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Jakin badakigu eskolak ahozko hizkuntzari eskaintzen dion esparrua oso
mugatua dela. Hau da, hizkuntza idatziak leku handia hartzen du,
ahozkoaren kalterako. Horretan, hain zuzen, egin nahi dut indar; ahozko
hizkuntzak behar duen tokia har dezan.
Ikasleek, egunero, euskaraz egiteko aukera eta gogoa izan behar dutela
uste dut. Horretarako, era askotako jarduerak egin behar dira; eta
jarduera horiek erakargarriak izan behar dira. Lan honetan jarduera sorta
bat eskainiko dut, eskolan ahozko hizkuntza lantzeko.
Euskaraz hitz egiteko gogoa piztea da helburua; horretarako, hainbat
baliabide jorratu nahi dut: kantak, ipuinak, esketxak, aho-korapiloak,
olerkiak, hitzaldiak, inprobisazioak, irratsaioa, telesaioa, vokiak, ahozko
azalpenak…
Ingurune erdaldunetan bizi diren haur eta gazte askok eskolan dute
euskararekiko harreman bakarra. Euskara, beraz, eskolako hizkuntza
da, eta horrela ikusten dute haiek. Eskolatik kanpo ez dute euskararekin
inolako harremanik eta, oro har, ez dira euskararekin identifikatzen.
Zer egin dezake eskolak arazo horren aurrean? Ikasleen arteko
harremanak, kasu gehienetan, erdaraz izaten dira; zergatik? Ez al da
euskara erakargarria gure ikasleentzat? Hauxe da, hain zuzen ere, lan
honen asmoa: ikasleek euskara gogoko izatea eta euskararekin
disfrutatzea, euskaraz gozatzea, azken finean. Horrela lortuko baitugu
elkarrekin euskaraz egitea; bai ahozko harremanetan, bai teknologia
berriak erabiliz. Hori lortuz gero, euskarazko harremanak sendotu egingo
dituzte.
Bestaldetik, etorkizunean, gure ikasleek ahozko adierazpena erabili
beharko dute, jendaurrean hitz egin, azalpenak edo iritziak eman,
argudiatu... Baina eskolak, gaur egun, ez ditu ikasleak horretarako behar
bezala prestatzen. Goazen, bada, ahozkotasunaren aldeko apustu
sendoa egitera! Eman diezaiegun gure haur eta gazteei eskolan hitz
egiteko aukera gehiago.
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Jarduerak LHko hirugarren zikloan lantzeko pentsatuta daude. Hala ere,
aldaketa txiki batzuk eginda, beste zikloetan ere erabiltzeko aukera
dago.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eguneroko jardueretan, euskaraz ahoz komunikatzeko gai izatea.
Euskaraz gozatzea.
Euskaraz hitz egiteko gogoa piztea.
Euskara gustukoa izatea eta disfrutatzea.
Euskal kulturaren ezaugarri batzuk ezagutzea.
Herri-literaturako hainbat abesti, jolas, aho-korapilo… ulertzea eta
ikastea.
Azalpen, argudio, iritzi… sinpleak ahoz emateko gai izatea.
Ipuin, istorio, deskripzio… batzuk ulertzea eta ahoz sortzea.
Esparru guztietan euskara erabiltzeko interesa izatea.
Whatsappez, posta elektronikoz eta abarrez komunikatzeko
hizkuntza euskara ere izatea.
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o
o
o
o
o

Eztabaidetan errespetuz parte hartzen ikastea.
Besteen iritziak arretaz eta errespetuz entzuten ikastea.
Nork bere iritzia askatasun osoz ematea.
Auto-ebaluazioa eta ikasleen artekoa egiteko gai izatea.
Eztabaidetan erabiltzen diren egitura batzuk ikastea eta beste
testuinguru batzuetan erabiltzea.
o Euskararekiko jarrera positiboa izatea.

Ikasleak taldeka jarriko dira eta, aurretik emandako gai batzuen
inguruan, iritzia eman beharko dute. Horretarako, hainbat egitura ikasi
beharko dute. Horrez gain, eztabaidan parte hartzeko arauak ere
kontuan hartuko dituzte.
Ikasleek, launaka jarrita, aldez aurretik proposatutako gaietako bat
aukeratu beharko dute. Laukote bakoitzean bikote bi egingo dira.
Bikoteetako bateko ikasleak lauzpabost minutuz arituko dira
aukeratutako gaiez hitz egiten: aldeko eta kontrako iritziak hautatu, haiek
defendatzeko argudioak eman eta ikuspuntua azaldu beharko dute.
Bitartean, beste bikoteak, isilik, besteak nola ari diren behatuko du;
behatzaile batek ondo zer egiten duten idatziko du, eta besteak, berriz,
hobetu beharrekoa. Amaitu ondoren, bikoteen artean, zereginak
trukatuko dituzte.
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Lana guztiz amaituta eta ikasleak prest daudenean, irakasleak ikasleen
eztabaida grabatu egingo du.

Badakigu geure iritzia defendatzen besteen aurrean? Gai gara geure
ideiak haserretu gabe defendatzeko? Begiratu irudiei, eta komentatu
zuen artean zer deritzezuen.

Deskriba ditzagun irudiak; horretarako, galdera hauei erantzuten
saiatuko gara:
o
o
o
o

Zertan ari dira?
Nor ari da ondo, nor ez?
Zergatik?
Gure artean hitz egin edo eztabaidatzen dugunean, zer da
garrantzitsuena?
o Eztabaidatzen dugunean, haserretu egin behar dugu?
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o Hitz egiten dugunean, zein da helburua? Zertarako hitz egiten
dugu?
Jarduera honetan aldeko eta kontrako iritziak nola eman landuko dugu.
Elkarrekin hitz egiten dugunean, arau batzuk bete behar ditugula gogoan
izan behar dugu.
Lauko taldeak egingo ditugu, eta gero bikoteka jardungo dugu.
Lehenengo eta behin, ondo planifikatu behar dugu. Helburua garbi izan
behar dugu. Hau da, zer egingo dugun, zertarako, zein izango den gure
azken emaitza, harekin zer egingo dugun…
Gogoan izan beharreko hainbat gauza: elkarrizketaren helburua elkar
konbentzitzea da, hasiera batean. Hala ere, gerta daiteke inoren iritzia
ez aldatzea, hots, elkarrizketaren hasierako ikuspuntu berarekin
amaitzea. Beste aukera bat akordioetara heltzea izan daiteke. Nolanahi
ere, garbi izan behar dugu eztabaidatzen dugunean ez dagoela, ez
galtzailerik ezta irabazlerik ere. Guztiok gara irabazle, elkarrekin ikasi
dugulako. Gure iritzia entzuna izan da, eta guk beste batzuena entzuteko
eta hausnartzeko aukera izan dugu.
Amaitzeko, elkarrizketarako prest gaudenean, irakasleak gure azken
ekoizpena grabatu egingo du.
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Orain, gure lana antolatzen hasteko, taula hau beteko dugu:

Gai honetan hauxe landuko dugu:

Taldekideak hauexek gara:

Elkarrizketen helburua hauxe da:

Azken ekoizpena hauxe izango da:

Hiru gaiotako bat aukeratuko dugu:
1. GAIA: Eskolako jolasaldietan, kirol-talde mistoak ala neskak alde
batetik eta mutilak bestetik?
2. GAIA: Parte hartuko zenuke telebistako programa batean?
3. GAIA: Telebista, liburuak, bideo-jokoak, whatsappa… euskaraz ala
gaztelaniaz?
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1. GAIA: Eskolako jolasaldietan, kirol-talde mistoak bai ala ez?
ALDEKO IRITZIA
Talde mistoak, noski!
Aldeko arrazoi hauek aipa ditzakegu, edo bururatzen zaizkigun beste
batzuk:
o Zergatik ez? Nahi dugun bezala eta nahi dugunarekin jolasteko
eskubidea dugu. Berdin da neska zein mutila izan.
o Hori oso iritzi atzerakoia da. Gaur egun eztabaida horrek ez dauka
zentzurik.
o Askoz hobeto pasatzen dugu guztiok elkarrekin.
o Elkarrekin jolastu behar dugu.
o Nork bere trebetasunak ditu, eta, horrela, elkarri laguntzen diogu.
o …

KONTRAKO IRITZIA
Neska-mutilak elkarrekin? Ezta pentsatu ere!
Kontrako iritzi hauek aipa ditzakegu, edo bururatzen zaizkigun beste
batzuk:
o Kiroletan, mutilak neskak baino askoz hobeak dira.
o Neskekin partida guztiak galduko genituzke.
o Mutilek tranpak egiten dituzte.
o Mutilek ez dakite galtzen, eta errua neskei botatzen diete.
o Neskak kexaka ibiltzen dira beti, min hartu dutelako.
o …
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2. GAIA: Parte hartuko zenuke telebistako programa batean?
ALDEKO IRITZIA
Bai, noski!
Aldeko arrazoi hauek aipa ditzakegu, edo bururatzen zaizkigun beste
batzuk:
o Oso dibertigarria da, oso ondo pasatuko dut.
o Telebistan agertzen banaiz, oso ezaguna izango naiz eta lagun
berri asko egingo dut.
o Sari asko irabaz dezaket.
o Pertsona ospetsua izango naiz!
o …

KONTRAKO IRITZIA
Telebistan? Ezta pentsatu ere!

Kontrako iritzi hauek aipa ditzakezue, edo bururatzen zaizkigun beste
batzuk:
o
o
o
o
o

Hori lotsa! Jende guztiak ezagutuko nau.
Nabarmendu gabe pasatzea hobe!
Barre egingo didate ezagunek.
Telebistan agertzen direnak friki batzuk dira.
…
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3. GAIA: Telebista, liburuak, bideo-jokoak eta whatsappa ere
euskaraz?
ALDEKO IRITZIA
Bai, noski!
Aldeko arrazoi hauek aipa ditzakegu, edo bururatzen zaizkigun beste
batzuk:
o Euskara ikasteko oso lagungarriak dira.
o Euskara gure hizkuntza da, eta erabili egin behar dugu.
o Euskaraz jolasteko aukerak gero eta gehiago dira; aprobetxatu
egin behar ditugu.
o …

KONTRAKO IRITZIA
Gaztelaniaz askoz hobe!
Kontrako iritzi hauek aipa ditzakegu, edo bururatzen zaizkigun beste
batzuk:
o
o
o
o

Gaztelaniaz hobeto moldatzen gara.
Gaztelaniaz euskaraz baino pelikula gehiago dago.
Errazagoa da gaztelaniazko bideo-jokoak aurkitzea.
…
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Orain, behaketa-orria bete behar dugu.

BEHAKETA-ORRIA
Taldekideen izenak:

Bikotekideen izenak:

Ondo egindakoa:

Hobetu beharrekoa:
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Orria bete ondoren, talde handian jarriko gara atera diren emaitzak
denon artean komentatzeko.

Behaketa-orria bete eta gero, berriro lauko taldetan elkartuko gara.
Behatzaileek zeri erreparatu dioten esango digute. Ondoren, eztabaidan
hasi aurretik kontuan hartu beharreko irizpide batzuk irakurriko ditugu.
Irizpideak irakurri eta gero, laukoteka, egokienak iruditzen zaizkigun
bostak aukeratu beharko ditugu.
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Hauexek dira irizpideak:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Oihu egin behar da, besteek ondo entzun dezaten.
Hitz egitean, informazio asko eman behar da.
Errespetuz eta arretaz entzun behar da besteak esaten duena.
Argi hitz egin behar da, besteek ondo ulertzeko.
Solaskidearen begietara begiratu behar da, adi gaudela
adierazteko.
Hitza kendu behar zaio solaskideari.
Adostasuna edo desadostasuna adierazteko, keinuak egin behar
dira.
Bestearen argudioak eta iritzia kontuan hartu behar dira.
Gehiegi pentsatu gabe hitz egin behar da, burura datorkigun
lehenengo gauza esanez.
Gorputza asko mugitu behar da.
Besteari ea ulertu duen galdetu behar zaio.
Norberaren iritzia bakarrik hartu behar da kontuan.
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Idatzi hemen aukeratutako bost irizpideak.

AUKERATUTAKO IRIZPIDEAK

1

2

3

4

5
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Orain talde handian bilduko gara, eta aukeratu ditugun irizpideak
komentatuko ditugu. Hau da, zergatik aukeratu ditugun azalduko dugu.
Horretarako, laukote baikoitzean bozeramale bat aukeratu behar dugu.
Gero, irakaslearen laguntzaz, gelakide guztien artean bost irizpide
adostu beharko ditugu. Adostu ondoren, ondorengo orri hau beteko
dugu.

ELKARRIZKETAN ONDO ARITZEKO, HONAKO IRIZPIDE
HAUEK HARTU BEHAR DIRA KONTUAN:

1

2
3
4
5
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Orain, iritzia emateko erabiltzen diren esamolde batzuk ikusiko ditugu.
Esamolde horiek, edo antzeko batzuk, erabili beharko ditugu iritzia
emateko. Horretan trebatuko gara. Gero, bikoteka, nork bere ikuspuntua
adieraziko du baliabide horiek erabiliz.

Hona hemen ikuspuntua emateko erabil daitezkeen esamolde batzuk:

Nire ustez,…
Nire iritziz,…

Ez ahaztu! Esapide hauek
erabiltzen direnean, baiezko
esaldietan, -(e)la partikula
erantsi behar da.

(Nik) uste dut…
(Nik) pentsatzen dut…
(Niri) iruditzen zait…
Jendeak uste du…
Jende askok uste du…
Oso jende gutxik uste du…
Badakit…
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Adibidez:
Jende askok uste du
interesgarriak direla.

telebistako

saio

gehienak

oso

(Nik) ez dut uste…
Ez ahaztu! Esapide hauek

(Nik) ez dut pentsatzen…

erabiltzen direnean, ezezko

(Niri) ez zait iruditzen…

esaldietan, -(e)nik partikula

Jende askok ez du uste…

erantsi behar da.

Jendeak ez du uste…
Inork ez du uste…

Adibidez:
Ez dut uste euskarazko filmak erdarazkoak baino txarragoak
direnik.
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Adierazi adostasuna edo desadostasuna, ereduan bezala.

“Futbola munduko kirolik onena da”.
Nik uste dut futbola munduko kirolik onena dela.
Ez dut uste futbola munduko kirolik onena denik.

“Telebistako saio gehienak dibertigarriak dira”.
Uste dut_______________________________________________
Ez dut uste_____________________________________________

“Eskolan oso ondo pasatzen dugu”.
Nik uste dut_____________________________________________
Ez dut uste______________________________________________

“Hori oso interesgarria da”.
Jende askok uste du______________________________________
Inork ez du uste_________________________________________
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“Museoetan asko ikasten da”.
Nire ustez,______________________________________________
Ez zait iruditzen_________________________________________

“Etxeko lanak egitea komenigarria da”.
Nire ikuspuntutik,________________________________________
Inork ez du uste_________________________________________
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Elkarrizketetan, eztabaidetan eta abarretan egoki aritzeko, besteen
ikuspuntua entzutea eta errespetatzea ezinbestekoa da: gure
solaskideak esandakoa aintzat hartu behar dugu. Bestalde, hasiera
batean ados ez egon arren, solaskideak argudio onak erabiltzen baditu,
gure jarrera haren ikuspuntura hurbiltzea gerta daiteke.
Adierazi behar dugun iritzia kontrakoa bada ere, solaskidearen
argudioak kontuan hartzeko, honako esamolde hauek erabil ditzakegu:
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Horretaz gain, eztabaidatzen dugunean, solaskideak esandakoaren
kontrako ideia adierazi nahi badugu, ondoko lokailu hauek erabil
ditzakegu:
Hala ere, baina, dena den, berriz, aldiz… Kontrajartze txikia adierazteko
balio dute.
Adibidez:
Zuk uste duzu neskak eta mutilak batera jolastu behar
dutela, baina, nire ustez, oso desberdinak dira, eta hori
ezinezkoa da.

Jarraian, hainbat esaldi ditugu. Bikoteka jarriko gara eta, esaldi horiek
abiapuntutzat hartuta, beste bat erantsi beharko dugu, kontrajartze txikia
adieraziz.
Adibidez:
Telebista oso dibertigarria da. Hala ere, badira gauza
dibertigarriagoak.

Etxean familiarekin oso gustura egoten da_____________________
______________________________________________________

Telebistako saioetan parte hartzea oso ideia ona iruditzen zait______
______________________________________________________

Kirola egitea dibertigarria da________________________________
______________________________________________________
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Asko praktikatu dugu jada, eta badakigu behar bezala eztabaidetan
iritzia ematen. Prest gaude, beraz, irakasleak gure elkarrizketak graba
ditzan.
Lauko taldetan bilduta, orain arte emandako urrats guztiak gogoratuko
ditugu.
Orain, beste gai bat pentsatu beharko dugu. Edozein izan daiteke: asko
gustatzen zaigun bat, desadostasun handia sortzen duen bat…
Eztabaidari berriro ekiteko, honako hauek izan beharko ditugu gogoan:
o
o
o
o
o

Behaketa-orrian jasotakoa.
Eztabaidetan ondo aritzeko kontuan hartu beharreko irizpideak.
Iritzia emateko erabil daitezkeen esapideak.
Kontrajartze txikia adieraztekoak.
…

Hizketan hasi aurretik, idatzi ondorengo taula honetan aukeratu duzuen
gaia eta aldeko eta kontrako argudioak.
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Aukeratu dugun gaia:

Aldeko iritzia

Aurkako iritzia

Argudioak:

Argudioak:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Aurrekoetan egin dugun bezala, laukoteka jardungo dugu. Gogoratu
bikotekide bakoitzak bere iritziari eutsi behar diola; beste kidea
konbentzitzea da helburua, beraz, ondo hautatu argudioak eta behar
bezala defendatu.
Behatzaileek behaketa-orri hau bete behar dute:

Izena:_______ Izena:_______

Elkarrizketan ondo aritzeko
irizpideak

Lortu du.

Oraindik ez.

1.

2.

3.

4.

5.
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Lana amaitu dugu. Orain ebaluazioa egiteko garaia da. Horretarako,
grabazioak ikusi edo entzungo ditugu, eta behatzaileek bere ustez ondo
zer egin den eta zer hobetu behar den azalduko digute.
Badakizue, ondo egindakoari eutsi eta hobetu beharrekoetan sakondu.
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Ahozko adierazpena lantzeko eta hizkuntza bera ikasteko, telesaio bat
prestatzea oso ekintza erakargarria izan daiteke.
Ekintza hau lehen hezkuntzako hirugarren ziklorako pentsatuta dago.
Telesaioa prestatzeko orduan, ahozko hizkuntza landuko dugu, eta baita
hizkuntza idatzia ere, hainbat testu motaren bitartez.
Ahozko hizkuntzaren alorrean, inprobisazioa eta hitz egiteko modua
landuko ditugu. Izan ere, esaten denak ez ezik, esaten jakiteak ere
garrantzia handia du, informazioa helarazteko orduan.
Horrez gain, telebistako diskurtsoa sortzeko aldez aurretik idatzi behar
denez, idazketan eta irakurketan trebatzeko aukera ere ematen du
telesaioak: hiztegia lantzeko, intonazioa eta ahoskera zaintzeko eta batbateko diskurtsoa antolatzeko egokiera izango dugu.
Bestalde, telesaioa prestatzea oso egokia izan daiteke eskolako beste
lan-esparru batzuetan aurrera egiteko ere; hala nola, lankidetzan eta
elkarbizitzan (ardura, autonomia, elkarlana, elkarrekiko errespetua, parte
hartzea…), Eskola 2.0n (Interneten aritzea, bideoak grabatzea eta
editatzea…), eta abarretan.
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HELBURUAK

o Elkarlanean aritzea, ardurak eta betebeharrak banatuz.
o Akordioetara heltzeko erabakiak hartzea, besteen iritziak
errespetatuz.
o Hainbat testu mota lantzea: agurra, aurkezpena, elkarrizketa,
albistea…
o Ahozko azalpenak ondo egituratzen ikastea.
o Testu baten ideia nagusia eta osagarriak bereiztea.
o Interneten informazioa bilatzea, aukeratzea, egokitzea eta
erabiltzea.
o Telebista euskaraz ikusteko gogoa piztea.

METODOLOGIA
Esan bezala, lan hau Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan gauzatzeko
da.
Gure zeregina aurrera eramateko, ikasle guztien parte hartzea
ezinbestekoa da; nork bere ekarpena egiteko aukera izan behar du, inor
baztertu barik.
Telesaioaren egitura hauxe izan daiteke:

AGURRA: telesaioaren aurkezpena.

ALBISTEGIA:
o Eskolako albisteak: eskolako berriak, urtebetetzeak,
beste geletan egindakoen berriak…
o Auzoko albisteak.
o Euskal Herriko albisteak.
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o
o
o
o

Munduko albisteak.
Kultura.
Kirolak.
Eguraldia.

GURE GAIA:
o Erreportajea.
o Elkarrizketa.
o Iritziak.

LEHIAKETA:
o
o
o
o
o

Asmakizunak...
Aho-korapiloak.
Galdera-erantzunak.
Kantak.
…

BUKAERAKO AGURRA:

Ikasleak bosteko taldetan banatuko ditugu eta talde bakoitzari zeregin
bat emango zaio. Partaide bakoitzari lan zehatz bat egokituko zaio.
Lehen aipatu bezala, guztiak proiektuaren parte sentitu behar dira. Lan
banaketa orekatua egiten ahalegindu behar dugu, eta bakoitzari lan
zehatz baten ardura eman.

Telesaioaren atal bakoitzerako taldetxo bat eratuko da.
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Taldetxoan lan hauek banatuko dira:
o Taldeko dinamizatzailea. Taldeak egin beharrekoa antolatzeaz
arduratu behar da.
o Esatariak. Ikasle bi izango dira. Dagokien atalaren grabazioa
egingo dute
o Idazkaria. Taldearen laguntzaz, informazio idatziaren ardura
izango du: oharrak hartu, taulak bete…
o Teknikaria. Grabaketa egiteko tresneriaz arduratuko da.

Proiektua egiten ari direla aukera izanez gero, oso interesgarria eta
aberasgarria izango litzateke telebista-egoitza batera joatea, ikasleek
barrutik nolakoa den eta bertan lan nola egiten duten ikus dezaten; edo
telebistan lan egiten duen norbait gelara ekartzea, hitzalditxo bat eman
eta ikasleekin zuzeneko harremana izan dezan.
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JARDUERAK

1. Telesaioa antolatzen

Proiektu berri bati ekingo diogu. Telesaio bat prestatuko dugu.

o
o
o
o
o

Telesaiorik ikusten duzue?
Zeintzuk dituzue gustuko?
Badakizue nola egiten diren?
Telebistan bertan egon zarete inoiz?
Euskarazko saiorik ikusten duzue?

Hona hemen telesaio batzuen pasarte batzuk. Ikus ditzagun.

o MIHILUZE Lehiaketa - http://www.youtube.com/watch?v=r-P6tRA47I
o Ikasleek egindako lehiaketa
o Ai Ama! Elkarrizketa saioa
o ABENTUREROA
Abenturazko
kirolei
buruzko
saioa
http://www.eitb.com/eu/telebista/programak/abentureroa/
o A ZE BANDA! Musika lehiaketa - http://www.eitb.tv/eu/bideoa/a-zebanda/3839687125001/3840117906001/1-atala/
o AZPIMARRA
Aktualitateari
buruzko
saioa
http://www.eitb.tv/eu/bideoa/azpimarra-20142015/2681036813001/3851280710001/18-atala/
o GAUR EGUN Albistegia - http://www.eitb.tv/eu/bideoa/gaur-egun-eguerdia/2064538094001/3848916042001/20141020/
o EGURALDIA http://www.eitb.com/eu/eguraldia/
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Lanean hasteko, bosteko taldetan elkartuko gara, eta talde bakoitza
telesaioaren arlo batez arduratuko da.

Telesaioa honela antolatuko dugu:

AGURRA: telesaioaren aurkezpena.

ALBISTEGIA:
o Eskolako albisteak: eskolako berriak, urtebetetzeak,
beste geletan egindakoaren berri eman…
o Auzoko albisteak.
o Euskal Herriko albisteak.
o Munduko albisteak.
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o Kultura.
o Kirolak.
o Eguraldia.
GURE GAIA:
o
o
o
o

Erreportajea.
Elkarrizketa.
Iritziak.
...

o
o
o
o

Asmakizunak.
Aho-korapiloak.
Galderak.
Kantak.

LEHIAKETA:

BUKAERAKO AGURRA

Talde bakoitzeko ardurak honela banatuko ditugu:
o Taldeko dinamizatzailea. Taldearen lana antolatzeaz arduratu
behar da.
o Esatariak. Ikasle bi izango dira. Dagokien atalaren grabazioa
egingo dute
o Idazkaria. Taldearen laguntzaz, informazio idatziaren ardura
izango du: oharrak hartu, taulak bete…
o Teknikaria. Grabaketa egiteko tresneriaz arduratuko da.

Zer egin behar den zehazten dugunean, nork zer egin banatuko dugu.
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Errazago antolatzeko, bete taula:
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TALDEAREN ANTOLAKETA

TALDEKIDEAK:

1.
2.
3.
4.
5.

DINAMIZATZAILEA:

ESATARIAK:

IDAZKARIA:

TEKNIKARIA:
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2. Lanerako prest

Telebistarako idazteko orduan, kontuan hartu
emateko erregistroa ahozkoa izango dela
Telebistarako testuak lantzean, beti izango dugu
interpretatu beharko dela. Gainontzeko testuak
beharko dugu, ikuslea geureganatu nahi badugu.

behar dugu mezua
eta ez idatzizkoa.
gogoan testua ahoz
bezala, egoki idatzi

Ondoren zerrendatuko ditugun aholkuak baliagarriak izan daitezke
telebistan erabiliko dugun testua idazteko. Testua naturaltasunez irakurri
ahal izatea izango dugu helburu.

Argitasuna: Testuak irakurterraza izan behar du. Baita entzuteko eta
ulertzeko erraza ere, lehenengoan ulertzeko modukoa. Diskurtso argia
osatu behar dugu, buruhauste eta konplikaziorik gabekoa.
Zuzentasuna: Ezinbestekoa da hizkuntza zuzena erabiltzea. Ez ditugu
apaingarriz beteriko esaldiak erabiliko. Esan behar dena esateko behar
diren hitzetara mugatuko da. Ahal den neurrian, hitz laburrak erabiliko
dira, esaldi laburrak, halaber.
Ulergarritasuna: Lehen aipatu bezala, testuak ulerterraza behar du
izan, mezua garbi adierazten duena.

Laburbilduz:
o Testu sinplea idatzi behar dugu, hitzak eta esaldiak argiak eta
ulerterrazak izango dira.
o Ez ditugu esaldi luzeegiak eta korapilatsuegiak idatzi behar.
o Hobe gutxi kontatzea eta ikusleak ongi ulertzea, asko kontatzea
eta ulertzeko zaila izatea baino.
o Gure hitz egiteko erritmora eta modura egokituko dugu testua.
o Idazten hasi baino lehen zer kontatu nahi dugun pentsatu beharko
dugu. Ideiak eta informazioa antolatu egingo ditugu.
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Gidoia
Telesaiorako erabiliko ditugun atal guztiak ondo antolatzea ezinbestekoa
da. Grabatzen hasi aurretik telesaio osoaren plangintza orokorra egin
behar dugu. Hori guztia idatziz jasoko dugu gidoian bertan.

3. Agurra

Telesaioaren agurra prestatzeko, eredu batzuk ikusiko ditugu:

ELKARRIZKETA:
Ibilaldia 2014ri buruzko elkarrizketa:
http://www.hamaika.eus/tb/bideo/78602

“Xurrumurru” tb. Ikasle batzuek egindako lana:
https://www.youtube.com/watch?v=Tf8V9w5Zjw8

Allex Sardui-ri (Gatibu) elkarrizketa:
http://www.eitb.eus/eu/bideoak/osoa/728165/alex-sarduiri-elkarrizketa/

Orain ikusitakoa kontuan harturik, geure sarrera idatziko dugu. Aurreko
jardueran aipatutakoa gogoan izan behar dugu.

Agurra nola prestatu:
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Hona hemen lagungarriak izan daitezkeen esteka batzuk:
 http://euskaljakintza.com/kontsultategia/kortesiazko-esapideak/
 http://www.santurtzieus.com/gelairekia/laguntza/funtzioak/hasi_eta
_amai_agurrak.htm

Lehenengo eta behin, gure telesaiorako sintonia aukeratu behar
dugu. Horretarako, Interneten bilatu edo gure gustuko bat aukeratu
eta grabatu egingo dugu.
Agurra idazteko ordua heldu zaigu. Horretarako, hona hemen
lagungarriak izango zaizkigun esapide batzuk:
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AGURRAK

ERANTZUNAK

Formalak
Egun on, ikus-entzuleok!
Baita zuri ere!
Eguerdi on!
Halan ekarri!
Arratsalde on!
Gabon!

Hain formalak ez direnak
Kaixo, zer moduz?
Ondo esan beharko!
Zelan zabiltza?
Ni ondo, eta zu?
Zer moduz?
Tira, betiko moduan.
Aspaldiko!
Zer berri dugu?

Bat ere ez, betikoa!
Zaharrak berri.

Nola, ba, zu hemen?
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ONGIETORRIA EGITEKO
Ongi etorri!

Eskerrik asko!

Hemen beti izango zara/zarete ongi etorria(k)!

AGUR ESATEKO
Beno, agur! Ni banoa.

Agur eta ondo ibili!

Agur eta laster arte!

Agur, ba!

Gabon guztioi!

Agur! Gabon eta ondo lo egin!

Agur eta ondo izan!

Baita zuri ere!
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EZAGUTZEN EZ DUGUN NORBAITEKIN
Pozten naiz!
Urte askotarako!
Atsegin dut zu ezagutzea!
Pozten nau zu ezagutzeak!
Baneukan zu ezagutzeko gogoa!

BERRIRO ELKAR IKUSIKO DUGULAKOAN
Gero arte!

Gero arte, bai!

Gabon eta bihar arte!

Bihar arte!

Hurrengora arte eta ondo ibili!
Datorren astera arte!
Elkar ikusi arte!

Ikusi arte, bai!

Laster arte!

Laster arte, bai!

Agur eta ondo ibili

Ondo izan!

Baita zu ere!
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ZENBAIT GARAI EDO EGUN BEREZITAN
Urte berri on! (Urteberri egunean)
Eguberri on! (Gabonetan)
Zorionak! (Urtebetzeetan eta Gabonetan)

Sarrera idazteko, hauexek dira eman beharreko urratsak:
o Gure telesaioarentzat izenburu bat asmatu.
o Agurra idatzi. Horretarako, erabili emandako irizpideak edo beste
batzuk.
o Geure burua aurkeztu; izen-abizenak esan, zein taldetakoak garen
aipatu…
o Eguneko data aipatu.

o Jakin, aldez aurretik, egun horretan nork bete dituen urteak.
o Begiratu eskolako menua eta idatzi.
o Telesaioaren egitaraua aurkeztu. Horretarako, idatzi zerrenda bat
atal bakoitzeko, eta adierazgarriena aipatu.
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o Idatzi hurrengo ataleko esatariei hitza emateko testua. Aipatu
nortzuk diren eta zeri buruz hitz egingo duten.
o Prestatu aukeratutako sintonia.
o Zuzendu zirriborroa irakaslearen laguntzarekin.

o Erabaki bakoitzak zer zati irakurriko duen, eta zer ordenatan.
o Irakurri poliki, egoki ahoskatuz. Praktikatu intonazioa, pausaldiak
eta abiadura.
o Praktikan jarri.
Hori guztia egiteko, taula hau lagungarri izango zaigu.
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SARRERA IDAZTEKO GIDOI-PROPOSAMENA
SINTONIA:

AGURRA:
Egunon / Arratsaldeon, ikus-entzuleok!
Gaurko aurkezleak ………….. taldeko …………… eta ……………
gara.
Ondo etorri ……………….. telesaiora! / Ongi etorriak izan zaitezte
gure gaurko telesaiora!

DATA:
Gaur, ………………………………………………………………. da.

URTEBETETZEAK:
Gaur, …………., ………….., ………….. eta …………. (r)en
urtebetetzeak dira.
Zorionak! Ondo pasa zeuon egunean!

EGUNEKO MENUA:
Gaurko, gure sukaldari maiteek itzelezko menua prestatu digute:
1. platera:
2. platera:
Postrea:
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AURKEZTU TELESAIOAREN EGITARAUA:
1. Albisteak:
Eskolako albisteak
Auzokoak
Euskal Herrikoak
Mundukoak
Kultura
Kirolak
2. Gure gaia:

3. Lehiaketa:

HURRENGO ATALARI BIDE EMAN
Orain albistegiaren ordua heldu da. Gure ikaskide ………….. eta
………….-(r)ekin utziko zaituztegu.
Ondoren, gurekin jarraitu nahi baduzue, ………….. eskeiniko
dizuegu.
Aurrera ba, ………….eta ………….
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4. Albistegia
Albistegiaren egiturari erreparatzeko, eredu batzuk ikusiko ditugu:
Gaur egun albistegia:
https://www.youtube.com/watch?v=KGcs_lMeKv4
Ander Deuna ikastolako 5. mailako ikasleek egindako albistegia:
https://www.youtube.com/watch?v=9pQTTDDWvXA
Albisteak 2.0
http://vimeo.com/30195891

Esteka honetan, aldizkari baten helbidea dugu; bertan albisteak nola
idatzita dauden ikus dezakegu.
http://www.karramarrodigitala.com/

Informazioa
eta
berriak
oinarrizko
edukiak
dira
egungo
komunikabideetan. Gure kasuan, interesgarriak iruditzen zaizkigun eta
gugandik hurbilago dauden beste berri batzuk ere aukera ditzakegu;
esaterako, gure herriko, gure ikastetxeko edo gustuko ditugun beste arlo
batzuetako berriak, hala nola musikari, zinemari, literaturari edo kirolari
lotuak. Nahi izanez gero, gertatzea nahi genukeen berriren bat ere asma
dezakegu eta albistegi ideala osatu.
Lehendabizi, berriak nondik lortuko ditugun zehaztu beharko dugu, hau
da, gure informazio-iturria zein izango den.
Gure lanerako, informazioa bilatu, aukeratu, ulertu, antolatu eta egokitu
egin beharko dugu. Gure lana ondo atera dadin, ezinbesteko pausoak
dira horiek.
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Interneten informazioa bilatzeko, komeni da aholku batzuk gogoan
izatea.

Hitz arruntak erabili; zenbat eta arruntagoak izan, orduan eta zabalagoa
izango da bilaketaren emaitza. Hasi hitz gutxirekin eta gero zehaztu
bilaketa hitzak gehituz, behar izanez gero.
Bilatzaileak ez ditu maiuskulak eta minuskulak bereizten; beraz, ez du
merezi maiuskulak ipintzen ibiltzerik.
Bilatzaileak ez du kontuan izaten puntuazioa; beraz, ez idatzi
honelakoak: @#¬≠]+*()/
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Albisteak idazteko, honako prozedura hau erabiliko dugu:

ALBISTEAK IDAZTEKO PROZEDURA
o Intereseko albistea aukeratu.
o Gogoratu, berria ondo osatzeko erantzun behar diren
galderak: zer? nork?, non?, noiz?, nola?, zergatik?...
Galdera horietatik gehienak erantzuten ahaleginduko gara.

o Idatzi zirriborroa.
o Aztertu zirriborroa, eta hobetu daitezkeen alderdiak markatu
eta zuzendu.
o Berrikusi zirriborroan idatzitakoa.
o Ekin testua idazteari
o Irakaslearen laguntzarekin egin beharreko zuzenketak egin.
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ALBISTEA IDAZTEKO GIDOI-PROPOSAMENA
Izenburua: laburra eta originala behar du izan. Ikus-entzulearen
arreta geureganatu behar dugu.
Sarrera: berriaren laburpena egin behar dugu, lerro gutxitan.
Notiziaren informaziorik esanguratsuena agertu behar da.

Testuaren egitura: berriaren garapena da, eta galdera hauei
erantzun behar die:
o
o
o
o
o
o

Zer?
Nor/nork?
Noiz?
Non?
Nola?
Zergatik?

Galdera horiei era egokian erantzunez gero, kalitate oneko albistea
idaztea lortuko dugu.

Guztia prest dugunean, grabatzeari ekingo diogu. Horretarako, ikasitako
guztia praktikan jarriko dugu; intonazioa, pausaldiak, irakurtzeko modua,
abiadura...
Esan behar duguna ondo barneratzen badugu, sinesgarriagoa izango da
gure mintzaldia eta ikus-entzuleak hobeto ulertuko du.
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5. Gure gaia

Gaia lantzeko, modu bat baino gehiago dago; telebistan horretarako
gehien erabiltzen diren testu motak erreportajea eta elkarrizketa izan ohi
dira. Guk erreportaje-eredu batzuk ikusiko ditugu, baina elkarrizketa
zehatzago landuko dugu.

Erreportajea
Erreportajea prestatzen hasteko, gai bat aukeratu behar dugu: musika,
kirola, zinea, gaur egungo edo gertuko gairen bat (esaterako, eskolan
gertatu den zerbait)… Taldean adostuko dugu zein gai aukeratu.
Ondoren, behar dugun informazioaren bila hasiko gara. Irakasleak
emandako webguneen helbideak izango ditugu lagungarri.
Informazioa bilatu, sailkatu, aukeratu, ulertu, eraldatu eta behar dugun
moduan erabiliko dugu. Hori guztia egiteko, irakaslearen laguntza izango
dugu.

ERREPORTAJEA IDAZTEKO GIDOIA
Sarrera: zeri buruz mintzatuko garen azaldu behar dugu. Zergatik
erakarri gaituen aukeratu dugun gaiak.

Mamia: atal garrantzitsuena izanik, informazio gehiena hemen
emango dugu; datuak, bitxikeriak, irudiak...

Bukaera: ondorioak atera edota laburpena egin behar dugu.
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Gure mintzaldia ondo prestatu behar dugu; intonazioa, pausaldiak,
abiadura, gorputz-hizkuntza... kontuan hartu beharrekoak dira.
Esan behar duguna ondo barneratzeak naturaltasunez berba egiten
lagunduko digu; horretarako, testua oso ondo entseatu behar dugu, hau
da, behin eta berriro irakurri, hizketan ari bagina bezala irakurtzea lortu
arte. Ikus-entzulea aurrez aurre izango bagenu bezala aritzea da
helburua, kamerari sarri begiratuta lortuko dugu efektu hori.

Informazioa bilatzeko webgune lagungarri batzuk:
 https://www.google.com/?hl=es&gws_rd=ssl
 http://www.zernola.net/
 http://eu.wikipedia.org/wiki/Euskarazko_Wikipedia

Erreportaje-eredu batzuk:

Txinatarrei buruzko erreportajea:
http://www.eitb.tv/eu/bideoa/nago/3094523176001/3094803985001/txina
tarrekin-nago/

Modari buruzko erreportajea elkarrizketarekin:
http://www.eitb.tv/eu/bideoa/nago/3094523176001/3165157976001/mod
an-murgilduta/
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Elkarrizketa

Garrantzitsua da elkarrizketatu nahi dugun pertsona ondo aukeratzea.
Hari buruz ahalik eta informazio gehien bilduko dugu: iragana, lanak,
proiektuak... ezagutzeko behar beste informazio bilduko dugu. Azken
finean, gure gonbidatua sakon-sakon ezagutzeko eta elkarrizketa
prestatzeko baliagarria izango zaigun guztia bilduko dugu. Ez da komeni
aurkezpen luzeegia egitea, baina interesa pizteko beste datu eman
beharko dugu.
Azkenik, egin nahi ditugun galderen zerrenda prestatuko dugu. Galdera
laburrak eta zehatzak egiten saiatuko gara, elkarrizketatuak gertakizun
aberasgarriak kontatu edo informazio interesgarria emateko modukoak.
Galdera itxiak, bai edo ez erantzutekoak, saihestu egingo ditugu.

Elkarrizketa egiterakoan, funtsezkoa da gure elkarrizketatuari adi
entzutea. Helburua ez da galdera sorta hutsa egitea, solasaldi atsegin
bat lortzea baizik. Horrela, elkarrizketatuak esandakoari hobeto jarraituko
diogu, eta solasaldian zehar jada erantzun dizkigun galderak ez
errepikatzen saiatuko gara.
Hauxe da elkarrizketaren egitura:
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ELKARRIZKETA IDAZTEKO GIDOIA
Aurkezpena:
Elkarrizketatuko dugun pertsona aurkeztuko dugu, hari buruzko
datu esanguratsu batzuk emanez: nor den, zergatik piztu duen gure
interesa, zertan jarduten duen...

Galdera sorta:
Egin nahi ditugun galderak idatzi egingo ditugu, aurretik aipatutakoa
gogoan izanda.
Elkarrizketari jarraitzen diogula eta entzuten ari garela adierazteko,
honako esapideak edo beste batzuk erabil ditzakegu:
Oso ondo!
A zer pena!
Hori bai interesgarria!
Bai/ez.
Ulertzen dut.
Benetan?...

Ez ahaztu gorputz-hizkuntza ere oso garrantzitsua dela; gure
keinuekin, begiradarekin, gorputzaren jarrerarekin... asko
adierazten dugu eta.

Agurra:
Gure gonbidatua eskerrak emanez agurtuko dugu.
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Eskerrak emateko erabil ditzakegun hainbat formula:

Eskerrik asko gurekin izateagatik!

Ez horregatik!

Eskerrik asko denagatik (guztiagatik)!
Mila esker!/Esker mila!

Baita zuri ere!

Bene-benetan eskertzen dizugu gurekin egon izana!
Ez dakizu zenbat eskertzen dizugun!

Ez da ezer!

Elkarrizketa edo erreportajea prest dugunean grabatu egingo dugu.

52

6. Lehiaketa

Lehiaketa telesaioaren zatirik dibertigarriena izango da seguruenik. Hona
hemen telebistako lehiaketa batzuk:
o MIHILUZE Lehiaketa - http://www.youtube.com/watch?v=r-P6tRA47I
o Ikasleek egindako lehiaketa
o Musika lehiaketa
o http://www.eitb.tv/eu/bideoa/a-zebanda/3839687125001/3840117906001/1-atala/ o Galdera-erantzunlehiaketa
o http://www.eitb.tv/es/video/hizkamizka--20142015/2681182385001/3850311845001/2014-10-29/ -

Ikusi dugunez, lehiaketa mota asko dira, baina guk hizkuntzarekin
zerikusia duen lehiaketa prestatuko dugu.
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Galdera-erantzun moldeko lehiaketa izan daiteke: eskolan lantzen ari
garen gaien inguruko galderak; euskal kanten ingurukoak; euskal
literatura, aho-korapiloak edo asmakizunak lantzeko galderak...

LEHIAKETA PRESTATZEKO PROZEDURA
o Nolako lehiaketa nahi dugun taldean adostu.
o Behar dugun materiala bildu: kantak, aho-korapiloak, asmakizunak,
esaera zaharrak… Horretarako, hainbat web-orrialdetan begira
dezakegu:

Aho-korapiloak
http://www.slideshare.net/Pkeizagirre/ahokorapiloak-presentation Aho-korapiloak eta olerkiak
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ve
d=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.orokieta.net%2Fimagenes%2
Fuploads%2Fpps%2FTx6
OLERKIAHOKORAPIL.pps&ei=ptRhVK3kL7aZsQSxs4DgBQ&usg=AFQj
CNHos4--slyKlVLLzdzl4iiKvBdHKQ&sig2=Hm7jC4fZN1UKzwD6Lh
Esaerak
http://ahozkotasuna.blogspot.com.es/2006/01/esaerak-etaahokorapiloak.html
Euskal kantak
http://www.badok.info/
http://www.euskalnet.net/nakitz/kantutegia/
Gabon-kantak
http://ikasmus.wix.com/gabon-kantak#!
Galderak eta asmakizunak
http://www.zernola.net/informazioa%5Colinpiadak%5C2004%5C01%5C
O040107-01.html - enuntziatua
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o Zehaztu lehiaketa nola antolatuko dugun: taldeka, bikoteka,
bakarka…
o Adostu arauak: erantzuteko denbora, erreboterako aukerarik
izango den, erantzuteko txandak, sariak…
o Idatzi zirriborroa.
o Zuzendu zirriborroa irakaslearen laguntzaz.
o Irakurri astiro, garbi eta ondo ahoskatuz . Denek argi ulertzeko
moduan hitz egin. Birritan irakurtzea ondo legoke, lehiakide eta
ikus-entzuleek ondo ulertu dutela ziurtatzeko.
o Lehiatzeko prest gaude.
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Ondorengo txantiloi honek lehiaketa antolatzen lagunduko digu. Ez dugu
atal guztiak bete beharrik, gure lehiaketarako behar ditugunak baino ez.

LEHIAKETARAKO AUKERAK
Galderak: nahi dugunari buruzko galderak presta ditzakegu:
eskolan jorratzen ari garen gairen bati buruzkoak, kirolen,
musikaren edo kulturaren gainekoak, etab.

Asmakizunak: web-orrialdeetan, liburuetan, telebistan...
aurkitutakoak erabil daitezke, edo guk geuk asmatu.

Aho-korapiloak:

Esaerak:

Kantak:

Orain, grabatzeko prest gaude.
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7. Bukaerako agurra
Gure telesaioa bukatzeko agurra prestatuko dugu orain. Amaitzeko,
eskerrak ematea besterik ez zaigu falta.

ESAPIDE HAUEK ERABIL DITZAKEGU
Hauxe izan da gure telesaioa, eskerrik asko zuen arretagatik.

Maitasun handiz egindako lana izan da hau; ondo egindakoak
kontuan hartu, eta txarto egindakoak barkatu.

Zuekin laster berriro egongo garelakoan, agur eta beti arte!

Zirriborroa idatzi, eta irakaslearen laguntzaz zuzendu egingo dugu. Prest
dugunean, grabatu egingo dugu.
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8. Baliabide teknikoak

Grabaketa egiteko eta sortu beharreko testuak sortzeko, baliabide
tekniko batzuk behar ditugu.

 Eskola 2.0 ordenagailuak

Eskola 2.0ko ordenagailuek dituzten baliabideen artean, Web-cama,
Open Office programa eta Mozilla Firefox nabigatzailea erabiliko ditugu.
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Mozilla Firefox: nabigatzailea, Interneten informazioa eta irudiak
bilatzeko erabiliko dugu.
Euskalbar: hizkuntzari buruzko zalantzak argitzeko.
Open office: testuak ekoizteko programa. Internetetik edo beste
informazio-iturri batzuetatik lortutako informazioa eraldatzeko eta
moldatzeko erabiliko dugu.

Webcam
Ordenagailuko webcam-a erabiltzeko, WEBCAM COMPANION 4
programa erabiliko dugu.
Helbide honetan deskarga dezakegu. Hainbat aukera dago, hau bat
besterik ez da:
http://www.arcsoft.com/webcam-companion/

ArcSoft WebCam webcam-arekin bideoak grabatzeko eta irudietan
sailkatzeko oso programa erabilgarria da.

Mikrofonoak
Gure telesaioan bi esatari egongo dira; beraz, gutxienez, mahai gainean
ipintzeko moduko mikrofono bi beharko ditugu. Hala ere, gerta daiteke
erreportajea edo elkarrizketa egiteko, adibidez, mikrofono gehiago behar
izatea.
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9. Grabaketa

Telesaioa prest dugu jada, orain grabatzeari ekingo diogu.
Telebistan hizkuntzarik garrantzitsuena irudiena da. Irudia beti egongo
da eskaini nahi dugun mezuaren menpe, hau da, informazioaren menpe.
Irudiak politak izan arren, gure gaiarekin zerikusirik ez badute, ez ditugu
erabiliko.
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GRABAKETA PRESTATZEKO PROZEDURA
o Grabatzeko lekua aukeratu behar dugu. Horretarako, jorratu
ditugun gaiak kontuan hartuko ditugu, eta haiekin zerikusia duen
agertoki bat aukeratuko dugu. Beharrezkoa balitz, guk geuk
sortuko dugu bat.
o Nola kokatuko garen pentsatu behar dugu: zutik, jesarrita,
elkarrengandik hurbil, bananduta...
o Ordenagailuak eta mikrofonoak kokatzeko lekua pentsatu eta
prestatu behar dugu. Kontuan izan ondo ikusi eta entzun behar
dela.
o Kontu handiz erabili tresna apurkor guztiak. Leku seguruan ipini.
o Ordenagailuaz eta mikrofonoaz gain, beharko ditugun beste
zenbait baliabide prestatu; hala nola, musika, jantziak, argazkiak,
horma-irudiak...
o Grabazioa egiten hasi aurretik, teknikari-lanak egingo dituenak argi
izan behar ditu webcam-a, Wecam Companion 4 eta mikrofonoak
erabiltzeko argibideak.
o Grabatzeko zer plano mota erabiliko dugun prestatu behar dugu.
Hauexek dira normalean erabiltzen direnak:

Plano orokorra: eszena osoa erakutsiko dugu, plano zabala da.
Plano ertaina: erakutsi nahi dugun eszena mugatu egiten dugu,
hau da, hurbildu.
Xehetasun planoa: eszenaren detailetxo bat aukeratu eta hori
hartzen dugu.
Lehen planoa: eszenaren protagonistaren planoa, adibidez,
hizlaria edo aurkezlea bakarrik agertzen denean.
o Teknikariaren iradokizunak entzun eta jarraitu behar ditugu: nola
kokatu, noiz hasi, noiz bukatu… Horretarako, komeni da
esatariaren eta teknikariaren arteko kode antzeko bat sortzea.
Adibidez, hasteko, bat, bi, hiru atzamarrekin adierazi; ozenkiago
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hitz egiteko, eskua gorantz mugitu; amaitu dela jakinarazteko,
eskuak gurutzatu…
o Prestaketa guztia zarata handirik gabe egiten saiatuko gara.
Grabazioa egiteko, isiltasuna ezinbestekoa da, eta hasieratik lasai
eta kontzentratuta bagaude, errazagoa izango zaigu gero zaratarik
gabe lan egitea.
o Nahiz eta aurretik aipatutako guztia kontuan hartu, seguruenik ez
da lehenengo grabazioan dena ondo aterako. Ez larritu, antzeman
akatsak, akatsetatik ikasi eta saiatu berriro. Gure gustukoa atera
arte, saiakera asko egin beharko ditugu.

Horretarako guztirako, galdera hauek erantzutea baliagarria izango
zaigu:

o Zer leku aukeratu dugu grabaketa egiteko?
o Agertokirik prestatu behar dugu? Nola egingo dugu? Zenbat
denbora beharko dugu?
o Nola lortuko ditugu planoak? Zer beharko dugu?
o Badugu zalantza teknikorik?
o Zer kode aukeratu dugu? Denok daukagu garbi zein den?
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EBALUAZIOA
Ebaluazio-adierazleak
o Ea taldeko elkarlanean aktiboki eta errespetuz parte hartu duten.
o Ea informazioa bilatu, aukeratu eta egokitzeko gai diren.
o Ea ideia nagusiak eta osagarriak bereizten dituzten.
o Ea testu zuzena egituratzeko gai diren.
o Ea ahozko diskurtso koherentea sortzeko gai diren.
o Ea Eskola 2.0ko baliabideak eta webcam-aren erabilera zuzena
barneratu duten.
o Ea bakoitzak bere rolaren zereginak bete dituen.
o Ea telebista euskaraz ikusteko gogoa piztu zaien.

Ebaluazioa ataletan banatuko dugu:
o Ikasle bakoitzak talde-lana ebaluatzeko taula.
o Irakasleak talde bakoitzaren lana ebaluatzeko taula.
o Irakasleak ikasle bakoitzaren lana ebaluatzeko taula.
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IKASLEAREN TALDE-LANAREN EBALUAZIOA
Taldea:
Taldekideak eta ardurak:
Koordinatzailea:
Esatariak:
Idazkaria:
Teknikaria:
Landutako atala:

Ondo
Laguntza
moldatu gara behar izan
dugu

Asko
kostatu
zaigu

Ez gara
batere ondo
moldatu

Talde-lanean aritu
Informazioa bilatu,
aukeratu eta
egokitu
Ideia nagusiak eta
osagarriak bereizi
Testu zuzenak
egituratu
Egokitutako lana
bete
Euskararekiko
jarrera positiboa
piztu
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IRAKASLEAREN TALDE-LANAREN EBALUAZIOA
Taldea:
Taldekideak eta ardurak:
Koordinatzailea:
Esatariak:
Idazkaria:
Teknikaria:
Landutako atala:

Ondo
moldatu
dira

Laguntza
behar izan
dute

Asko
kostatu
zaie

Ez dira
batere ondo
moldatu

Talde-lanean aritu
Informazioa bilatu,
aukeratu eta
egokitu
Ideia nagusiak eta
osagarriak bereizi
Testu zuzenak
egituratu
Egokitutako lana
bete
Euskararekiko
jarrera positiboa
piztu
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IRAKASLEAREN IKASLEAREN EBALUAZIOA
Taldea:
Taldekideak eta ardurak:
Koordinatzailea:
Esatariak:
Idazkaria:
Teknikaria:
Landutako atala:

Ondo
moldatu da

Laguntza
behar izan du

Asko
kostatu
zaio

Ez da
batere ondo
moldatu

Talde-lanean aritu
Informazioa bilatu,
aukeratu eta
egokitu
Ideia nagusiak eta
osagarriak bereizi
Testu zuzenak
egituratu
Egokitutako lana
bete
Euskararekiko
jarrera positiboa
piztu
Ebaluazioa egin ostean, taldean egindako lanari buruz hitz egingo dugu.
Aldeko zein kontrako aspektu guztiak aztertzeko aukera emango dugu.
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Eskola esparruan hain garrantzitsua den ahozko adierazpena landuko
dugu atal honetan.
Ahozkoak garrantzi nabarmena du ikaskuntza-prozesuan; izan ere,
haurrek ezagutzak ez dituzte pilatzen, baizik eta ingurunearekin eta
ingurukoekin elkarreraginean eraiki. Ikuspegi horretatik abiatuz gero,
komunikazioa ikaskuntza-prozesuaren giltza bihurtzen da.
Beste alde batetik, eskolan erabiltzen den hizkuntza-erregistroak
berezko ezaugarriak ditu, ez da ikasleek etxetik dakartena. Eskolako
ikasketa-beharrei erantzuteko, ikasleek eguneroko bizitzan erabiltzen
duten hizkuntza ez-formala utzi, eta eskolak eskatzen dituen testu
zehatzak sortu eta ulertu behar izaten dituzte. Lan konplexua izaten da
hori; eta are konplexuagoa, eskolako hizkuntza ikaslearen bigarren
hizkuntza izaten denean.
Ikaskuntza-prozesuan ahozko adierazpena garatzen laguntzeko
proposamena da hau. Jendaurrean bakarka hitz egin behar dutenerako
lagungarri izan nahi du.

HELBURUAK

o
o
o
o
o
o
o

Ahozko diskurtso koherente eta zuzena sortzea.
Ideiak ahoz arrazoitu eta aurkeztea.
Ahozko azalpena ondo egituratzea.
Ideia nagusiak eta osagarriak bereiztea.
Antolatzaile egokiak erabiltzea.
Ahozko azalpena hobetzeko hainbat baliabide erabiltzea.
Era kritikoan entzuten ikastea.
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PROZEDURA
Ikasleek, ematen zaizkien aukeren artean, gai bat garatu edo narrazioa
egin beharko dute bakarka. Horretarako beharko dituzten baliabideak
emango zaizkie (hizkuntzazkoak zein teknikoak). Lehenengo, idatzi
egingo dute. Ondoren, bost minutuan-edo, talde handian, gaia aurkeztu
edo narrazioa egingo dute.
Hiru aukera hauek emango zaizkie:
Gai bat garatzea: eskolan jorratzen ari den gai bat, edota libre
aukeratutakoa.
Elezahar edo ipuin bat kontatzea.
Pasadizo bat kontatzea: gertatutako zerbait edo asmatutakoa.

JARDUERA:
JENDAURREAN BERBETAN
Sarrera gisa, ikasleak gaian kokatu eta girotzeko, honako galdera hauek
egin ditzakegu:

Jendaurrean askotan hitz egiten duzu? Gutxitan? Batzuetan?
Guztiok hitz egiten dugu lagunartean, baina jendaurrean hitz egitea
gehiago kostatzen zaigu, ezta? Horretan, jendaurrean hitz egiten, hain
zuzen ere, trebatuko gara jarduera honetan.

Ematen zaizkigun hiru aukeretatik bat hautatu eta garatu behar dugu.
Bakarkako lanean jardungo dugu.

Ahozko adierazpenerako hiru aukera hauek izango ditugu:
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Gai bat garatzea: eskolan jorratzen ari garen gai bat, edota guk geuk
aukeratutakoa.
Elezahar edo ipuin bat kontatzea: gustuko dugun ipuin edo elezahar
bat.
Pasadizo bat kontatzea: txikitan gertatutako zerbait, orain dela
gutxikoa, edota asmatutako istorioa izan daiteke.

1.- Gai bat garatzea
Gai bat landu eta azaldu beharko duzu atal honetan. Horretarako,
jarraibide hauek hartu behar dituzu kontuan:

AHOZKO AZALPENA PRESTATZEKO JARRAIBIDEAK
1.- Idatz ezazu zure azalpena aurkezteko sarreratxo bat: gaia kokatu eta
hartzaileen jakin-mina pizteko lagungarri izango zaizu. Azaldu zergatik
aukeratu duzun gaia.

Lagunduko dizuten hainbat baliabide:
o
o
o
o
o
o
o
o

...kontatu/azaldu nahi dizuet.
…asmoa daukat.
...egingo dut.
...nahia dut.
Espero dut...
...izango delakoan nago.
...itxaropena daukat.
…

Entzuleek zertaz hitz egin behar duzun aldez aurretik jakin dezaten,
azaldu zure eskemaren elementu nagusiak. Horretarako antolatzaile
hauek erabil ditzakezu:
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o
o
o
o
o
o

Ezer baino lehen,
Lehenengo (eta behin),
Alde batetik, ………… bestetik,
Gero/ondoren/ostean,
Azkenik/bukatzeko,
…

2.- Testu bat irakurtzen dugunean, zerbait ulertzen ez badugu, beti dugu
atzera jo eta berriro irakurtzeko aukera, baina entzuleak ez du
horretarako paradarik izango. Zuk zeuk egin beharko duzu ahalegina
entzuleak arretari eutsi eta uler dezan. Noizean behin begiratu eta
galdetu:
o
o
o
o
o

Bai?
Ulertzen duzue?
Argi dago?
Aurrera segituko dut?
…

Nabarmendu nahi dituzun hitzak, esaldiak, ideiak… behin baino
gehiagotan errepikatuta, entzuleari mezua argiago eta zuzenago helduko
zaio.
Norbaitek zerbait ez duela ulertu sumatzen baduzu, berriro eman ulertu
ez denari buruzko argibideak. Horretarako honelako esapideak erabil
ditzakezu:
o

Esan nahi dudana zera da,

o

Honekin esan nahi dut…

o

Azaldu dizuet...

o

Alegia / hau da / adibidez / esate baterako...

o

…

70

3.- Irakur ezazu bizpahiru aldiz zure ekoizpen idatzia eta saia zaitez,
eskema baten laguntzaz, ahoz esaten; buruz ikasi gabe, noski, ahalik
eta naturalen. Horrez gain, idatzi eskemaren orrialdean azalpena ondo
egiteko egokiak iruditzen zaizkizun oharrak, esaldiak, hitzak...

4.- Presta ezazu azalpena nola amaitu ere. Zure jarduna asmo batekin
egin duzu; beraz, amaitzean, komeni da esandakoari buruzko gogoeta
egitea, hau da, ondorioak ateratzea. Horretarako, esapide hauek erabil
ditzakezu:
o
o
o
o
o
o
o

Hemen amaitu/bukatu dut nire azalpena. Espero dut... (asmoa
adierazi).
Aurreko guztia laburbilduz,
Ondorioz,............... izango delakoan nago.
Ondorioz,................ itxaropena daukat.
Orduan, zenbait ondorio atera daitezke:
Amaitzeko/bukatzeko.
…

5.- Eskerrak emanez agurtu entzuleak. Honelakoak erabil ditzakezu.

o
o
o
o

Eskerrik asko zuen arretagatik.
Zuen interesekoa izango zela espero dut.
Besterik gabe, eskerrik asko.
…

6.- Hitz egiten hasi aurretik, pentsatu non eta nola egongo zaren (eserita,
zutik...), eta jarri eskema eta oharrak begirada batez erraz ikusteko
moduan.
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7.- Hitz egizu poliki eta entzuleei begira, erabil ezazu ahots-bolumen
egokia: ziurtatu denek entzuten dizutela.

8.- Zaindu itzazu gorputzarekin eta eskuekin egiten dituzun keinuak.

Testuak prestatu ondoren, beste era bateko lagungarriak ere prestatu
(mapak, irudiak, grafikoak, argazkiak, audioak…).
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GAI BATEN GARAPENERAKO GIDOIA
AURKEZPENA
o
o
o
o

Agurra:
Gaiaren aurkezpena:
Justifikazioa (zergatik aukeratu dugun):
Informazio-iturriak:

GARAPENA (eskema)

ANTOLATZAILEAK

Hasiera:

Hasierakoak
Lehenengo eta behin,...
Ezer baino lehen,
Lehen-lehenik,
Sarrera gisa esango dugu,…
Aurkeztuko dugun gaia…
Aurkezpenaren helburua…

Mamia:

Bukaera:

Ordena adierazteko
Alde batetik,... Bestetik,…
Ildo beretik,…
Lehenik.../ bigarrenik,...
(Lehen) esan bezala,
Lehengo hariari jarraituz,
Horren haritik,…
Ideiak txertatzeko
Are gehiago,…
Baita…ere
Gainera,…
Bukatzeko/ondorioak
ateratzeko
Amaitzeko, / Bukatzeko,…
Amaiera moduan,…
Aurreko guztia Iaburbilduz,…
Ondorio gisa,…
Laburbilduz,…
Laburbilduta esan daiteke,…
Hitz gutxitan esateko:...
Horrenbestez, zenbait ondorio
atera daitezke: 1... 2... 3...

AGURRA:
o Nik amaitu dut (nire aldetik, besterik ez), zerbait galdetu nahi baduzue...
o Horrenbestez, nire azalpena amaitutzat ematen dut. Eskerrik asko.
o Interesgarria izan zaizuelakoan, eskerrik asko.
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2.- Ipuina edo elezaharra kontatzea

Ereduak ikusi

Ipuin bat kontatuko duzu orain, ipuin-kontalaria izango zara.
Narrazioa prestatzen hasi aurretik, ondorengo web-helbideetan adibide
batzuk ikusi ahal izango dituzu eta, nahi izanez gero, eredutzat hartu.
http://etxegiroan.com/gazteak_euskara.php
http://www.naiz.eus/es/especiales/100ipuin/azala

Narrazioa girotu

Oso garrantzitsua da, kontatzen hasi baino lehen, kontatu behar dugun
ipuinaren inguruko giroa sortzea, jakin-mina piztu eta entzulearen arreta
erakartzeko, hain zuzen ere. Horretarako, hainbat modu dago. Hemen
dituzu batzuk:

o Gelako argiekin jokatuta (argiren batzuk itzali edo kandelaren bat
piztu…).
o Kontaketan lagun diezaguketen objektuak gelan jarriz (panpina
edo maskota bat, kolorezko pilota bat, globoak…)
o Entzuleekin jokoren bat eginda.
o …
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Zer kontatu erabaki
Zer kontatu erabakitzeko, hiru aukera dituzu:
o Aurretik ikusitako ahozko ereduetan gustuko duzun bat oinarri
hartu, eta zeure bertsioa egin.
o Lehendik dakizun, irakurri duzun edo atsegin duzun narrazio bat
kontatu.
o Zeuk asmatutako istorio bat kontatu.

Aukeratzen duzuna aukeratuta ere, zure gustukoa
garrantzitsua da; eroso sentitu eta disfruta ezazu!

izatea

oso

Narrazioaren egitura

Ipuinaren egiturari erreparatu behar diozu orain. Ipuinak beti dauka
egitura bera: hasiera, korapiloa eta bukaera. Normalean ezin da ordena
hori aldatu; ezin dugu korapilotik hasierara, bukaeratik korapilora edo
bukaeratik hasierara salto egin.
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Hasiera: ipuina bera kontatzen hasten den mementoa da. Hasieran
“arazoa” edo ipuinean zehar gertatzen diren gorabeherak eragiten dituen
egoera azaltzen da.
Informazio orokorra ematen zaio entzuleari, ondoren datorrena kokatu
eta uler dezan. Horretarako, ezinbestekoa da galdera hauei erantzutea:
o
o
o
o
o

Non gertatu zen istorioa?
Noiz gertatu zen?
Nor dira pertsonaiak?
Nolakoak dira?
…

Hasierako formula hauek erabil ditzakezu:
o
o
o
o
o
o
o
o

Bazen behin…
Orain dela urte asko…
Antzina, gauzek berbetan egiten zuten garaian,…
Munduan beste asko bezala...
Landareak eta animaliak mintzo ziren garaian, ba omen ziren…
Aspaldi-aspaldian,…
Antzina, munduan beste asko legez,…
…

Korapiloa: istorioaren mamia da; gertakariak bata bestearen atzetik
doaz, emozioz beteriko atala da.
Kontaketan oso garrantzitsua da doinu eta erritmo ezberdinak erabiltzea
entzulearen arretari eusteko eta kontaketari bizitasuna emateko.
Pertsonaia bakoitzari doinu eta erritmo bereziak ematea ere
gomendagarria da.
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Amaiera

Istorioaren bukaera da. Garapenean gertatu diren gorabehera guztien
irtenbidea dator orain. Amaierak, ahal dela, harridura sortu behar du eta,
aldi berean, entzulea lasaitu egin behar du.

Saia zaitez ipuinaren bukaera garbi adierazten; esaldi klaberen bat
baldin badago, argi ahoskatu, eta errepikatu ere egin dezakezu.
Entzuleen aurpegiek esango dizute ulertu duten edo ez. Borobildu
bukaera, ez ibili presaka, entzuleak azkeneko inpresioa gogoratuko du
gehien.

Bukaerarako formula hauek erabil ditzakezu:

o Eta hala izan bazan, sar dadila kalabazan eta ager dadila Derioko
plazan.
o Hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan.
o Haiek ondo bizi baziren, gu ere ondo bizi gaitezen.
o Haiek ondo bizi baziren, gu hobeto bizi gaitezen.
o Geroztikako berririk ez dut nik ukan. Egia bada, sakelan sar; eta
gezurra bada, kontuan ez har.
o Egia bada sinets, gezurra bada ez sinets.
o Bi katu eta lau txito, ipuina amaitu da eta kitto!
o Egia ala gezurra, begi bien artean sudurra.
o Katu, katu, katu... ipuina egin da bukatu.
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Ahozko baliabide batzuk

Oso interesgarria izango litzateke, nahi izanez gero, zure ipuinean
esaerak, aho-korapiloak, asmakizunak, zotz egiteko formulak, kantak
edo errimak txertatzea.
Hona hemen esaera batzuk:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Auzokoaren eltzea urrez, hurbildu eta lurrez.
Nirea nire, eta zurea gure.
Txarto esanak barkatu, ondo esanak zakuan sartu.
A zer parea, karakola eta barea!
Alfer egon eta alfer-lana egin, biak berdin.
Alferrak, beti lanez beterik.
Bururik ez duenak, hankak ibili behar.
Gezurrak hankak motzak ditu.
Gezurtiak zer duen merezi? Egia esatean, ez sinetsi.
Hobe da zerbait, ezer ez baino.
Izenak ez du egiten izana.
Ogi gogorrari, hortzak zorrotz.
Usteak, erdi ustel.
Zer ikusi, hura ikasi.
Gogoko tokian, aldaparik ez.
Urrutiko intxaurrak, hamalau; gerturatu eta lau.
Beltz guztiak ez dira ikatz.
Egiak esan eta adiskideak gal.
Asko daki zaharrak, erakutsi beharrak.
Apirila euritsu, urte hura ogitsu.
Geroa, alferraren leloa.
Katua aurpegia garbitzen ari bada, euria laster da.
Azaroan hotz, negua motz. Azaroan bero, negua gero.
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Aho-korapiloak:

Akerrak adarrak okerrak ditu,
adarrak okerrak akerrak ditu,
adarrak akerrak okerrak ditu,
okerrak adarrak akerrak ditu.

Hitzaren giltza,
ahoa ireki eta mintza!

Entzun, erantzun,
entzun, erantzun.
Barnean, kanpoan,
hitzak oihartzun!

Txokolo, mokolo, txingo.
Txingola, mingola, txango.
Txankala, mankala, zart!
Zankulu, zinkulu, zirt!
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Axala-maxala mantalin,
Kipula-tipula kattalin,
Kixkiti-kaxka, kaxkatero,
Tortila-mortila, kozinero.
Mistika-mastika, ñam!
Ogia, tortila, pastela... jan!
Zarrat eta zurrut!
Parrat eta purrut!

Mari Bekain,
Mari Bekain!
Ohetik jaikita,
begiak apain!

http://blogak.com/guzurtruk/aho-korapiloak

Zotz egiteko formula batzuk

Dona, dona, katona,
sutondoan aitona,
lepotik behera kuttuna,
kanpora neska-mutil tuntuna.
Azeituna, babarruna,
atera dadila
neska-mutil tuntuna.
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Martin Bonbin,
errege eta sorgin,
tipula eta gatza,
Martin ipurdilatza!

Din-don,
kikili-kon,
sar-sartika,
tortolika
dameson,
aitona Martzelon,
kixki ta mixki ta kaxkamelon.

Harriola, marriola,
orratza zorrotza,
ziztagaitza,
hari txarra,
tira-bira,
zirrin-zarran eta zast!

Neretzat burulatz,
zuretzat tipula eta gatz,
ezetz, baietz,
zuretzat burubeltz,
sukaldean gatzik ez.
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Asmakizun batzuk

Pipitaki papataki, zer den nork daki?

o
o
o
o

Puntan punta bat, atzean zulo bat. (orratza)
Zer dela eta zer dela, kenduaz hazi eta gehitzen dena? (zuloa)
Sasira joan, eta urratu ez; uretara joan, eta busti ez. (airea)
Basoan jaio, basoan bizi, herrira etorri eta bera nagusi. (alkatearen
makila)
o Ipurditik zangorik ez, gorputzetik besorik ez, lepotik bururik ez.
(botila)
o Zuri-zuri, borobila, giltzarik gabe irekia. (arrautza)
o Maindire bat, harizkoa ez, guztia estaltzen du, eta ura ez. (elurra)

Egoerak deskribatzeko esaera batzuk

o Gelan azkena sartzen denari: “Azkena, ipurdi gizena”.
o Barre egiten dutenean: “Barre eta barre, beti akelarre”.
o Bi lagun beti elkarrekin ikusten direnean: “A zer parea, karakola eta
barea!”.
o Norbaitek kaixo! esaten duenean: - “Kaixo!” -“Ez nago gaixo”.
o Urteak betetzen dituenari: “Urte askoan, txapela kaskoan”.
o Zerbait erdipurdi irteten zaigunean: “Eroriz ikasten da oinez”.
o Motiborik gabe kexatzen denari: “Bost xentimoko pupua eta hamar
xentimoko trapua”.
o Gauzak ematea kostatzen zaionari: “Hartzeko pronto, emateko
tonto”.
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Esan bezala, horietariko zenbait zure ipuinean txertatuz gero, asko
irabaziko luke, jolas-giroa sortu, eta umore-ukitua ere emango lioke
kontakizunari.
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IPUINA KONTATZEKO AHOLKUAK
o Aukeratu ondo kontatu behar duzun ipuina.
o Ipuinaren inguruan giro berezi bat sortu behar duzu.
o Ondo ikasita izan behar duzu kontatzera zoazen ipuina.
o Entzuleari kontatu behar diozun istorioa lehendabizi zeuk sinetsi
behar duzu. Ipuina egia-egia balitz bezala kontatu behar duzu.
o Saiatu hasieratik entzulearen arreta pizten, eta ipuina bukatu arte
eusten. Horretarako, kontaketa entretenigarria, bizia izan behar da.
o Sinesgarritasunez kontatu: arrakastaren giltza horretantxe dago.
Kontalari-paperean, ipuinean buru-belarri sartu behar duzu. Hau
da, gertatzen den guztia bizi izango bazenu bezala kontatu behar
duzu.
o Esaldi laburrak erabili.
o Erritmo egokia aukeratu; azkarra eta mugimendu bizikoa izan
daiteke, edo pausatua, entzulearengan tentsioa edo urduritasuna
sortzeko. Kontatzen ari zarenaren arabera, joan zaitez erritmoa
aldatzen, eta entzuleak gusturago entzungo du zure kontaketa.
o Ipuina kontatzeko hiru tresna izango dituzu: ahotsa, aurpegia eta
gorputzaren mugimenduak. Beraz, horiexek erabili behar dituzu
abileziaz, entzuleak kontatzen ari zaren istorioan bete-betean
sartzeko.
o Lasaitasunez eta argi hitz egin, entzuleak ondo ulertzeko.
o Ipuinaren zati batzuetan ahots ezberdina erabil dezakezu, zerbait
garrantzitsua gertatzen ari dela adierazteko, edo entzulea
azpimarratu nahi duzun zerbaitez konturatzeko.
o Esaten ari garena keinuekin ere adieraztea oso garrantzitsua da.
Ez duzu gorputza mugitzeko beldurrik izan behar.
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3.- Pasadizo bat kontatzea
Gertatutako zerbait kontatuko duzu orain; zeuri gertatutakoa, lagun bati,
etxeko baten bati, edota norbaitek inoiz kontatutako pasadizo
barregarriren bat.
Kontakizuna garatzeko, orain arte ikusitakoa oso lagungarri izango
zaizu. Izan ere, kontakizunaren egitura eta ipuinarena oso antzekoak
dira.
Zure kontakizuna prestatzeko, oraingoan, ez duzu inongo informaziorik
lortu behar: zeuri gertatutakoa edota entzundakoa kontatu, ez duzu
besterik egin behar.
Entzulearen arreta hasieratik zeureganatu behar duzu, eta bukaera arte
eusten ahalegindu. Gogoratu kontaketak dinamikoa behar duela izan.
Horretarako, ahotsa, aurpegia eta gorputza ezinbesteko tresna/lagun
dituzu.
Ahots ezberdinak erabil ditzakezu bizitasuna gehitzeko, aurpegia eta
gorputza mugitu; puztu behar baduzu, egizu.
Objektuak ere oso baliogarriak dira kontaketetan, bizitasun eta
sinesgarritasun itzela ematen dute.
Kontaketan doinu- eta erritmo-aldaketak egitea oso garrantzitsua da,
hartzailearen arreta zureganatzea lortuko duzu horrela. Kontakizunean
zehar, geldiuneak egitea komeni da; une jakin bati garrantzia emateko,
edo intriga sortarazteko, adibidez.
Onomatopeiak ere oso lagungarriak dira era horretako kontakizunetan:
tok-tok, danba-danba, plisti-plasta, barra-barra, ixo, bor-bor, miauka,
zaunka...

Esan bezala, egitura hauxe da: hasiera, garapena (gertakariak) eta
bukaera.

Kontakizunean lagunduko dizuten hainbat esapide dituzu jarraian:
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Hasierakoak:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Gogoratzen naiz ...
Gogoan dut...
Oroitzen naiz aurreko egunean / aspaldian / behin...
Irakasleak gelan pasadizo bat kontatu behar genuela esan
zigunean gogoratu/oroitu nuen niri aurreko egunean / behin /
aspaldian... gertatutakoa / gertatu zitzaidana.
Aurreko egunean / aurrekoan / aurreko batean...
Lehengo egunean / lehengoan... gertatu zitzaidan pasadizo bat
kontatuko dizuet.
Aspaldian...
Orain dela urte bete edo...
Behin ...-ean nengoela / nenbilela / bizi nintzela / nindoala / ari
nintzela...
Badira urte batzuk... –ela

Kontakizunean zehar arreta piztekoak:

o Ez duzue sinetsiko baina, begira begi-ondoan geratu zaidan
orbaina.
o Hara nor / zer / non / norekin... topo egin nuen/genuen.
o Hara nor agertu zen hortik.
o Hara zer ikusi/aurkitu genuen han/bertan.
o Hara norekin topo egin nuen: lehendakaria bera zegoen
hondartzan, gure ondoan.
o Lasai-lasai geundela, bat-batean zer gertatuko eta...
o Hara non datorren Miren, eta norekin etorriko eta...
o Zer / nor / nork / nori / non / norekin eta...
o Esan ez dit/zidan bada...
o Txikitan oso lotsatia nintzen. Behin dantzan ari ginela... Hura lotsa!
o Ezetz asmatu nor agertu zen: nor eta...
o Ezetz jakin zer gertatu zitzaidan behin...
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Amaierakoak:

o Eta azkenean…
o Bukatzeko aitortu behar dizuet...
o Amaitzeko kontatu behar dizuet...
o Eta pentsa zer txarto pasatu nuen / nolako barreak egin genituen
gero / zer umore txarrez geratu nintzen / nolako lotsa pasatu
genuen.
o Benetan amorragarria / penagarria / lotsagarria / barregarria... izan
zen.
o Barregarri/etsita geratu nintzen denen aurrean.
o Zer egin ez nekiela geratu nintzen.
o Ahoa bete hortz geratu nintzen.
o Zur eta lur geratu nintzen.
o Eskerrak azkenean dena konpondu zela / zen.
o Eskerrak ez zela / zen / zena ezer larririk gertatu.
o Azkenean lortu genuen etxera iristea. Gaitz erdi!
o Horrela gertatu zen/zitzaidan eta horrela kontatzen dizuet.
o Eta gertatu zitzaidan bezalaxe kontatzen dizuet.
o Gezurra badirudi ere, egia da.
o Eta asmatua dela pentsatzen baduzue ere, egia biribila da.
o …
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EBALUAZIOA
Ebaluazio-irizpideak
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ahozko diskurtso koherente eta zuzena sortzea lortu du.
Ideiak antolatzeko gidoia erabili du.
Ideiak ahoz arrazoitu eta aurkeztu ditu.
Ahozko azalpena ondo egituratzeko gai da.
Ideia nagusiak eta osagarriak bereizten ditu.
Antolatzaile egokiak erabili ditu.
Ahozko azalpena hobetzeko hainbat baliabide erabili ditu.
Gaztelaniara ez pasatzeko ahaleginak egiten ditu.
Entzulearen arretari eustea lortu du.
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AHOZKO ADIERAZPENA EBALUATZEKO
TAULA
Ikaslea:

Ondo
moldatu
da

Laguntza
behar izan
du

Asko
kostatu
zaio

Ez da
ondo
moldatu

Ideiak
antolatu
Ideiak
arrazoitu
Azalpena
egituratu
Ideia
nagusiak eta
osagarriak
bereizi
Antolatzaile
egokiak
erabili
Diskurtso
koherente eta
zuzena sortu
Entzulearen
arretari eutsi
Gaztelaniara
ez pasatzen
ahalegindu
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Web-orrialdeak:

 Zelan egin ipuin bat? :
http://www.slideshare.net/manlus/zelan-egin-ipuin-bat-9487000

 Ipuinak hasteko eta bukatzeko formulak:
http://www.slideshare.net/manlus/ipuin-hasierak-bukaerak9486843

 Aho-korapiloak: http://blogak.com/guzurtruk/aho-korapiloak

 Esaera zaharren bilduma:
http://librezale.org/foroa/viewtopic.php?id=762

 Ahozko hizkuntza irakastea:
http://www.slideshare.net/MAITANE78/ahozko-hizkuntza-irakastea

 Informazioa bilatzen:
http://sites.google.com/site/lehenhezkuntza20/home/informazioabilatzen

 Ulibarri esamoldeak: http://www.ulibarri.info/jarduerak/esamoldeak

 FERNANDEZ DE ORTEGA, Rafael: Cómo realizar una entrevista:
http://es.slideshare.net/josserafael/como-realizar-una-entrevista9926099

 Berria Estilo Liburua: www.berria.eus/estiloliburua/
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