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UNITATEAREN EGITURA
Aurkezpena
Atal honetan gramatika edukiak aurkezten dira. Gramatika izenburupean
prestatutako koadroetan edukia aurkezten
da eta, ondoren, eduki horrekin zerikusia
duten hainbat jarduera egin ahal izango
dituzu, testuen, irudien edota grabazioen
bidez egin beharrekoak.

Irakurmena eta Idazmena
Atal honetan irakurmena eta idazmena landuko dituzu. Horretarako, era guztietako
testuak jaso ditugu. Eta, horiekin batera,
zenbait ariketa proposatzen dira, ulermena
lantzeko eta lexikoa aberasteko. Lexikoa
sortzeko atzizkiak ere ezagutuko dituzu,
unitatez unitate. Eta idazmenean trebatzeko, testu batzuk sortzeko laguntza
izango duzu.

Entzumena eta Mintzamena
Unitatearen gaiarekin zerikusia duten testuak entzuno dituzu CDan, entzumena
garatzeko. Horrekin batera, ahozko
testuak ulertzen lagunduko dizuten
hainbat ariketa ere izango dituzu atal honetan. Eta, era berean, aukera ugari izango
duzu zure iritziak, azalpenak… ahoz
adierazteko. Horretarako, zenbait esamolde ere eskaintzen dira (poza eta haserrea
adierazteko, laguntza eskatzeko, iritzia
emateko…).
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Ekoizpena
Unitatearen gaiarekin zerikusia duen
proiektu bat aurrera eramateko proposamena duzu atal honetan. Horretarako,
aurreko ataletan ikusitakoa erabili
beharko duzu. Gainera, laguntza moduan ereduak ere eskaintzen zaizkizu.

Jakingaiak
Bi unitatetik behin landuko duzun orrialde honetan, euskal hizkuntzaren eta
kulturaren arlo batzuei begiradatxo
bat emango diogu.
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Iñaki Mendiguren
K

ontu handiz betiere, baina ahal nuenetan
zuen mahaira hurbiltzen hasi nintzen, eta atsedenorduetan zure taldera inguratzen. Susmorik sorrarazi gabe, baina gehiago jakin nahi nuen zutaz. Hala
konturatu nintzen zuk futbola zenuela amets, futbolaren beharra zenuela. Behar zenuen korrika, ostikoka, barruak hustea; agian bizi, larregi sentitzen
zenuen erraietan, irudimen gehiegitxo bezala imajinazioan. Eta jakin nuen herriko futbol-taldean jokatzen zenuela asteburuetan; eta ni, inoiz bizitzan
partidu oso bat ikusi gabea, futbol-zelai batean sekula izateke, zu ikustera bultzatu ninduen zerbaitek
igande hartan. Orain barregarria iruditzen zait, lotsarazten nau pixka bat, baina orduan... Harriturik,
nola nengoen han itauntzen zidaten lagunei, ezin
nik esan jokalari bakar batengan nituela begiak josita! Itzulinguruka, galdetu ere egin nion ondokoren
bati ona ote zinen; ez dakit zer erantzun zidan.

Literatura

[...]
Iñaki Mendiguren Ezkion jaio zen 1954an, eta Filosofia eta
Letretan lizentziaduna da. Irakaskuntzan ibili ostean, itzulpegintzan dihardu gaur egun. Hainbat itzulpen lan egin ditu:
Tocquevillen Amerikako Demokrazia, Toynbeeren Historiaren
azterketa, Elizen Arteko Biblia (talde lanean), J. Swiften
Gulliverren bidaiak, Harri Potter (Euskadi Itzulpen Saria, 2003),
eta abar. Bestalde, bi eleberri idatzi ditu: Haltzak badu bihotzik (1989) eta Ilunkerako xuxurlak (1999).

Betea eta sendoa zenuen gorputza, aurpegiz
argalagoa ematen bazenuen ere. Zure ibilkera arin
eta dantzariaz, baloiaz artazika, pottoka jostalari
bat zenirudien. Dotore, fintasunez jolasten zenuen,
gogortasun eta agresibitaterik gabe, baina ahal zenuen
guztia emanez, kementsu eta seguru, zakarkeriarik
gabe. Ez dakit teknikarik zenuen, ez dakit ongi jolastu zenuen... baina gogoan dut, zuek lehen gola sartzean, nola besarkatu zenuen taldekide zoriontsu
hura, eta une hartan, bat-batean, zein biziki desiratu nuen haren lekuan egotea!

HIZTEGIA
itaundu: galdetu
itzulinguruka: itzuli-mitzulika, jira-biraka
pottoka: zaldi txiki
susmo: errezelo, uste txar
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Iñaki Mendiguren
Haltzak badu bihotzik,
Elkar

Bi unitatetik behin zenbait euskal idazle
ezagutu, haiek idatzitako testuak irakurri
eta iritzia ere eman ahal izango duzu.

Maitasunaren gola.
Esan honako baieztapen hauek egia (E) ala gezurra
(G) diren, eta bilatu testuan baieztapen bakoitzari
dagokion pasartea.
E

1 Lehen pertsonan hitz egiten duena
futbolzale porrokatua zen.
2 Lagunak harritu egin ziren futbola
ikustera joan zelako.
3 Lehen gola sartzean, elkar besarkatu zuten
jokalariak eta istorioaren kontalariak.
4 Ziur dago jokalari bikaina zela hain
gustuko zuen pertsona hura.

b

Zer egiteko gai izango zinateke gogoko
neska/mutila konkistatzeko edo harengandik hurbilago egoteko? Aukeratu.
puenting
telebistara joan
maitasun gutun
bat bidali

G

c

hizkuntza bat ikasi
parapentean ibili
besterik: ......................

Zuretzat, zer da futbola? Diru makina? Reality
show-a? Zahar nahiz gazte, denok batzen gaituen
kirola? Sentimendu sakon bat? Hausnartu apur
batean, eta adierazi zeure iritzia hiruzpalau lerrotan.

Liburuko zenbait ikurren esanahia:
➛
➛
➛
➛
5

CDko entzungaiak.
CDko tartearen erreferentzia.
Ariketa binaka egin behar da.
Ariketa taldeka egin behar da.

