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1. Atala. | Juan Martin baserrira heldu da. 

• Pertsonaiak. Lotu izenak bere ezaugarriekin: 

1. Juan Martin 
2. Anaia 
3. Ikasle “pedantea”, medikua 
4. Harakina 
5. Aita 
6. Ixabel 

  Luis 
  Zakilo 
  Bekozkoa 
  Apopiloa 
  Aditzekin eta hiztegiarekin trabatzen da 
  Liraina 

• Itzuli edo euskara batuan jarri ezazu: 
Roncar = __________                                           Rezar = _______ 
 
´in beharkozu! ___________________________________ 

 
E’erki. Zatoz etxia. ________________ 

 
Hau ikuilu’ek. ________________ 
 
Nola esango luke euskaldun peto batek “¡Dale sin miedo!“? 
 
____________________________________________________________________ 
 

 
Zer erantzuten du taxilariak libre dagoen galdetzen diotenean? 

_________________________________________________________________________ 
 
Zer egiten du Juan Martinek erekzioa edo tentetzea ingurukoek ikus ez dezatela nahi 
duenean? 
_________________________________________________________________________ 

 

 
Zer gertatzen da JuanMar aitarekin belarretara lan egitera joaten denean? 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Ingelesa modu naturalean ikasteko eta hizkuntza murgiltzea egiteko, jendea atzerrira 
bidaiatzen du. Nola hobetu dezakezu zuk zure euskara, modu naturalean? 

 
_________________________________________________________________________ 
 

 

Nekazal giroko hitzak (azaldu edo itzuli): 
Simaur:__________________ 
Errapeak:__________________ 
Idiskoa:__________________ 
Jetsi:__________________ 
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2. atala. [25:07tik aurrera] Euskaltegiko lehen eguna. 

Hurrengo esaldiak ikasleek esaten dituzte. Zein euskara mota erabiltzen dute edo zein hiztun 
mota da?  

 
 

Nola esaten da zuzen/euskara 
batuan? 

Euskara/Hiztun mota? 
• Euskaldunzar 
• Euskaldunberri 
• Oso formala 

gustatuko lidake 

euskara da gure herriko ezkontza 

dei zeniezadakete Koldobika 

lantxeko eta jorratxeko helburuarekin etorri naiz. 

Ba, neri aldrebes gertatzen zait, zeren eztakit 
ho'lako batuaz hitze'iten. 

Ba nik batua ikasi behar, ze'atik nik nahi deten lana 
e'ukitzeko, ba, oso biharrezkoa da nibela e'ukitzia.  

  

 
Baserriko tresna batzuekin lan egiten dute baserrian. 
eskuarea, sardea eta sega. Lotu irudiekin. 

   
 
Nork erabiltzen du sega, Juan Martinen arabera? 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Zer iruditu zaizu antzezlan hau? Gogoetarik eragin dizu? Liburua irakurri duzu? Filma ikusi duzu? 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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ERANTZUN ORRIA 

Pertsonaiak. Lotu izenak bere ezaugarriekin: 

Pertsonaiak. Lotu izenak bere ezaugarriekin: 

1. Juan Martin 
2. Anaia 
3. Ikasle “pedantea”, medikua 
4. Harakina 
5. Aita 
6. Ixabel 

  3 Luis 

  2 Zakilo 

  5 Bekozkoa 

  1 Apopiloa 

  4 Aditzekin eta hiztegiarekin trabatzen da 

  6 Liraina 

 

roncar=_____zurrunga egin_____                                      rezar=___otoitz egin____ 

 

´in beharkozu!______Egin beharko duzu!_____________________________- 

 

E’erki. Zatoz etxia.____Ederki. Zatoz etxera.____________ 

 

Hau ikuilu’ek____Han ikuilua duk. (duzu)____________ 

 
Nola esango luke euskaldun peto batek “¡Dale sin miedo!“? 
 

___Emaiok, beldurrik gabe._________________________________________ 

 
Zer erantzuten du taxilariak libre dagoen galdetzen diotenean? 

___Taxia libre dagoela, baina bera ez, ezkonduta dagoelako._________ 

 
Zer egiten du Juan Martinek erekzioa edo tentetzea ingurukoek ikus ez dezatela nahi 
duenean? 

___Futbolean edo politika pertsonaietan pentsatu._____________ 

 
Zer gertatzen da JuanMar aitarekin belarretara lan egitera joaten denean? 

 

___Mozkortu egiten dela.___________________________________________ 

 
Ingelesa modu naturalean ikasteko eta hizkuntza murgiltzea egiteko, jendea atzerrira 
bidaiatzen du. Nola hobetu dezakezu zuk zure euskara, modu naturalean? 

 

___Egunerokoan euskara erabiliz. Baserri edo Barnetegi batera joanez. 

Giro euskalduneko jendearekin nahastuz.____________________ 

 
Nekazal giroko hitzak: 

Simaur-ongarria 

errapeak-behi titiak 

idiskoa-zezen txikia 

jetsi-ordeñar 
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2. atala. [25:07] Euskaltegiko lehen eguna. 

Hurrengo esaldiak ikasleek esaten dituzte. Zein euskara mota erabiltzen dute edo zein hiztun 
mota da?  

 
 

Nola esaten da zuzen/euskara 
batuan? 

Euskara/Hiztun mota? 
• Euskaldunzar 
• Euskaldunberri 
• Oso formala 

gustatuko lidake 

euskara da gure herriko ezkontza 

dei zeniezadakete Koldobika 

lantxeko eta jorratxeko helburuarekin etorri naiz. 

Ba, neri aldrebes gertatzen zait, zeren eztakit 
ho'lako batuaz hitze'iten. 

Ba nik batua ikasi behar, ze'atik nik nahi deten lana 
e'ukitzeko, ba, oso biharrezkoa da nibela e'ukitzia.  

Gustatuko litzaidake 

 Euskara gure herriko 

hizkuntza da. 

 Koldobika deitu ahal 

didazue. 

  Lantzeko eta jorratzeko 

helburuarekin etorri nai. 

 Ba(da), niri alderantziz 

gertatzen zait, ez baitaki 

horrelako batuaz hitz 

egiten. 

 Batua ikasi behar du, nik 

nahi dudan lana 

edukitzeko oso beharrezkoa 

da maila edukitzea. 

Euskaldunberri 

(harakina) 

 

 

Euskaldunberri 

(medikua) 

 

 

 

Euskaldunzar 

(tabernaria) 

 
Baserriko tresna batzuekin lan egiten dute baserrian. 
eskuarea, sardea eta sega. Lotu irudiekin. 

   
Sardea             Eskuarea         Sega 

Nork erabiltzen du sega, Juan Martinen arabera? 

____Heriotzak____________________________________________________________ 

 


