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A eredua (LH 3. ZIKLOA)

Irakaslearendako erantzunak

Poxpolo eta Mokolo-Ariketak

1. Esan esaldi hauek egia edo gezurra diren: E/G

E Poxpolo eta Mokolo pailazoak dira.

E Elkarrizketa hau Iker Galartzari egindakoa da.

G “Eskola eta Festa” DVDak ordu erdi irauten du.

G DVD honetako protagonistak: Takolo, Mokolo eta Poxpolo dira.

2. DVD honen edukia honako hau da: (Jarri X erantzun egokiaren laukian)

Poxpolo eta Mokoloren kantak

X Poxpolo eta Mokoloren istorioak

Zenbakiak ikasteko ariketak

3. Zein da egia? (Jarri X erantzun egokiaren laukian)

Lehenengo zatian gelan daude, eta bigarrenean, patioan.

X Lehenengo zatian eskolan daude, eta bigarrenean, oporretara joango dira.

Oporretatik etorri eta eskolara doaz.

Afrikako eskola batean gertatutakoa kontatzen dute.
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4. Testuan animalia batzuk agertzen dira: elefanteak, jirafak... Ezagutzen
al duzu Afrikako beste animaliaren bat?

                      lehoia                                  sugea

                     zebra                                   krokodiloa     (adibidez)

5. Zergatik uste duzu grabatu dutela DVD hau?

Jendeak eskatzen zuelako. Emanaldiaren amaieran  jende askok galdetzen
zuelako ea ez zegoen grabaziorik (edo antzekoren bat).

6. Lotu gezien bidez esaldiak osatzeko.

Abebe  Afrikako  erakusten ditu

Abebe  Afrikako animaliak  gizon bat da

Abebek  Afrikako tribu batean  bizi da

Orain idatzi ongi goiko esaldiak:

Abebe Afrikako gizon bat da.

Abebe Afrikako tribu batean bizi da.

Abebek Afrikako animaliak erakusten ditu.

7. Aukeratu eta idatzi: du/ditu

Abebek  animaliak  ditu

Jirafak lepo luzea     du

Elefanteak belarri handiak    ditu

DVD honek istorio dibertigarriak kontatzen  ditu
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8. Nolakoak izan daitezke animalia hauek (aukeratu gehien
    egokitzen zaion hitza eta idatzi)

Elefantea: handia                              (argala-beldurtia-handia)

Jirafa: altua                                      (txikia-altua-itsusia)

Krokodiloa: arriskutsua                      (arriskutsua-lasaia-iletsua)

Sugea: pozoitsua                               (itsua-gezurtia-pozoitsua)

9. Testu honetan esaldien hasieran gidoia (-) agertzen da. Zergatik?

Esaldi hori inportantea delako.

Pailazoak direlako.

x Bi pertsonaren arteko elkarrizketa delako.

Ez dakigu zergatik.

10. Zure ustez, zein hilabetetan gertatzen da DVDan grabatu duten
lehenengo istorioa? Zergatik pentsatzen duzu hori? Idatzi

Uste dut ekainean gertatzen dela lehenengo istorioa. Esaten du udako                                                            oporrak baino
lehen, eskolako azken egunean gertatzen dela.


