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HIZTEGITXOA

ospatu gonbidapen

kandela gonbidatu

putz egin zoriondu

apaingarri zorion-txartel

puxika opari

 Noren urtebetetzea ospatzen ari 
dira? Zenbat urte bete ditu?

 Zertan ari dira? Zer dago jateko?

 Gustuko dituzu urtebetetze-jaiak? 
Zergatik?

 Nola ospatzen duzu zuk zure 
urtebetetzea? Norekin?

Urtebetetze-jaia1

Mintzamena

6 Komunikazioa



Entzundakoaren ulermena

1  Entzun Zorionak zuri elkarrizketa eta erantzun.

 Zer eskatu du Pellok kandela itzaltzean?

 Nola du izena bere txakurrak? Zer nahi du?

 Zer gertatzen zaio txakurrari gozoa janez gero?

 Tarta zati handia emango al diote? 

Irakurmena

2   Irakurri eta erantzun.

  Nork eta zertarako idatzi du alboko  
gonbita?

 Nor gonbidatu du?

  Non eta noiz egingo du jaia?  
Zer egongo da han?

  Zure ustez, zer beste behar da  
ondo pasatzeko?

3  BALIOETAN HEZTEA. Lagunekin ondo pasatzen dugu.

 Zer nahiago duzu, bakarrik egon ala lagunekin egon? Zergatik?

 Zer egiten duzu lagunekin zaudenean? Ondo pasatzen al duzue?

 EGITEN JAKIN

Pertsonak deskribatzea

Seguruenik, behin baino gehiagotan tokatu zaizu 
zure lagunen bat nolakoa den esatea. Bada, oraingo 
honetan ere horixe izango da zure zeregina: 
pertsonak nolakoak diren esan. Baietz ondo egin!

Kaixo, Terese!
Datorren larunbatean, 7 urte beteko ditut, eta ospatzeko, jaitxo bat antolatu dugu etxean, arratsaldeko 6etan. Merienda, tarta eta jolasak izango ditugu.

Etorri! Ondo pasatuko dugu!    Pello

7Komunikazioa



Pippi Galtzaluze dendaz denda
Pippi bakar-bakarrik bizi da Mozolomendi izeneko etxean. 

Baina ez pentsa gaizki bizi denik. Ezta hurrik eman ere! Nahi 

duenean oheratzen da, eta nahi duenean joaten da eskolara. 

Pippik bi maskota ditu: zaldi bat eta tximino bat, baita bi lagun 

ere: Tommy eta Annika. Maleta zahar bat ere badu, urrezko 

txanponez betea.

Urrezko txanpon horietako batzuk hartuta, erosketak egitera 

joan da gaur Pippi, Tommyrekin eta Annikarekin batera. Denda 

asko daude hirian eta gaur jendez beterik daude denak. Haur 

batzuk gozoki-dendara joan dira. Baina haur gehienek ez dute 

dirurik eta kanpoan daude, erakusleihoko gauza gozoei begira.

–Sartuko al gara gozoki-denda honetan? –galdetu dio Tommyk 

Pippiri.

–Bai, goazen –erantzun du Pippik. Eta barrura sartu dira.

–Eman hemezortzi kilo pasteltxo –esan du Pippik, urrezko 

txanpon bat erakutsiz.

KONTAKIZUNA

8 Irakurmena
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Saltzailea azkar-azkar hasi da pasteltxoak 

poltsa handietan sartzen. Baina Pippik 

hirurogeita hamabi karamelu-poltsa, 

txokolatezko ehun eta hiru barratxo, eta 

gozoki gehiago eskatu dizkio gero.

A zer litxarreria-festa egin duten! Pippik 

denda kanpoan zeuden haur guztiekin banatu 

du erositakoa eta ez da ezer ere sobera geratu.

–Goazen alboko dendara! –esan du Pippik.

Eta jostailu-dendan sartu dira denak. Pippik 

eskua bete urrezko txanpon atera du sakelatik, 

eta haurrek jostailuak erosi dituzte. Pippik ez 

du ezer erosi, baina denda ia hutsik geratu da.

Dendatik alde egin baino lehen, Pippik 

txilibitu bana erosi die haurrei. Kanpoan, han 

hasi dira denak txistu eta txistu, zarataka.

–Ixo! –esan die udaltzainak oso garratz –. 

Debekatuta dago kalean txilibitua jotzen 

ibiltzea! Zoazte zeuen etxeetara.

Eta ume guztiak etxera joan dira, poz-pozik, 

erositako jostailuekin jolastera.

        Astrid Lindgren (moldatua)

Hiztegia

erakusleiho: denden 
salgaiak kale aldera 
erakusteko leihoa.

litxarreria: gozokia  
edo gauza gozoa.

txilibitu: putz eginda, 
txistu egiteko balio 
duen tresna.

9Irakurmena



IRAKURGAIA LANTZEN

1  Erantzun galderei.

 Non bizi da Pippi Galtzaluze? Norekin bizi da?

   

 Noiz oheratzen da Pippi? Noiz joaten da eskolara?

   

 Nola dute izena Pippiren lagunek?

   

2   Ordenatu eta azaldu. Nondik nora ibili dira Pippi eta haren lagunak?

3  Markatu egia direnak. 

 Pippik urrezko txanponez betetako maleta bat du etxean.

 Txanpon batekin ehun eta hiru kilo pasteltxo eta gozoki asko erosi ditu.

 Jostailu-dendan pilota bat erosi du beretzat.

 Umeei txilibitu bana erosi die eta denak txilibitua jotzen hasi dira.

 Udaltzainak errietan egin die eta etxera bidali ditu umeak.

4  Plan ona iruditzen zaizu Pippi eta haren lagunena? Nola hobetuko zenuke?

10 Irakurmena



5  Irakurri eta antzeztu.

AmA: Baina nondik atera dituzue jostailu horiek?

AnnikA: Pippik oparitu dizkigu, ama! Jostailuak  
erosi ditu herriko ume guztientzat.

AmA: Eta nondik atera du, bada, Pippik dirua?

AnnikA: Urrezko txanponez beteriko maleta bat dauka.

Tommy: Bai. Gauza harrigarri asko ditu Pippik etxean.

AmA: Goazen afaltzera eta kontatu dena.

Tommy: Ez gara gose. Pasteltxoak eta gozokiak ere erosi dizkigu Pippik.

6  Kontatu gertaturikoa, Tommy edo Anika izango bazina bezala.

7  Osatu denden izenak, adibidean bezala.

Gozokia§ saltΩeko ∂endå: 
Jostailua§ saltΩeko ∂endå: 
L”iburua§ saltΩeko ∂endå: 
Jantzia§ saltΩeko ∂endå: 
A”ltzaria§ saltΩeko ∂endå: 

8  Aukeratu erantzun zuzena. Zer esan nahi du esapide honek?

   Jakina baietz!       Ezta pentsatu ere!

gozok^-∂endå

1

ipuinetik harago

hitZen haBia

Ezta hurrik eman ere!

11Irakurmena



1  Irakurri eta azpimarratu izenak.

2  Osatu txartela izenekin eta marraztu zeure burua.

hizkuntzaren erabilera

Ni®æ iΩenå:    
Ni®æ ama®e> iΩenå: 
Ni®æ aita®e> iΩenå: 
Ni®æ ka¬ea®e> iΩenå: 
Ni®æ ™erria®e> iΩenå: 
S<inadurå:

Jokin, zuk bai jakin!

Maria, gelako 
bertsolaria!

Andereñoa naiz. 
Andereño Kontxita.

Ni, Jokin.

Eta ni Alberto.

Zu nor zara?

Bai izen polita!

Alberto, bai ederto!

12 Gramatika



3  Idatzi gauza hauen izenak.

            

4    Irakurri eta osatu zerrendak testuko izenekin.

Xabier eta Maider Lizardi ikastetxean dabiltza ikasten.

Maiderrek gaur borragoma, koadernoa eta baloia eraman ditu eskolara.

Xabierrek, berriz, kutxatila, betaurrekoak eta ipuina eraman ditu. 

5  Idatzi. Zer daramazu zuk eskolako  
bizkar-zorroan?

1

Pertsona eta leku  
zehatzen izenak letra 
larriz hasten dira:  
Asier, Bilbo, Bidasoa.

Gauza orokorren izenak 
letra xehez hasten dira: 
mutila, hiria, ibaia.

IZENAK

Pertsona- eta leku-izen zehatzak Gauza-izen orokorrak

13Gramatika



ENTZUN DEZAGUN!

1  Erreparatu irudiei eta deskribatu. Ezagutzen dituzu bertako pertsonaiak?

2  Entzun Bi asto testua eta aukeratu erantzun zuzenak.

 Zer gertatu zitzaion Pernando Amezketarrari astoarekin?

  Galdu egin zuen.    Ahaztuta utzi zuen.

 Zer esan zion emazteari?

  Egia esan zion.    Gezurra esan zion.

 Non zegoen Pernandoren astoa?

  Tolosan.     Etxeko ukuiluan.

3  Markatu. Zer esan zion Pernandok emazteari? 

   Astoak min hartu zuela eta horregatik ukuiluan egon  
beharko zuela egun batzuetarako.

  Astoa lagun bati utzi ziola zama handi bat eramateko.

  Kontatu zure hitzez bi astoen pasadizoa.

4  Harrapatu al zaituzte inoiz gezurretan? Noiz izan zen? Zer gertatu zen?

Komunikazioa14



1
GOAZEN ABESTERA!

1  Ikasi eta abestu.

Txantxibirin, txantxibirin genbiltzanean

Elorrioko kalean,

hamalau atso tronpeta jotzen

zazpi astoren gainean.

Astoak ziren txiki-txikiak;

atsoak, berriz, kristonak!

Nola demontre konpontzen ziren

zazpi astoren gainean?

2  Lotu irudiak eta hitzak. Nolakoak ziren astoak eta atsoak?

3  Erreparatu abestiari eta idatzi erantzunak.

 Zein dira gehiago, astoak ala atsoak?

   

 Zertan ari zen atsoak astoen gainean?

   

 Zure ustez, nola konpontzen ziren, ongi ala gaizki? Zergatik?

   

   

Ahozkotasuna

TXANTXIBIRIN

oso txikiak

oso handiak
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 EGITEN JAKIN

Pertsonak deskribatzea

1  Irakurri oharra adi-adi. 

2  Idatzi. Nolako ezaugarriak izan behar ditu bideokliperako hautagaiak?

I¬eå:    
S<udurrå: 
A”hoå: 
H”ortza§: 
B’egia§: 

3  Inguratu. Ume hauetatik nork du bideokliperako itxura aproposena?

Bideoklip baterako neska-mutilak behar ditugu. Dantzari trebea 

izateaz gain, hautagaiak honelako ezaugarriak izan behar ditu:

Ile kizkurra eta argia izan behar du. Sudurra txikia eta polita. 

Ahoa, berriz, zabala izan behar du, eta hortzak, zuriak. Gainera, 

begi handiak eta argiak izatea komeni da.

Horrelakoa bazara, idatzi gutuna eta bidali argazkia helbide 

honetara:

Klip-klap ekoizpenak, 20100 Errenteria
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K”aixo, K”irµe> naiΩ etå z¤e> bi∂eokliπea> par†æ 
hart¤ nah^ du†. H”a¤e§ dirå ni®æ ezaugarria§:
I¬eå  etå  du†.
B’egia§  etå  ditu†.
Ni®æ sudurrå  då.
A”hoå  du†, etå ni®æ hortza§ 
guztiΩ  dirå.

K”irµe>

4   Aztertu irudia eta markatu ezaugarriak.

ILEA:

 lisoa   kizkurra  gorria  gaztain-kolorekoa

BEGIAK:

 ilunak   argiak  handiak  txikiak

SUDURRA:

 motza   luzea

AHOA:

 zabala   txikia

HORTZAK:

 zurixkak  distiratsuak

5  Bete gutuna aukeratu dituzun hitzekin.

1
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ONDO IDATZI

1  Inguratu letra larriz hasten diren hitz guztiak eta kopiatu.

           Auzoko gizona

Ez dut inoiz ikusi auzoko gizona baino gizon 

bitxiagorik. Sudurra piper baten modukoa du. 

Haren belarriak elefante batenak bezain handiak 

dira. Burua biribil-biribila du. Burusoila da, 

gainera. Gizon itsusi samarra da, baina oso jatorra.

  

  

2  Lotu esaldiak eta kopiatu.

 Auzoko gizonak txakur bat du.   Beldurrezkoa zen.

 Film bat ikusi nuen telebistan.   Kostaldera joango gara.

 Asteburuan txangoa egingo dugu.   Pintto du izena.

3  Markatu gaizki idatzita daudenak eta idatzi ongi azpian.

 lekeitio  hondartza

 itsasoa  amaia lasa

 andoni  euskal herria

 

 

Letra larria erabiltzen da:

–Esaldiaren hasieran.

–Puntuaren atzean.

– Pertsona eta leku 
berezien izenetan.

LETRA LARRIAK
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1  Igarkizunak. Idatzi erantzunak.

2  Olerkia. Irakurri olerkia eta inguratu errimatzen duten hitzak.

1
HITZA JOLAS

Badira arrautza-tankerakoak,

badira biribilak berez;

batzuek asko pentsatzen dute;

beste batzuek, ezer ez.

Bost seme-alaba ditugu

nik eta anaia bikiak;

bost seme-alaba ditugu

eta neguan jantziak.

Hogeita hamabi harri zuriz

dago inguratuta;

elurra edo eguzkia izan,

beti dago bustita.

Batzuenak meheak

besteenak gizenak,

korrika egiteko

beharrezkoak direnak.

Odola gorri, 

odola bero, 

gure gorputzean 

gora eta behera 

dabil egunero.

Odola banatuz, 

tik eta tak, 

ez du atsedenik hartzen 

gure bihotzak. 

Ezkerreko aldean 

dauka motorra 

gure gorputzak.

      Joxantonio Ormazabal

Baietz igarri gorputzeko 
atalen izenak!
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AMAIERAKO JARDUERAK

1  Idatzi zerrendan.

2  Kopiatu testutxoa, letra larriak behar direnean jarriz.

egunero oso pozik joaten naiz eskolara. 

han mikel, nahia eta gainerako lagunekin 

elkartzen naiz. andereño maribel oso 

jatorra da eta gauza interesgarri asko 

irakasten dizkigu. nire ustez, orioko 

ikastolako andereño jatorrena da gurea.

lau herriren izenak

lau laGunen izenak
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3  Entzun Neska misteriotsua testua. Idatzi egia ala gezurra den.

 Neska misteriotsua nahiko argala da. 

 Mototsa erabiltzen du gehienetan.  

 Ilea beltza eta kizkurra du.  

 Ona da esku-baloian.  

 Ainhoa du izena.  

4  Marraztu alboan duzun ikaskidea eta idatzi.

          Nola du izena? 
     
     Nolako itxura du?

     
     
     

5  Aukeratu. Hauetako zein da txilibitua?
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