
IRAKURRI ETA ULER DEZAGUN 

 Irakurri testua.

BASERRIA 

Euskal Herrian bada toki interesgarri bat: baserria. 

Baserrietan jendea bizi da. Animaliak ere bizi dira, eta 
baratzeak ere izaten dira. 

Txerriak kortan daude. Oiloak, oilategian, eta untxiak, 
untxitegian. Behiak ukuiluan egoten dira, eta zaldiak, 
zalditegian.  

Baratzetan pertsona eta animaliak elikatzeko gaiak 
lantzen dira: artoa, babarrunak, letxuga, tomateak, 
piperrak, porruak, patatak eta abar. 

Eta lurra lantzeko, ibilgailuak erabiltzen dira, adibidez, 
traktorea; baita tresna batzuk ere, aitzurra eta goldea 
esaterako. 
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1- Erantzun galderei:

- Zer animalia bizi dira baserrian?

- Zer lantzen da baratzean?

- Zertarako erabiltzen da traktorea?

2- Idatzi baserriko animalia hauen izenak. Idatz
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3- Non bizi da animalia bakoitza? Idatzi taulan.

4- Koloreztatu baratzeko elikagaiak direnak.

 Orain idatzi zuk beste batzuk. 

5- Ba al dakizu ibilgailu honen izena? Idatzi.

6- Eta tresna hauen izena? Idatzi.

TXERRIA 

OILOA 

UNTXIA 

BEHIA 

ZALDIA 

artoa piperrak arraina letxuga 

oilaskoa azenarioa babarrunak tipula 



IRAKURRI ETA ULER DEZAGUN 

Laguntza gela 

 Irakurri testua.

EHIZTARIA OIHANEAN 

Ehiztaria oihanean zegoen. Animalien 
bila zebilen.  
Harrapatu eta saldu egingo zituen gero. 

Bazeuzkan animalia batzuk kaioletan 
gordeta, baina arazo bat zuen.   

Tximino bat zebilen 
ehiztariari segika. Zuhaitz batetik bestera saltoka zebilen 
tximinoa, eta gauzak botatzen zizkion ehiztariari: 
hostoak, adarrak, fruituak… Halako batean, zerbaitek 
ehiztariaren buruan jo zuen eta min pixka bat hartu 
zuen.

Ehiztariak zuhaitzaren goikoaldera begiratu zuen, eta 
tximinoa ikusi zuen .  

- Tximino madarikatua! Utzi bakean! - oihu egin zion
ehiztariak-.

Tximinoa zuhaitzetik jeitsi zen eta kaiola ireki zuen. 
Orduan, kaiola barruan zegoen tximinotxoa ziztu batean 
atera eta zuhaitzera igo zen, bere aitaren albora.  

Aitarengana iritsi zenean, indarrez besarkatu zuen. 
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1- Erantzun galderei:

- Non zegoen ehiztaria?

- Zer egiten ari zen oihanean?

- Non gordetzen zituen harrapatutako animaliak?

- Non zegoen tximinoa?

- Zer botatzen zion tximinoak ehiztariari?

- Zer gertatu zen tximinoak kaiola ireki zuenean?

2- Koloreztatu testuan agertzen  diren hitzak.

 Orain idatzi zuk beste 3 hitz gehiago. 

kaiola baserritarra basoa ehiztaria 

giltza txinpantzea tximinoa oihana 
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3- Zer da?
Irakurri eta kopiatu definizioak taulan.

4- Begiratu irudiari. Idatzi zer gertatu den.

EHIZTARIA 

ZUHAITZA 

KAIOLA 

OIHANA 

Ehiztaria oihanean zegoen. 

Bertan animalia basatiak bizi dira. 

Landarea da eta enborra du. 

Animaliak edukitzeko kutxa 
.modukoa.

Animaliak harrapatzen ditu. 
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5- Ba al dakizu animalia hauen izena? Idatzi.

 Orain animaliak sailkatu. 

ETXABEREAK BASATIAK 
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 Irakurri testua.
ESKUTITZA 

Kaixo, Julen: 

Hau poza! 

Etortzen zarenean, urtebetetze 
egunean egin zidaten oparia 
erakutsiko dizut: txakur bat. 

Max  izena jarri diot. Oso zintzoa 
da, ez du koska egiten. 

Uda iristeko irrikaz nago. 

Besarkada handi bat. 

Ane 

Kaixo, Ane: 

Gaur aitak esan dit berriro ere zure 
herrira joango garela oporretan. 

Uda iristeko irrikitan nago. 

Parkean jolastuko dugu , eta 
hondatzara joango gara.  

Hareazko gazteluak eraikiko ditugu, 
eta olatuen gainetik saltoka ibiliko 
gara. 

Primeran pasatuko dugu! 

Besarkada bat. 

Julen
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1- Erantzun galderei:

- Nork idatzi du lehenengo eskutitza?

- Nori idatzi dio?

- Nora joango da Julen oporretan?

- Zer egingo dute Julen eta Anek hondartzan?

- Norena da txakurra?

- Nolakoa da txakurra?

2- Idatzi pertsonaia bakoitzaren izena.
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3- Irakurri lehenengo eskutitza.
Gero, ordenatu  1,2,3 zenbakiak idatziz .

4- Kopiatu ordenatuta goiko atalak.

5- Irakurri bigarren eskutitza. Gero, ordenatu atalak .

6- Kopiatu ordenatuta goiko atalak.

3 

2 

1 

Ez du koska 
egiten, oso 
zintzoa da. 

Aneri txakur 
bat oparitu 
diote. 

Txakurrak 
Max du izena. 

3 

2 

1 

Gazteluak 
egingo dituzte 
harean. 

Julen Aneren 
herrira 
joango da 
oporretan. 

Julen eta Ane 
hondartzara 
joango dira. 
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 Irakurri testua.

FORMAK, EDONON 

Ikastetxean forma asko eta asko landu ditugu. 
Edonon ikusten dira forma horiek:   

triangelua bide seinaleetan;

zirkulua gurpiletan, txanponetan…

karratua dadoetan, mahaietan … 

Baina bada forma bat beste edozein baino gehiago ikusten 
duguna: laukizuzena. Laukizuzen estuak, zabalak, altuak, 
baxuak, neurri guztietakoak. 

Laukizuzenak dira ateak eta hormak, liburuak eta 
koadernoak, ordenagailuko pantaila nahiz telebistakoa…
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1- Erantzun:

- Zer forma aipatzen da testuan?

- Non ikus ditzakegu triangeluak?

- Eta zirkuluak?

- Zein da besteak baino gehiago ikusten dugun forma?

2- Zer forma dute gauza hauek? Idatzi azpian.
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3- Esan EGIA ala GEZURRA den.

 Ez dago triangelu formako bide seinalerik. 

 Bizikletaren gurpilak zirkulu formakoak dira. 

 Laukizuzena da gutxien ikusten dugun forma.  

 Gaileta batzuk karratuak dira. 

4- Idatzi forma bakoitzeko hiru gauza.

5- Asmakizunak irakurri, pentsatu eta…

 EZETZ ASMATU! 

Gauza laukizuzena dut 
pantaila moduan, 

teklatuan ditut  
hizki eta zenbakiak dantzan. 

Zer naiz? 

Pipitaki papataki 
nik gauza bat dakit. 

Borobil-borobila da 
baina ez da pilota. 

Iluntasuna argitzen du 
eta leku urruti batean bizi da. 

Zer da? 

LAUKIZUZENA KARRATUA ZIRKULUA TRIANGELUA 
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 Irakurri testua.
OSTADARRA 

Gorria, laranja, horia, berdea, urdina. 
Mokoa margotzen ari da txoria. 

Bazen zubi bat. 
Zubia gorria zen. 
Zubia laranja zen. 
Zubia horia zen. 
Zubia berdea zen. 
Zubia urdina zen. 
Zubia handia zen. 
Eta azpian  
Kukuarekin dantzan … zu! 

Kolorez betetako abanikoa 
da ostadarra.  

Gorria mutur batean,   
eta morea bestean.   
Tartean, laranja, horia, 
berdea eta urdina. 
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1- Erantzun galderei:

- Zeri buruz ari dira olerkiak?

- Zeren antza du ostadarrak?

- Idatzi ostadarraren koloreak.

2- Margotu  ostadarraren koloreekin irudian bezala.
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3- Bilatu testuan ostadarraren koloreen artean.... 

4- Osatu esaldiak olerkietako hitzekin.

 Kolorez betetako  da ostadarra. 

   margotzen ari da   .    

  rekin dantzan   .  

5- Koloreztatu testuan agertzen  diren hitzak.

6- Asmatu istorio bat hitz hauekin.

ostadarra txoria zubia 

grisa laranja horia hegoa mokoa 

kukua oiloa trenbidea zubia ostadarra 

beltza berdea txoria kolorea hodeiak 

R letra 
dutenak 

O letra 
dutenak 
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 Irakurri testua.

SAGUA ETA UNTXIA 

Behin batean, Sagu Txiki ibaira joan zen. 
Halako batean, ibai ertzean zegoela, norbait 
hurbildu zitzaion atzetik, eta begiak estali 
zizkion. 

-Nor zara?- galdetu zion Sagu Txikik.

-Ezetz asmatu! Belarri luzeak ditut, nire isatsa  laburra
da eta luzea dut muturra.

-Badakit. Untxitxo zara!- esan zuen SaguTxikik.

-Asmatu egin duzu! Eta zer daukazu eskuan,
Sagu Txiki?- erantzun zuen untxiak.

-Egurrezko barra bat, punta zorrotza eta beltza duena.
Eskuan hartu eta eskutitza idazten ari naiz nire
anaiari- esan zuen Sagu Txikik.

Eta Sagu Txikik idazitako eskutitza erakutsi zion 
Untxitxori. 
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1- Erantzun galderei:

- Non zegoen  Sagu Txiki?

- Nor hurbildu zitzaion atzetik?

- Zergatik ez zuen ikusi Sagu Txiki Untxitxo?

- Zer edatzi zion  Sagu Txikik bere anaiari?

2- Esan EGIA ala GEZURRA den.

   Sagua basoan zegoen.   Sagua irakurtzen ari zen. 

  Katua hurbildu zitzaion.    Eskutitza anaiarentzat zen. 

  Untxiak begiak estali zizkion.   Eskutitza arkatzarekin 

idatzi zuen. 

3- Erantzun.

- Nola dute izena ikusteko balio duten gorputzeko atalek?

- Zer da punta zorrotza eta beltza duen egurrezko barra?
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4- Koloreztatu irakurgaian agertzen diren hitzak.

5- Bete gurutzegrama hau irudiak ikusita.

1 2 3 4

5 6 7

B I 3 

7 

I 2 

6 

1 

E B 5 

4 

belarriak eskutitza olerkia untxia 

eskuak sagua asmatu katua 
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 Irakurri testua.

TXAKUR GALDUA 

Toby izeneko txakurra galdu da. 
Handia eta argala da. 
Buru txikia eta luzea du. 
Ile motza dauka, zuria,  
orban beltzekin. 

Igandean, Azaroaren 
10ean, galdu zen Herriko 
Plazan. Egun hartan lepoko 
gorria eta gabardina grisa 
zeraman. 

Aurkitzen baduzu, deitu mesedez, 
628 656 43 22 telefono zenbakira.  

Eskerrik asko. 

Idoia

TXAKUR GALDUA 

Toby izeneko txakurra galdu da. 
Handia eta argala da. 

Buru txikia eta luzea dauka.  
Ile motza dauka, zuria, orban 

beltzekin. 

Igandean, Azaroaren 10ean, galdu 

zen Herriko Plazan. Egun hartan 

lepoko gorria eta gabardina grisa 

zeraman. 

Aurkitzen baduzu, deitu mesedez 

628 656 43 22 telefono zenbakira. 
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1- Erantzun galderei:

- Zer gertatu da?

- Zein da galdutako txakurraren izena?

- Non galdu zen txakurra?

- Noiz galdu zen?

2- Nolakoa da txakurra? Idatzi.

3- Zer egin behar du txakurra aurkitzen duen pertsonak?

ARRAZA 

IZENA

BURUA

ILEA 

Galdu zen 
eguneko 
JANTZIAK 

TXAKURRAREN DATUAK 



IRAKURRI ETA ULER DEZAGUN 

4- Zein da galdutako txakurra? Markatu.

5- Nolakoa da beste txakurra? Azaldu.

6- Osatu animalien izenak letrak ordenatuz.

A L I E G 

O L O R A 

A U S E G 

L A Z A I D 

A R R A X T U K 

A K A U

U

T 
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 Irakurri testua.

FREDI ASTOA 

Agus abeltzaina da. Baserrian bizi da 
bere animaliekin. 

Azken egunetan oso kezkatuta dago,  
Fredi astoak gauza oso arraroak egiten 
dituelako. 

Pasa den astean, azokara joan 
zirenean, Fredi 

astoak zuhaitz bat jo eta lurrera 
erori zen. Zauri bat egin zuen 
buruan.  

Gaur udaltzaina etorri zaio Agusi 
oso haserre.   
Fredi astoak bideko seinale guztiak 
hondatu dituela esan dio. 

Agus oso arduratuta geratu da. Azkenean, albaitarienera 
eraman du Fredi astoa.  

Albaitariaren izena Susana da, eta Agusen lagun mina 
da. Konponbidea bizkor-bizkor aurkitu du Susanak: Fredi 

astoak betaurrekoak behar 
ditu! 

Frediri betaurrekoak jarri 
dizkiote. Orain, denak daude 
poz-pozik: astoa, Agus, 
udaltzaina eta Susana. 
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1- Erantzun galdereei:

- Non bizi da Agus?

- Norekin bizi da baserrian?

- Zergatik dago Agus kezkatuta?

- Norengana eraman du Agusek astoa?

- Nola du izena albaitariak ?

- Zer jarri dio albaitariak Fredi astoari?

- Nola daude orain denak?

2- Esan EGIA ala GEZURRA den.

  Agus arrantzalea  da.      Albaitaria mutila da. 

     Agus baserrian bizi da.         Susana udaltzaina da. 

     Fredi astoak bideko seinaleak  Astoak betaurrekoak 

     hondatu ditu.     behar ditu. 
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3- Hutsuneak bete.

Agus         bizi da bere          . 

Udaltzaina  joan da  oso              . 

Fredi astoak bideko          guztiak hondatu ditu. 

Agusek astoa           eraman du. 

Albaitariaren izena           da. 

Fredi astoari             jarri dizkiote. 

Orain denak daude pozik-pozik:       , 

,       eta            . 

4- Koloreztatu irakurgaian agertzen diren hitzak.

 

 

 

 

 

astoa arrantzalea azoka baserria 

mendia harria albaitaria erizaina 

igeltsua zauria ospitalea betaurrekoak 
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 Irakurri testua.

JOKIN GAIXORIK DAGO 

Andereñoak esan digu Jokin 
gaixorik dagoela.  

Jokinek barizela dauka. 
Etxean dago eta ezingo da 
eskolara etorri.   

Ikasgelako lagunen artean 
erabaki dugu egunero Jokini 
etxerako lanak eramatea. 

Baina barizela kutsakorra da eta ezin dugu Jokinen 
etxera igo. Nola eraman, orduan, etxerako lanak? 

Buruari eragin eta eragin ibili gara, baina ez zaigu 
ezer bururatu.  

Azkenean, Jokinen amari ideia bat bururatu zaio: 
txirrika bat jarri du Jokinen 
logelako leihoan, eta soka batetik 
ontzi bat zintzilikatu du. 

Orain, eskolatik ateratzen garenean, 
Jokinen etxeko txirrina jotzen dugu 
eta etxerako lanak txirrikan 
sartzen dizkiogu.  

Berak ere mezuak idazten dizkigu, eta horrela badakigu 
zer moduz dagoen. 

Jokin ez da aspertzen. Laster itzuliko da eskolara. 
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1- Ordenatu esaldiak (1,2,3,4,5)

  Egunero Jokini etxerako lanak eramatea erabaki dugu 

 Jokin gaixorik dago eta ezin da eskolara etorri 

 Etxerako lanak txirrikan jartzen dizkiogu. 

 Jokinen amak txirrika bat jarri du leihoan 

 Horrela Jokin ez da aspertzen. 

2- Kopiatu aurreko esaldiak. Laburpena lortuko duzu.

4- Koloreztatu irakurgaian agertzen diren hitzak.

txirrika 

boligrafoa etxerako lanak gaixorik 

eskola pijama barizela sukaldea 
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 Irakurri testua.

TXAKURTXO HERRENA 

Egun batean Ane eta bere amak, txakurtxo 
bat aurkitu zuten kalean. 
- Hanka bat gaizki dauka - esan zuen

Anek. 
- Bai, apurtuta dauka. Albaitariarengana

eramango dugu - erantzun zion 
amak.   

Albaitariak erradiografia bat egin zion 
txakurraren hankari. Gero hanka 
igeltsuaz estali zion.

Amak albaitariari kontsulta ordaindu 
eta etxera itzuli ziren. Etxean kartoizko kaxa batean 
ohetxo bat egin zioten txakurtxoari. 

Anek eta amak “Lagun” izena jarri zioten. Jaten eman, 
ilea eskubilatu eta mimo askorekin zaindu zuten 
txakurtxoa. 
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1- Erantzun galdereei:

- Non aurkitu zuten txakurtxoa?

- Zer gertatzen zitzaion txakurtxoari?

- Norengana eraman zuten txakurtxoa sendatzera?

- Zer egin zion albaitariak sendatzeko?

2- Hutsuneak bete.

Anek eta   txakur bat aurkitu zuten  . 

Txakurrak    bat apurtuta  zeukan . 

Albaitariak     bat egin zion  , eta gero 

hanka  estali zion. 

Kartoizko kaxarekin     egin zioten. 

Txakurrari     izena jarri zioten. 
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3- Erantzun:

- Eta zuk, baduzu txakurrik?

- Eraman duzu inoiz albaitariarengana?

- Zergatik? Zer gertatu zitzaion zure txakurrari?
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