
AISA PROGRAMAZIOA 

 

1.Kaixo! 

 Aurkezpenak: nor, nongoa  

 Agurrak 

 Euskal Herria: probintziak eta hiriburuak ( non ) 

2.Inprimakiak betetzen 

 Gure datuak: nor, nongoa, adina, zenbakiak ( 0-100 ) 

3.Familia 

 Senideen arteko harremanak: noren  

 Familiakoen deskribapena: nolakoa  

 Lanbideak 

4.Non dago tren geltokia?          5.Hirian ibili 

 Hiriburuak 

 Lekuetara joateko instrukzioak 

 Posta helbideak idatzi 

6.Azokan 

 Janariak eta janari-taldeak 

 Erosketa zerrenda 

 Neurriak, salneurriak: zenbat balio du?, zenbatean dago?, zenbat 

aldiz? Egunero, astean behin…. 

7.Hau gosea! 

 Etxeko tresnak eta altzariak: sukaldea 

 Osasuntsu jateko aholkuak: komeni  da…t(z)ea, ez da behar… 

 Errezeta baten osagaiak eta pausuak: aditzak ( egosi, frijitu, irabiatu, 

nahastu…) 

 Gustuak adierazi 

 Behar 

 -T(z)en 

 Gustatu 



 

8.Dendaz denda 

 Arropa: jantzi-motak, koloreak ( zein koloretakoa da?, zein nahiago 

duzu?), jantzi tipikoak, denda motak. 

 Zergatik 

 

9.Zoaz ospitalera! 

 Gorputz-atalak 

 Mediku eta bezeroen arteko elkarrizketa: nongo mina duzu? 

 Nola eskatu hitzordua: noiz, orduak, zer nahi duzu…. 

10.Horrek dauka sasoia! 

 Euskal Herriko herri kirolak, kirola egiteko tresnak, kiroldegira deitu 

eta informazioa eskatu, zein kirol duzu gustuko. 

 Zein ordutan 

 -T(z)en 

11.Etorri gurera! 

 Etxea deskribatu eta etxean alokazeko iragarkia idatzi. 

12.Hau kuixidadea! 

 Etxeko tresna eta altzariak, gremioak 

 Zertarako 

 Zerezkoa 

13.Jolasean 

 Haurtzaroko esperientziak: -t(z)en + nuen,  nintzen 

 Haurtzaroko eskola deskribatu eta esperientziak azaldu 

 Haurtzaroko jolasak eta jostailuak 

 Oharrak irakurri eta ulertu 

 -T(z)eko 

 

 



14.Eskolan 

 Euskal Herriko hezkuntza-sistema 

 Inprimakiak ezagutu 

 Egin dut, joan naiz… 

 Atzo, gaur, bihar 

 Konparazioak 

15.Bilbotik Kolonbiara 

 Garraiobideak, bidaia- motak, hegazkin-txartel bat nola erosi, bidaia 

bat prestatu. 

 Nondik nora 

 Denborazkoak: aurretik, bitartean, ostean 

 Nahi 

16. A ze lana, lan bila ibiltzea 

 Lana lortzeko eman beharreko pausoak, aholkuak. 

 CVa egin 

17. Gizonak lan, emakumeak lan eta lan 

 Lana genero ikuspegitik 

 Ehunekoak 

 Gehiago, gutxiago, -agoa 

18.Baietz mendi-tontorrera heldu! 

 Munduko eta Euskal Herriko mendiak ezagutu 

 Aholkuak ulertu 

 Mendira eramaten ditugun gauzak azaldu 

 Natura-parkeetako ohiko informazioa ulertu 

 Egingo dut, joango naiz... 

19.Festara! 

 Gabonak nolakoak diren azaldu 

 Jaietako ohiturak eta ekintzak deskribatu 

 Inauterietako zenbait pertsonaia eta ekintza ezagutu 

 Egutegia: urtarrilaren hirugarren astean.... 

 Noren ustez 



20. Jalgi hadi plazara! 

 Euskararen historiari buruz hitz egin 

 Korrika 

 Euskal Herritik kanpo zenbat jendek ikasten duen euskara ikusi 

 Bertsolaritza 


