
            HIZTEGIA
HELBURUA:

Programa honekin, Lehen Hezkuntzarako pentsatutako ariketa batzuen bidez gai
arrunten hiztegi orokorra lantzen da.
Programa 22 pakete  eta 417 ekintzez osatuta dago, 300 hitz  inguru eskeiniz.

EDUKINAK:

Hiru menu nagusi dira. Menu bakoitzean sei gai ezberdin aukera daitezke.
Orokorrean gai bakoitzaren antolamendua honako hau da:

1.- Pantaila batzuk hiztegia ezagutzeko.
2.- Zenbait ariketa landutako hitzak osatzeko. KONTUZ! Batzuetan hizki pare bat
bakarrik falta zaizkio. Beste batzuetan, berriz, hitz osoa  desordenatuta agertzen da .
GOGOAN IZAN  lehenego hizki  ere jarri behar dela zuzen egiteko.
3.- Irudi edota hitz berdinak elkartzeko ariketa batzuk.
4.- Hitz bateko hizkiak ordenatzeko ekintza batzuk. KONTUZ! hizkiak errepikatuta
daudenean, ez du onartzen edozein tokitan jartzea. Bilatu behar da ontzat eman arte.
5.- Irudia eta hitza elkartzekoak.
6.- Landutako hiztegia euskaraz idaztekoak.
7.- Gaiarekin zerikusirik ez duten hitzak bereiztekoak.
8.- Hitzak  alfabetikoki ordenatzeko ariketa bat.
9.- Hizki zopa.

Zenbait ariketak laguntza eskeintzen du GALDERA IKURRA sakatuz.

GAI BAKOITZAREN HITZ MULTZOA

1. MENUA

IKASGELA : koadernoa, boltsa, arbela, mahaia, liburua, markatzekoa, guraizeak,
zorrozkailua, boligrafoa, aulkia, apalak, zakarrontzia, borragoma, klariona, arkatza,
kartaboia, potoa.

ETXEA: lanpara, telefonoa, horma, bainontzia, komuna, atea, telebista, lehioa,
armairua, aulkia, besaulkia, mahaia, lorontzia, hozkailua, ohea, garbigailua, konketa.

JOSTAILUAK : itsasuntzia, baloia, kartak, panpina, hegazkina, kometa, raketa, trena,
ipuina, walkmana, kamioia, kotxea, hartzatxoa, soka, partxisa, patinetea, geziak,
txirrinda.



KOLOREAK : gorria, laranja, arrosa, urdina, urdin argia, beltza, berdea, horia, zuria,
grisa, marroia, morea.

GORPUTZA:  aurpegia, begia, sudurra, belarria, ahoa, oina, eskua, hatzak, behatzak,
hortzak, gorputza, burua, besoa, hankak, ilea, belauna, lepoa, bibotea.

JANARIA:  arraina, zukua, arrautzak, ogia, esnea, gailetak, txupatxusa, yogourta, patata
frijituak, saltxitxa, urdaiazpikoa, ura, laranja, banana, gazta, oilaskoa, tomatea, sagarra,
zopa, pizza, sandwicha, spaghettiak, izozkia, kafea, garagardoa, okela, hamburgesa.

2.  MENUA

ANIMALIAK: zaldia, behia, ardia, txerria, astoa, oiloa, untxia, zezena, ahatea, katua,
txakurra, txoria, dortoka, hamsterra, arraina, izurdea, gamelua, zebra, lehoia, krokodiloa,
otsoa, tigrea, jirafa, sugea.

EGUTEGIA : Urtaroak: udaberria, uda, udazkena eta negua.
Aste egunak: astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala,
larunbata eta igandea.
Hilabeteak: Urtarrila, Otsaila, Martxoa, Apirila, Maiatza, Ekaina, Uztaila,
Abuztua, Iraila, Urria, Azaroa, Abendua.

KIROLAK : saskibaloia, futbola, boleibola, tenisa, igeriketa, txirrindularitza, eskia,
atletismoa, beisbola. Sarea, piszina, zapatilak, txirrinda, jokalaria, taldea, batea, atea,
saskia.

EGURALDIA : eguraldi ona dago, lainotsu dago, euria ari du, elurra ari du, ekaitza,
beroa dago, hotza dago, haizea dabil, tximistak daude.

ZENBAKIAK :  Zerotik bederatziraino.
                          Hamarretik hemeretzi arte.
                          Hamarrekoak.
                          29, 36, 47, 58, 65, 74, 78, 83, 91, 92.

JANTZIAK:  kaskoa, bisera, kapela, bufanda, jertsea, txandala, soinekoa, alkandora,
kamiseta, bakeroak, galtzak, gona, galtzerdiak, zapatak, botak, pijama, gerrikoa, jaka,
gorbata, galtza motzak, eskularruak, zira, berokia, trajea, gona, galtzak, botak.

3.  MENUA

HIRIA: bankoa, antzokia, denda, bulegoa, zinema, komisaldegia, postetxea, eskola,
supermerkatua, etxebizitzak, etxea, eliza, piszina, estadioa, parkea, zooa, eritetxea,
liburudenda.



FAMILIA:  aita, ama, aitona, amona, alaba, semea, ahizpa, arreba, anaia, izeba, osaba.

FRUTAK ETA BARAZKIAK : mahatsa, banana, sagarra, udarea, marrubiak, gereziak,
anana, limoia, laranja, azenarioak, letxuga, tomatea, aza, pepinoa, ilarrak, tipulak,
patatak, esparragoak.

LANBIDEAK:  baserritarra, haginlaria, abeslaria, pintorea, dantzaria, postaria,
sendagilea, dendaria, polizia, harakina, lorazaina, sukaldaria, ileapaintzailea, jostuna,
irakaslea, okina, marinela, soldadua.

SUKALDEA:  labana, sardeska, goilarea, botila, edalontzia, platera, katilua, lanpara,
mahaia.

GARRAIOAK:  hegazkina, trena, taxia, autobusa, metroa, kamioia, motorra,
itsasuntzia, autoa.


