
Irakurketarako proposamenak: Arriskupean, F. MORILLO; Ispilu Veneziarrak, J. M. GISBERT

Autoebaluazioa

Irakurketarako proposamenak: Ahots isilduaren bahiketa, i. FRIERA; Gerrateko ogia, D. ELLIS

Autoebaluazioa

Irakurketarako proposamenak: Egunerokoa lokatz eremuan, R. GOMEZ; Kaliforniako neskak, J. M. ITURRALDE

Autoebaluazioa

ERANSKINAK

MOTIBAZIOA

Irakurketa Testuak

KOMUNIKAZIOA

Lanketa

Narrazioak laburtzen
Komunikazioa 
lehen eta orain

Barre…
zeri?, zergatik?

Arrotz…
noiz?, zergatik?

Famatu…
zergatik?, zertarako?

Gazte izatea…
adina ala sentimendua?

Zientziagaiak eztabaidagai

Komunikabideak:
kalitatea ala kantitatea?

Batzuentzat erakargarri,
besteentzat higuingarri

Kulturak, ohiturak…

LEXIKOA: hiztegia, atzizkiak (-ki), esapideak

AHOZ: solasaldia, iragarkien antzezpena, hitz bitan

IDATZIZ: itzulpena

LEXIKOA: atzizkiak (-(t)ar), hitz elkartuak, esapideak

AHOZ: solasaldia, azalpena, hitz bitan

IDATZIZ: gutuna

LEXIKOA: hiztegia, desberdin hitzaren erabilera okerrak,
bera/berdina, esapideak

AHOZ: pertsonaien bizipenak, jardueren antolaketa, hitz bitan

IDATZIZ: ekitaldi baten berri ematea

LEXIKOA: hiztegia, esapideak

AHOZ: mahai ingurua, elkarrizketa, hitz bitan

IDATZIZ: fikziozko egunerokoa (famatu batena)

LEXIKOA: esapideak, hitz elkartuak

AHOZ: inkesta, eztabaida, antzezpentxoa, hitz bitan

IDATZIZ: telebistarako programazio ideala

LEXIKOA: hiztegia, esapideak

AHOZ: eztabaida, elkarrizketa, hitz bitan

IDATZIZ: lagun bati e-maila (aholkuak)

LEXIKOA: hiztegia, atzizkiak (-kera), hitz polisemikoak

AHOZ: solasaldia, txateoa, hitz bitan

IDATZIZ: e-mail bati erantzun

LEXIKOA: hiztegia, esapideak

AHOZ: jolasa, hitz bitan

IDATZIZ: zientziaren inguruan albiste ideala

Iragarkiak

Kontu-kantari

Inkesta

Telesailetako elkarrizketa

Albisteak

Poesian murgiltzen

Iritzi testua

Deskribapen zientifikoa

LEXIKOA: hiztegia, esapideak

AHOZ: esketxak, solasaldia, hitz bitan

IDATZIZ: iritzia (aldizkarirako)
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HIZKUNTZA AZTERGAI

SINTAXIA: perpausa.

ADITZA: ERREPASOA: NOR indikatiboa eta baldintza.
NOR ahalera.

Euskarazko lehen
lekukoak

hiru kiloko/kilotako haurra

liburutegi/liburutegia
Zertarako idatzi?

Nondik hasi?

Zertaz idatzi?

Nork idatzi?
Nork kontatu?

Zer idatzi?

Noizko kontuak?
Noiz kontatuak?

Non kokatuak?
Non idatziak?

Irakurtzeko idatzi ala
esateko idatzi?

Norentzat idatzi?
Norentzat argitaratu?

nor/nortzuk?

zertan eman/eman beharrik

bezala/bezalakoa?

Ordenagailuz 
idazterakoan…

irekitzea nahi/ireki nahi?

ere, ere bai…

batzuk/batzuek

tonto bat / tontoa

gozokiak/gozokirik

Ordenagailuz 
idazterakoan…

gonbidatu dio/du

hau guztia / guzti hau

zu ezik / zu izan ezik

joaten gara / joango gara?

ba dago / badago

Ordenagailuz 
idazterakoan…

Hizkuntzak
joan-etorrian

Euskaltzaindia

Jaietako ohiturak

Euskal inauteriak

Lauburua

Euskalkiak I

Euskalkiak II

Euskalkiak III

SINTAXIA: juntadurazko perpausak.

ADITZA: ERREPASOA: NOR-NORK indikatiboa 
eta baldintza.
NOR-NORK ahalera.

SINTAXIA: perpaus konpletiboak eta zehar galderak.

ADITZA: ERREPASOA: NOR-NORI-NORK indikatiboa eta
baldintza.
NOR-NORI-NORK ahalera.

SINTAXIA: erlatibozko eta denborazko perpausak.

ADITZA: ERREPASOA: NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK

indikatiboa eta baldintza.
NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK ahalera.

SINTAXIA: moduzko perpausak.

ADITZA: ERREPASOA: indikatiboa eta baldintza.
NOR, NOR-NORI, NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK

ahalera.

SINTAXIA: helburuzko perpausak.

ADITZA: subjuntiboa; azalpena eta 
forma erabilienak.

SINTAXIA: baldintzazko perpausak, kontzesiboak
eta kontsekutiboak

ADITZA: NOR subjuntiboa.

SINTAXIA: perpaus motak.

ADITZA: ERREPASOA: NOR-NORI indikatiboa 
eta baldintza.
NOR-NORI ahalera.

SINTAXIA: perpaus elkartuak.

ADITZA: ERREPASOA: NOR eta NOR-NORI indikatiboa
eta baldintza.
NOR eta NOR-NORI ahalera.


