
15 ikagasteiz

SENDA, SENDA, MIRIKU; OILO-KAKA, XIRIKU (1)HITZETIK HORTZERA  B2.1  MAILA

Hona hemen gaiari eta sortuko dituzun testuei lotutako zenbait proposamen zeure kabuz egiteko. 
Proposamen horiek euskaltegiaren blogean aurkituko dituzu, B.2 mailako ikastorduen atalean. Gogoratu 
ikasprozesuan aurrera egiteko oso garrantzitsua dela zure euskara plazara ateratzea!

Jalgi hadi plazara!

Internet aprobetxatuta:

3 Sartu zaitez Osakidetzaren webgunean edo aplikazioan, eta egin ezazu 
zerrenda bat, han egin daitezkeen izapide edo tramite guztiak bilduta. Eraman 
ezazu zerrenda hori ikasgelara, eta alderatu ezazu ikaskideek egin dutenarekin.

3 Sartu zaitez Osakidetzaren webgunean edo aplikazioan, eta egin ezazu honako 
proba hau: eska ezazu euskaraz aldez aurretiko zita bat zeure medikuarekin, 
baina azken urratsa –datuak berretsi– egin gabe, benetan gaixorik ez bazaude, 
jakina!!!

3 Gehiago ordaindu beharko lukete? izeneko audioa entzungo duzu. Entzun 
ondoren, audio labur bat grabatuko duzu horren inguruan duzun iritzia 
azaltzeko, eta ikaskide bati bidaliko diozu.

3 Geratu ikaskide batekin, eta banatu zuen artean EiTBko bi saio hauek. Ikus 
ezazue, nork berea, egin ezazue laburpentxoa, eta azal iezaiozue elkarri.
1. Euskara osasungintzan (Tribuaren berbak saioaren web-orrian, Saio guztiak 

atala). 
2. Anorexia (Ur handitan saioa).

3 Oskorri taldeak Buruko mina izeneko kanta bat grabatu zuen 1997an Marijane 
kanta zan! izeneko diskoan. Marijane Minaberri idazle nafarraren hitzekin 
konposatutako abestiek osatzen dute diskoa. Kantuen hitzak, berriz, Ikas-ek 
1965ean argitaratu zuen Xoriak kantari olerki bildumatik aukeratu zituzten 
gehienak. Entzun ezazu kanta. Ondoren, bila ezazu Interneten ea bestelako 
kantarik ote dagoen gaixotasun, eritasun edo gaitzei buruzkorik. Aurkituz gero, 
eraman ezazu/itzazu ikasgelara, eta komenta ezazue ikaskide batekin.

3 Buruko mina dela-eta, irakur ezazu zientzia.eus web-orrian gaitz horri buruzko 
artikulua, Zerk eragiten du buruko mina? izenekoa, eta komenta ezazu ikaskide 
batekin ea zer iruditu zaizuen azalpena (ulergarria/ulergaitza, argigarria/
iluna…). Halaber, komenta ezazu ea zuek askotan izan ohi duzuen buruko minik 
eta, horrelakoetan, zer egin ohi duzuen mina arintzeko.

3 IKAk hainbat aplikazio ditu euskara ikasteko. Horietako bat (IKAPP Zaharrak 
berri) gure esaerak eta esamoldeak ezagutzeko jolasa da: galdera sorta ahalik 
eta azkarren erantzun behar duzu, puntuazioa hobetzeko. 

JALGI HADI PLAZARA!

http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/dokutekako-fitxa?p_p_id=56_INSTANCE_fLB1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=10138&articleId=2158653
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/tribuaren-berbak/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ur-handitan/bideoak/osoa/4660568/bideoa-itxaro-mendizabal-anorexia-suizidio-geldo-da/
https://www.youtube.com/watch?v=VGjPFdrJTu0
https://zientzia.eus/artikuluak/zerk-eragiten-du-buruko-mina/
https://gasteiz.ikaeuskaltegiak.eus/euskara/ikaslegunea/ikapp-ak
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3 Ba al dakizue nor zen Gotzon Garate? Bada, Elgoibarren jaiotako euskal 
hizkuntzalaria izan zen, eta lan izugarria egin zuen esaera zaharren inguruan; 
izan ere, esaera zahar ugari bildu zituen: euskarazko (14.000 baino gehiago), 
gaztelaniazko (>5.000), ingelesezko (>4.000) eta latinezko (>3.000) atsotitzak 
edo errefrauak. Sar zaitez lan horren bertsio digitalean, eta egin ezazu ikerlan 
txiki bat: lan-unitatean landuko ditugun osasunari buruzko esaera zaharrez 
gain, osasunari loturiko zenbat esaera gehiago dago? Aukera itzazu 5, eraman 
itzazu ikasgelara, eta erkatu itzazu ikaskideek aukeratutakoekin.

3 Zertan dira berdinak honako liburu hauek: Zure arimaren truke (Fernando Morillo), 
Zu (Anjel Lertxundi), Errotik (Gotzon Barandiaran), Super H, hontz zuriaren 
lurraldean (Miren Amuriza)? Egin ezazu ikerketa txiki bat, eta deskubri ezazu 
zer gaik lotzen dituen liburu horiek guztiak. Baten bat irakurtzera animatuko?

http://www.ametza.com/bbk/htdocs/garate.htm

