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Gaur goizean Karmelek 
bere gurasoei gosaria 
eraman die ohera. 

Nork eraman die bere gurasoei gosaria? 

Nori eraman die Karmelek gosaria? 

Zer eraman die Karmelek gurasoei? 

Nora eraman die Karmelek gosaria 
gurasoei? 
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Amari muxu handi bat 
eman diot. 

Zer eman diot amari ? 

Nori eman diot muxu bat ? 

Nolakoa zen muxua ? 

Nork eman dio amari muxu bat ? 
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Nik nire lehengusinari 
txano polit bat erosi diot. 
Nori erosi diot txanoa ? 

Nolakoa zen txanoa? 

Nork erosi du txanoa? 

Zer erosi dio lehengusinari ? 
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Lagunei txokolatada eder 
bat prestatu diet. 

Nori prestatu diot txokolatada? 

Zer prestatu dut? 

Nork prestatu du txokolatada ? 
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Ni egunero bederatzietan 
sartzen naiz ikastolara. 

Zer ordutan sartzen naiz ikastolara? 

Nora joaten naiz egunero 
bederatzietan? 

Larunbatero ikastolara joaten naiz? 
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Bihar nik izebari lore 
edertxo bat ekarriko diot 
nire lorategitik. 

Nork ekarriko dio lore bat bere 
izebari? 

Zer ekarriko diozu izebari? 

Nondik ekarriko diozu izebari 
lorea? 

Noiz ekarriko diozu izebari lore 
eder bat? 

Nori ekarriko diozu lore bat? 
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2008ko maiatzaren 5a 

Maiatzaren 3an motxila galdu 
nuen. 
Motxila gorria eta beltza da. 
Aurkitzen baduzue Joxepiri eman, 
mesedez. 

Eskerrik asko. 

Zer galdu zuen? 

Noiz galdu zen? 

Nori eman behar zaio aurkituz 
gero? 
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Kanbo: 

Kanbo herri txiki bat da. Euskal 
Herriaren iparraldean dago. Etxeak 
zuri-zuriak dira, teilatu eta lehio 
gorriekin. 

Kanbo, herri handi bat da? 

Non dago? 

Nolakoak dira bere etxeak? 

Herri hau ezagutzen al duzu? 
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Liburudenda: 

Liburudendan gauza azko aurki daitezke: 
koadernoak, arkatzak, zorrozkiloak, liburuak 
eta margoak besteak beste. 

Igandero Asier liburudendara joaten da eta 
aitatxori egunkaria erosten dio. 

 Liburudendetan zer saltzen da?

 Koadernoak erostera, nora joaten zara?

 Zer eros ditzakezu liburudendan?

 Asier, igandero nora joaten da?

 Zer erosten du?

 Nori erosten dio egunkaria?
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Egun bat barraketan: 

 Atzo barraketara joan nintzen 
gurasoekin. Oso toki entretenigarria denez, 
urtero joaten naiz. Bertan, denetarik 
zegoen: zaldiko-maldikoak, errusiar mendia, 
noriak, tonbolak, txurroak... jende ugari ere 
bazegoen, denak alai. 

Oso ondo ibili nintzen. Txurroak jan 
nituen, zaldiko-maldikoan eta norian ibili 
nintzen, tonbolan saria jaso nuen eta 
neka-neka eginda itzuli nintzen estera. 

 Atzo, nora joan zen?

 Norekin joan zen?



11 

 Nolakoa da leku hori?

 Zer zegoen bertan?

 Zer jan zituen?

 Nola iritsi zen etxera?



LAGUNTZA GELA 
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Amaiaren kometa: 

 Amaia eta lagunek kometa askatu dute 
zelai batean. Poliki-poliki soka luzatuz, 
kometa hegan hasi da. Haizeak kometa 
astindu du goxo-goxo. Kometa alde batetik 
bestera ibili da dantzan. Amaiak duen 
kometa oso gustora eta pozik dabil. 

 Zer askatu dute Amaia eta bere lagunek?

 Kometa, non askatu dute?

 Nondik nora ibili da dantzan kometa ?

 Amaiari, kometarekin jolastea gustatzen zaio?

 Nola hasi da hegan?
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Keparekin goiz bat: 

Atzo igandea zen. Kepa hamarretan 
jaiki zen. Gosaldu eta bainu bat hartu 
zuen. 

Hamabietan bere gurasoekin irten zen 
zoologikora joateko. 

Hamabi t ’ erdietan tximinoak, jirafak, 
zebrak, sugeak eta beste hainbat animalia 
ikusten ari ziren. 

Arratsaldeko ordubietan gosetu egin 
ziren eta edari batekin ogitarteko bat hartu 
zuten. 

 Zer ordutan jaiki zen Kepa atzo?

 Ohetik altxatu ondoren, zer egin zuen?

 Nora joan zen gurasoekin?

 Norekin joan zen zoologikora?



LAGUNTZA GELA 
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 Zer animalia ikusi zuen?

 Zer bazkaldu zuten?

 Idatzi igande batean egiten duzuna:
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Ainhoa: 

Ainhoa nere lagunik onena da. Pottolo 
xamarra eta nahiko txikia da. 

Aurpegi biribila dauka. Bere begiak urdin-
urdinak dira, benetan politak! 

Ile luzea eta kizkurra dauka. Gehienetan bi 
mototsetan bilduta edukitzen du. 

Ainhoa neska jatorra eta leiala da. Guztion 
laguna. 

Idatz itzazu Ainhoa nolakoa den 
adierazten duten hitzak: 

Kanpotik: 
Aurpegia       
Begiak     
Ilea    
Barrutik  
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Bizikleta
Bizikleta garraiobide bat da. Ez da hain garestia 
baina bai entretenigarria. 
Osasunerako oso egokia da. 

Bizikleta ondo zaintzeko hau da egin behar 
duguna: ongo garbitu, kateari koipea eman eta 
noiz behinka gurpilei airea puzt egin. 

 Zer da bizikleta?

 Nolakoa da?

 Zer egingo dugu ondo zaintzeko?

 Zeintzuk dira bizikletaren atalak?

 Ba al duzu bizikletarik?

 Noiz erabiltzen duzu?
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Kanguroak

Kanguroek lau hanka dituzte. Atzekoak 
aurrekoak baino luzeagoak dira. Saltoka 
mugitzen dira. Kanguroek belarra jaten 
dute. Australia eta Nueva Guinean bizi 
dira. Sabelean poltsa bat daukate. Bertan, 
amek kanguro emeak, eramaten dituzte. 
Kanguro jaio berriak oso oso txikiak dira. 

 Kanguroak nola ibiltzen dira?

 Zer jaten dute?

 Non bizi dira?

 Sabelean zer daukate ?

 Kanguro jaio berriak nolakoak dira?



18 

 Kanguroak zenbat hanka ditu?

 Kanguro kumeak non sartzen dira?

 Marraztu kanguro-ama bere 
kumearekin :
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Animaliak : 

Ostrukek ipintzen dituzte arrautzarik 
handienak. 

Bale urdina da animaliarik handiena. 
Mingainak bakarrik, 4 tonelada pisatzen 
ditu. 

Halkoia da animalia guztien artean, 
bizkorrena. 

Nolakoak dira ostruken arraultzeak? 

Zein da animalia handiena? 

Zenbat pisatzen du balearen mingainak? 

Zein da animalia bizkorrena ? 
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