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irakurri aurretik
Begiratu azaleko marrazkiari, eta erantzun galdera hauei:
• Zure ustez, nor da liburuaren protagonista?

• Zergatik uste duzu ari dela horretan?

Ordenatu hitzak honako lauki honetan.
orratza, papagaia, altxorra, bularretakoa, egurrezko
hanka, itsasontzia, dromedarioa, diadema,
begiko adabakia, aurpegiko mozorroa, ezpata, entziklopedia
Pirata batek badu…

Pirata batek ez du…

Markatu zuzenak iruditzen zaizkizun erantzunak, eta, historia
irakurtzen bukatzen duzunean, egiaztatu ea asmatu duzun.
Buruarin pirataren izena da.
Buruarin itsasontzi pirataren izena da.
Izenburuko harrapakina gauzak arrapaladan egitearekin
lotuta dago.
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Harrapakina altxorrarekin lotuta dago.

Idatzi pirata bat deskribatzeko erabiliko zenituzkeen sei adjektibo, eta beste sei erabiliko ez zenituzkeenak.
Pirata bat da: ausarta,

Pirata bat ez da: beldurtia,

Irakurri kontrazala, eta erantzun honako galdera hauei:
• Zer-nolako irakurle motari daude zuzenduta idazle honen liburuak?

• Aipatu bere liburuetan sarritan errepikatzen diren ezaugarriak:

• Gustatuko al litzaizuke, Alfredo Gómez Cerdá bezala, idazle
izatea? Zergatik?

Buruarinen harrapakina

Marraztu itsasontzi pirata bat, bere banderarekin eta bere tripulazio beldurgarriarekin.
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irakurri bitartean
Adierazi honako hitz hauen esanahia:
Abordatu:

Eskutokia:

Goititu:

Lemazaina:

Irakurri 7. orrialdetik 27. orrialdera

Aurkitu bi marrazki hauen arteko zazpi ezberdintasunak.
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Idatzi itsasontzi pirata bateko bost kideei jarriko zenizkiekeen
ezizenak. Zure lagunekin inspira zaitezke.

Osatu perpausak honako hitz hauekin:
harrapakina, bota motz, eskuila, bota motzak, izena,
banatzeko, itsutu, lotarako, ikuskatu, bizarra mozteko,
oinetakoei, ispilu, dirdaitsuak, Botamotzek, betuna
Inork ez zuen gogoratzen Botamotzen benetako
Ez zioten hori deitzen

.
, zenbatu eta

ardura zeukalako,
zituen larruzko

ere kentzen ez
janzten zituelako

baizik. Lanartean,

eman eta
batekin distira atera besterik ez zuen egiten.

Eguzkiak bete-betean jotzen zienean,
Batzuek ziotenez,
zituen bere

egiten zuten.
gisa erabiltzen

goizero

orduan.

Zalgurdi

Kotxe handia, dotore apaindua.

Karroza

Bi gurpileko gurdi handia, olana batek
estalia.

Orga txikia

Egurrezko edo burdinazko egitura eta
gurpilak dituen ibilgailua.

Orga estalia

Gurdi estalia, kotxe baten antzeko kutxa daukana.

Ordenatu silabak kapitaina abordatzen zituen ontzietan zeren
bila zebilen jakiteko.

pagaipa jaleaokiro
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Lotu hitz bakoitza dagokion esanahiarekin:
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irakurri bitartean
Marraztu Botamotz eta Kaka piratak.

Idatzi elezahar baten arabera nola galdu zuen hanka kapitain
Lozorrok.

Adierazi.

Irakurri 7. orrialdetik 27. orrialdera

• Zer da baratze bat?
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• Lozorrok zergatik egiten zuen amets pepinoekin eta txerriekin?

• Zer esaten zion Oskoldunek senarrari honek etxe ondoan baratze bat jartzea proposatzen zionean?

Osatu honako hitz hauek s, z eta x letrak erabiliz:
Berak ez zuen hain gai
rritu, patatak, t

ki iku

itxirioak, ura

ta bat eduki oiloekin, t

ten. Barat

ea goldatu, onga-

ak. Tomateak landatu… E

kor-

erritoki bat txerriekin, korta bat

al-

diekin, artegi bat ardiekin…
Aurkitu letra-zopan Zerraldok bere etxaldean haz zitzakeen zortzi animalien izenak:
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ANIMALIA SOINUA ANIMALIA SOINUA ANIMALIA SOINUA
Zaldia

Otsoa

Antzara

Behia

Astoa

Txita

Ardia

Indioilarra

Txakurra

Txerria

Igela

Ahuntza

Oiloa

Belea

Katua
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Idatzi animalia bakoitzak egiten duen soinuaren izena:
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irakurri bitartean
Idatzi egia (E) edo gezurra (G) honako baieztapen hauetan:
Siestaren ondoren piratak oso umore txarra zeukan.
Aspertuta zegoelako zegoen pirata triste.
Pirata nostalgiko jartzen zen familiarekin pentsatzen zuenean.
Malenkoniatsu, hasperenka, itsasoari begiratzen zion bere
baitan bilduta.
Inguratu paragrafo honetan egon beharko ez luketen hitzak.
Gainaldean lasai eseri eta, luzaz, ilunabarrean, infinitura begira
txundituta gelditzen zenean ere, malenkoniatsu, eguzkiak, indarra
galduta, zerumugak irentsi aurretik, hodeiak purpuraz edo eskarlataz, edo gorriminez jantzi eta zeru infinitu guztia sutan jartzen dela
ematen dueneko edertasunezko une misteriotsu eta zoragarrian,
etengabe kolorez aldatzen den itsaso bare baten gainean.

Irakurri 29. orrialdetik 53. orrialdera

Zuretzat, zer da malenkonia? Azaldu zeure hitzetan, eta egizu
marrazki bat zer den adierazteko.

8

Lotu subjektua eta predikatua perpausak egiteko:
Oihu batek
Kapitainak

pirata batek bizi dezakeen gauzarik
zirraragarriena da.
beren postuetara joan ziren lasterka.

Eraso bat

begia igurtzi eta jauzi egin zuen.

Denak

itzuli zuen errealitatera.

Sailkatu musika-tresna hauek haien izaeraren arabera; harizkoak, haizezkoak edo perkusiozkoak.
pianola, biolina, klarinetea, kriskitinak, danborra, gitarra,
tronpeta, biolontxeloa, xilofonoa, pianoa, tronboia,
harpa, triangelua, txirula
HARIZKOAK

HAIZEZKOAK

PERKUSIOZKOAK

Piratak biolin bat oparitu nahi dio seme zaharrenari, biolontxelo
bat txikiari eta tronpeta bat emazteari.
Kapitainak ez du kontratatu nahi musika edo kanturako irakasle
bat; bai, ordea, dantzarako irakasle bat.
Musikak liluratu egiten du Oskoldun.
Kakaren amak abestu egiten du etxaldeko lana bukatzen
duenean.

Buruarinen harrapakina

Azpimarratu aukera zuzenak:
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irakurri bitartean
Idatzi gustatzen zaizun plater baten errezeta Oskoldunekin partekatzeko.
Platera:
Osagarriak:

Prestakuntza:

Erantzun.
Irakurri 29. orrialdetik 53. orrialdera

• Liburuen itsasontziaren abordatzeak zerbait berezia izan zuen. Zer?
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• Piratak zergatik ez zeuden gustura harrapakin horrekin?

• Zein da Botamotzek tripulazioari irakurtzen dion liburuaren gaia?

Ordenatu alfabetikoki honako hitz hauek:
pirata, prestatu, pila, pentsatu, pikor
etxe, txunditu, tximinia, liburu, negu

Idatzi lehenengo hitzetik eratorritako hiru hitz.
Liburu: liburutegi, liburukote, liburuxka
Arrain:
Buru:
Itsaso:
Bizar:
Irakurri honako deskribapen hau, eta marraztu eszena.

Buruarinen harrapakina

Bi malko isuri zitzaizkion begietatik eta kapitainak mukiak kendu behar izan zituen. Pentsatzen zuen zeinen zoriontsuak izango
ziren beheko suaren ondoan, semeak haren belaunetan eserita,
berak ipuin bat irakurtzen zien bitartean.
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irakurri bitartean
Kapitaina negarti bihurtzen zenean, sentimenduak beti berdin
geratzen ziren. Ordenatu 1etik 4ra, nola gertatzen ziren adierazteko.
Nostalgiak negar egitera eramaten zuen berriro.
Oroitzapenek tristeziari eragiten zioten.
Tristezia areagotzen zenean, nostalgiak hartzen zuen.
Negarrak etxekoen oroitzapenak ekartzen zizkion.
Aurkitu denbora-pasa honetan kapitainaren erremedioa familiaz oroitzen denean.
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Ontziaren eskuineko aldea.
Ontziaren ezkerreko aldea.
Ontziaren mugimendua.

Irakurri 55. orrialdetik 65. orrialdera

Lema daramana.
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Agintzen duena.
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Erantzun galdera hauei:
• Zergatik deitzen zioten kapitain piratari Buruarin?

• Protagonista bezain arretagabea ikusten al duzu zeure burua?

Zuzendu testuko ortografia akatsak.
Itsaslapurretaren kronikak Buruarin goitisena justifikatzen duten
contakisunes beteta daude. Mamitxuena, Oskoldunekin eskondu zen egunean gertatutacoa da, okerreko elisa artu eta Laparekin eskontzear egon zenekoa.

Ordenatu hitzak, eta idatzi esaldia behar bezala.
Itsasontzia zihoan beteta lehenengo olibaz. oliba potoratuak. ontzi handitan ondu milioika
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Buruarinen harrapakina

Ordenatu puzzleko piezak, eta jakingo duzu zer erosiko duen
Buruarinek antzinako urrezko txanponekin.
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irakurri bitartean
Marraztu papagai orojakilea, kapitainak, aurkitzen duenean,
ezagut dezan.

Aurkitu sei jantzien izenak letra nahas-mahas honetan:
TSEKOR

TZAKGAL

PEKALA

ANEKOSOI

DOKANRAAL

TAAKNEKOOI

Aurkitu hiztegian honako hitz hauek:
Irakurri 67. orrialdetik 79. orrialdera

Ibilbidea:
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Abordatzea:

Diligentzia:

Masta:

Piratak, azkenean, lehorreratu eta portura iristen dira. Adierazi
zer den portua, eta idatzi portua duten hiru herri edo hirien izenak.

Aurkitu nor izan den Buruarinen harrapakina lapurtu duena.
Ostatura lau gizon susmagarri iritsi dira (Kazan, Gaspartxo, Markesa eta Mazedonio). Aurrena sartu denak dauzka kapitainaren
gauzak. Jarraitu aztarnak eta argitu enigma.
• Markesa Gaspartxoren ondoren iritsi da.
• Mazedonio Markesaren ondoren sartu da, baina Kazan baino
lehenago.

Ordenatu hitzak zutabeetan bakoitzari dagokionaren arabera:
bortitza, bitsa, txoria, diligentzia, hotsa, txarra,
arrantza, itsasoa, txikia
TZ

TS

TX
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Nor izan da aurrena eta nolako ordenan iritsi dira lauak?
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irakurri bitartean
Erantzun honako galdera hauei:
• Piratak harrapakinaren zati bat gordetzea lortu zuen. Zein?

• Zein izan zen Oskoldunen erreakzioa gertatutakoa jakin zuenean?

• Buruarinen emazteak zer irizten die liburuei eta sukaldeari?

Irakurri kapitainaren emaztearen deskribapena, eta marraztu
beste Oskoldun bat, liburuan azaltzen ez dena.

Irakurri 81. orrialdetik 92. orrialdera

Oskoldunen figura, argiaren kontra,
etxeko atariaren aurka islatzen zen.
Eskuak gerrian zeuzkan eta
biboteak txipiroi tintaz zikinduta.
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Jarri esaldi hauek ezezko forman.
Itsasontzia da pirata baten benetako etxea.

Motxila ireki eta liburu batzuk atera zituen.

Liburuekin gauza asko ikasiko ditu.

Idatzi egia (E) edo gezurra (G) honako esaldietan:
Pirataren semetxo zaharrenak oso ondo irakurtzen zuen,
akatsik egin gabe.
Piratari ez zitzaion inporta semeei gertatzen zitzaizkien
gauza garrantzitsuak galtzea.
Oskoldunek tabako pipa bat erretzen zuen lotara joan
baino lehen.
Piratari kosta egiten zitzaion irakurtzea.
Osatu testua honako hitz hauek erabiliz:
mundua, ongi, piratak, ahaztu, semetxo, entzun,
baietz, treneko, historia, lagun
zaharre-

Malenkoniatsuren
nak oso

irakurtzen zuen.

Horri eskerrak

ahal izan zuen

berriz ere salgaibi makinista

haien

, «ez» hitza
guztiei

eta

esanez

Ordezkatu azpimarratutako izenak dagozkien izenordeak erabiliz.
Oskoldunek behin eta berriz ematen zizkion xurgadak pipari.
Bere bi semetxoak pozez jauzika hasi ziren.
Pirata lotsatuta zegoen.

Buruarinen harrapakina

zeharkatzen zutenena.
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irakurri bitartean
Azpimarratu piratak etxean egon zen bitartean egin zuen guztia.
Janaria prestatu
Idatzi
Etxea pintatu
Lorategia zaindu

Musean jokatu
Zabu bat
Josi
Lisaketa egin

Ikasi

Brikolajea
Musika entzun
Erosketak egin

Buruarinek erromeroa eta intsentsua landatu zituen lorategian.
Idatzi beste zenbait landare urrintsuren izena, eta lortu letra
bakoitzeko puntu 1. Azkenean, batu puntuak.

Irakurri 93. orrialdetik amaiera arteko orrialdeak

PUNTUAK
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Deskribatu marrazkia, eta adierazi nor diren bertan agertzen
diren pertsonaiak.

Erantzun honako galdera hauei:

• Gizonek eta emakumeek lan berdinak egin ditzaketela uste
al duzu? Zergatik?

Buruarinen harrapakina

• Zer irizten diozu Buruarinek eta Oskoldunek egiten duten lan
trukeari? Azaldu zure erantzuna.
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irakurri ondoren
Marraztu kapitain pirata, bere goitizenak hartzen dituen uneetan.
Erreparatu argibideetan.

Liskarti pirata ausarta eta
adoretsua da.

Zerraldok egurrezko hankarik
gabe lo egiten du.

Tristeziak hartzen du
Malenkoniatsu.

Negartik ezin ditu malkoak
gerarazi.

Buruarinek buru nahaste
asko dauzka.
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Idatzi liburuan agertzen diren esamolde hauen esanahia:
Bere eskuak uzkurtu egiten ziren eskutokian:

Sutan jartzen zen:

Lo zerraldo egiten zuen:

Isatsari hozka egiten dion arraina:

Ikertu, eta adierazi pirata eta kortsarioen arteko ezberdintasuna.

Buruarinen harrapakina

Idatzi zer galdetuko zeniokeen papagai orojakileari.
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irakurri ondoren
Itsasontzi pirata baten kapitain bihurtu zara. Asmatu zure itsasontziarentzat izen bat eta bandera bat, eta marraztu itzazu.

Idatzi gutun bat lagun bati. Bertan itsaso zabalean izan dituzun
abenturak kontatuko dizkiozu.
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irakurketa-fitxa
Liburuaren izenburua:
Idazlea:
Marrazkilaria:
Bilduma:
Saila:
Argitaletxea:
Orrialde kopurua:

Parte hartzen duten pertsonaiak:
Pertsonaia nagusiaren deskribapena:

Non garatzen da istorioa:
Argudioa
Izen asko (
eta

,

,

) dauzkan kapitain

bakoitza bere
doren,

,
baten historia da. Izen

arlo bati dagokio.
itzultzen da

askoren onoparo batekin, baina bere

buru-nahaste horietako batengatik,

egiten diote. Emaztea

egiten zaio eta gauzak aldatzea erabakiko du: aurrerantzean
emaztea jarriko da

etxean geldituko da

zaintzen eta

pirataren kapitain bezala.

23

irakurketa-fitxa
Zure iritzia
Gehien gustatu zaizuna.

Gutxien gustatu zaizuna.

Gustatu al zaizu bukaera? Azaldu zergatik.

Liburuaren balorazioa: 1

2

3

4

5

Gomendatuko al zenieke liburua lagunei? Azaldu zergatik.

Irakurketaren data:
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Sinadura:

