-ia batera gertatu

direla adierazteko.

Adibidez:

– Sartzerakoan konturatu zen. (Se dio cuenta al ir a entrar).

– Begiratzerakoan lotsatu zen. (Se avergonzó al ir a mirar).

4. Graduatzaileak

Euskaraz era batzuk ditugu hitzak zehazteko, ñabartzeko. Unitate honetan hiru era ikusiko

ditugu:

1. Hitza bitan esan (Gaztelerazko “muy” adierazteko).

Adibidez:

– Handi-handia da. (Es muy grande).

– Poliki-poliki etorri zen. (Vino muy despacio).

– Bene-benetan esan du. (Lo ha dicho muy en serio).

Partida amaitu bezain laster, saltoka hasi ziren.
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2. Atzizki batzuk erabili

-TSU: izen arruntei loturik, adjektiboak sortzen ditugu. Intentsitatea, kantitatea adierazten

dugu.

Adibidez:

– Euritsu (Lluvioso/a)

– Berritsu (Hablador/a)

-TXO: honekin “txikitasuna” adierazten dugu. Oso

arrunta da pertsona-izen bereziekin erabil tzea.

Adibidez:

– Txikitxo (Pequeñito/a)

– Mikeltxo

3. Adberbioak

Adberbioak ere gradua daitezke. Guk gutxitik gehiagora egingo dugu.

a) NAHIKO, SAMAR/SAMARRA(K) (Bastante): adjektiboak eta adberbioak zehaztu ahal

ditugu hauekin.

Adibidez:

– Nahiko handia da (Es bastante grande). Handi samarra da.

– Nahiko ondo dago (Está bastante bien). Ondo samar dago.

b) OSO, TXIT, IZUGARRI (muy): adjektibo eta adberbioekin erabil ditzakegu.

Adibidez:

– Oso/txit/izugarri polita zen (Era muy bonito/a)

– Oso/txit/izugarri ongi egin zuen (Lo hizo muy bien)

c) ZEHARO, GUZTIZ (totalmente, completamente…): adberbioekin erabiltzen ditugu

normalean.

Adibidez:

– Zeharo/guztiz galduta geunden (Estábamos completamente perdidos/as)

BATERE: zentzu berekoa da baina ezezkoetan erabiltzen dugu (en absoluto).

Adibidez:

– Ez nago batere konforme horrekin (No estoy en absoluto de acuerdo con eso).

“Egun euritsua benetan”.


