
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Zein dira Oinarrizko mailako 1. kurtsoko helburuak? 
Oinarrizko Mailako 1. kurtsoaren amaieran, gaitasun hauek izango dituzte ikasleek: 

 
o Eguneroko gaiei edo gai pertsonalei buruz oso elkarrizketa laburrak (agurrak, aurkezpenak, 

eskerrona eta barkamena), argibide eta oharpen errazak ulertu. 
o Oinarrizko eginkizunetan esaten den funtsezkoena ulertu: erosketak egin, ikastaro batean 

edo hotel batean izena eman. 

o Iragarki eta mezu laburretako funtsezkoena hauteman. 
 

o Oharrak,  mezu  pertsonal  laburrak  (SMS,  mezu  elektronikoak,  postalak)  eta  iragarkiak 
(esaterako, Vendesi) ulertu. 

o Ohiko  hiztegia  duten  testu  laburretatik  informazio  orokorra  eta  espezifikoa  ulertu  eta 
bereizi. 

o Fitxak eta inprimakiak osatzeko jarraibide oso oinarrizkoak ulertu. 
o Leku  publikoetako  oinarrizko  informazio,  jarraibide  eta  ohar  labur  eta  ohikoak  ulertu 

(kaleko, dendetako, jatetxeetako eta garraiobideetako kartelak). 
 

o Kortesiako ohiko formulak erabili (agurtu, aurkeztu, eskerrak eman, barkamena eskatu, 
pertsonenganako interesa erakutsi). 

o Ohiko gauzak eta mesedeak eskatu eta eskaini. 
o Informazio pertsonala eman eta eskatu (nazionalitatea, non bizi den, jarduerak, interesak, 

familia, lagunak, eguraldia, etab.) 
o Pertsona, leku, jarduera eta interesen aurkezpen eta deskribapen errazak egin. 

 

o Eguneroko jarduerekin zerikusia daukaten informazio, jarraibide eta ohar oso oinarrizkoak 
idatzi (esaterako, Cerco casa). 

o Ereduetatik abiatuta korrespondentzia pertsonal oso sinplea (postalak) idatzi. 
o Gai ezagunei buruzko testu laburrak idatzi esaldi laburrak oinarrizko lokailuez elkartuz “y, 

o, pero, porque”. 
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Helburu horiek lortzeko, hizkuntza-funtzio hauek ikasiko dituzte: 
1. Informazio orokorra ematen eta eskatzen: 
o Informazioa eman eta eskatu, honako hauei buruz: izena, adina, egoera 

zibila, nazionalitatea, lanbidea, telefono-zenbakia, helbidea, posta 
elektronikoa… 

 
o Pertsonei buruzko informazioa eskatu eta eman (lanbidea, familia, trebetasunak, 

gustuak, zaletasunak), baita ordutegi, data, otordu, leku (eskola eta bizilekua), jaki, 
edari eta bestelakoei buruz ere. 
o Zerbait norena den galdetu eta esan. 
o Pertsonak, aldarteak eta egoera fisiko sinpleak deskribatu. 
o Ohiko ekintzei edo egungo munduari buruz hitz egin. 
o Hizketaren unean gertatzen diren ekintzei buruz hitz egin. 
o Pertsonak, objektuak (jantziak, altzariak, eraikinak eta eraikinetako bulegoak), 

egoerak eta ekintzak deskribatu. 
o Eguraldiaz hitz egin. 
o Espazioan aurkitu eta kokatu (gelako, etxeko, hiriko objektuak). 
o Zerbait edo norbait urrun edo gertu dagoen adierazi. 
o Iraganeko gertakari edo ekintza bati buruz hitz egin edo galdetu. 
o Esandakoa zuzendu, atzera egin, zalantza egin. 
o Azalpen batean zerbait zerrendatu. 
o Oraina eta iragana konparatu. 
o Definitu. 
o Gertakari bat ezagutzen den edo ez adierazi. 
o Aurreikuspenak eta iragarpenak egin. 
o Asmoei eta burubideei buruz hitz egin. 
o Pertsona, gauza, gertakari edo ekintzei buruzko hipotesiak azaldu. 
o Denbora sekuentziak azaldu. 

o Hitza eskatu eta eman, hizketan ari denaren jarduna eten, hitz egiten utzi, etab. 
 

2. Jarrerak eta iritziak azaltzen eta besteenak baloratzen: 

o Gustuei buruzko informazioa eskatu eta eman. 
o Zerbait dakigula edo ez dakigula adierazi. 
o Egoera fisikoari eta osasunari buruzko informazioa eman eta eskatu: hotza edo 

beroa, logura, gosea edo egarria, zaporea, ongizatea edo ezinegona. 

o Barkamena eskatu eta barkatu. 
o Interesa edo interes eza adierazi. 
o Adostasuna edo ezadostasuna adierazi. 
o Proposamen edo ideia baten alde edo aurka azaldu. 
o Lehentasunak azaldu. 
o Hautaketak egin. 
o Axolagabetasuna adierazi. 
o Harridura adierazi. 
o Errukia adierazi. 
o Desio bat adierazi. 

 
3. Konbentzitzen: 

o Zerbait egiteko baimena eskatu, eman edo uko egin. 
o Zerbait egitera bultzatu. 
o Lankidetza eskatu. 
o Hitz edo esapideen esanahia edo itzulpena galdetu edo eman. 
o Ulertu ez den hitz edo izen berezi bat letraka esateko eskatu. 
o Zerbait egiteko asmoari, borondateari edo erabakiari buruzko informazioa eskatu eta 

eman. 

o Betebehar pertsonala adierazi. 
o Hitzorduak adostu, norbaitekin hitzordua egin. 
o Barkamena adierazi, onartu eta errefusatu, erabakia arrazoituz. 
o Oinarrizko telefono-elkarrizketak izan (komunikazioa hasi, 

norbaitez galdetu, solaskideari itxaroteko eskatu, entzuten edo ulertzen den egiaztatu, 

EDUKIAK 



 

agurtu…). 
 

4. Sozializatzen: 

o Agurtu, agurrei erantzun eta agur esan. 
o Nork bere burua aurkeztu, besteak aurkeztu eta aurkezpenei erantzun. 
o Norbaiti buruzko informazioa eskatu eta eman. 
o Eskerrak eman eta esker oneko hitzei erantzun.  
o Arreta bereganatu. 
o Ongietorria eman. 
o Oinarrizko mezuak errepikatu. 
o Ulertu dela edo komunikazioari eusten zaiola egiaztatu eta adierazi. 
o Gonbidapenak onartu edo baztertu. 
o Barkamena eskatu. 
o Jasotako informazio edo kontakizunei erantzun interesa, harridura, poza, pena etab 

estelakoak adieraziz. 
o Mezuak ulertu diren egiaztatu. 

 

Nolako testuak irakurriko dituzte? 
 

o Gutun pertsonalak. 
o Gutun formalak. 
o Aginduak eta jarraibideak: errezetak, jarraibideak, lekuren bat aurkitzeko argibideak. 
o Mezuak. 
o Posta elektronikoa. 
o Curriculum vitaea. 
o Iragarkiak eta oharrak. 
o Ordutegiak eta egutegiak. 
o Informazio kartelak, erregulazioak. 
o Menuak eta kartak. 
o Planoak eta kale-mapak. 
o Inprimakiak eta galdetegiak. 
o Propaganda, iragarki liburuxkak. 
o Aldizkari eta egunkarietako artikulu errazak. 
o Komikiak eta binetak. 
o Horoskopoak. 
o Turismo-, bidaia- eta aisialdi-gidak. 

o Publizitate testuak. 

o Web orrialdeak. 
o Iraganeko eta egungo jardueren kontakizuna. 

o Egokitutako eleberriak. 
 

Nolako testuak entzungo dituzte? 

o Lagunarteko elkarrizketak lagunekin, familiako kideekin, ikaskideekin. 
o Elkarrizketak banketxe, denda, agentzia eta bestelakoetan. 
o Telefonozko elkarrizketak. 
o Erantzungailu automatikoko mezuak. 
o Laneko elkarrizketak. 
o Irrati eta telebistako informazioa. 
o Iragarki publikoak eta publizitate-iragarkiak. 
o Albiste laburrak. 

o Eguraldi iragarpenak. 

 

Nolako testuak idatziko dituzte? 

o Gutun pertsonalak. 
o Gutun formalak. 
o Mezuak. 
o Posta elektronikoa. 
o Curriculum vitaea. 



 

o Iragarkiak eta oharrak. 
o Informazio kartelak, erregulazioak. 
o Inprimakiak eta galdetegiak. 

o Iraganeko eta egungo jardueren kontakizuna. 
 

Zer gai landuko dituzte? 

o Nork bere burua identifikatzeko 
o Etxebizitza, etxea, hiria eta ingurua 
o Eguneroko bizimoduko jarduerak. 
o Denbora librea eta aisialdia. 
o Bidaiak. 
o Giza eta gizarte harremanak. 
o   Osasuna eta zainketa fisikoa. 
o    Heziketa. 
o Erosketak eta merkataritza-jarduerak 
o Elikadura. 
o Ondasunak eta zerbitzuak. o
  Hizkuntza eta 
komunikazioa. 
o Klima, atmosferaren gorabeherak eta ingurumena. 
o Zientzia eta teknologia. 

 

Zer lexiko ikasiko dute? 
 
Nork bere burua identifikatzeko: 
o Pertsonen izaerarekin, trebeziekin eta deskribapen fisikoarekin zerikusia duen oinarrizko 

lexikoa. 
o Janzkerarekin eta osagarriekin zerikusia duen lexikoa. 

 
Etxebizitza, etxea eta ingurua: 
o Etxebizitza: motak, kokapena, atalak eta banaketa. 
o Altzariak, objektuak eta tresnak. 
o Hiria: kokapena, atalak, kaleak, eraikinak, berdeguneak eta monumentuak. 

 

Eguneroko bizimoduko jarduerak: 
o Denbora-tarteei buruzko lexikoa: urteak, hilabeteak, asteak, egunak, egunaren atalak eta 

ordua. 
o Etxeko, laneko edo ikastetxeko jarduerekin zerikusia duen oinarrizko lexikoa. 

 
Denbora librea eta aisialdia: 
o Jarduerekin zerikusia duen oinarrizko lexikoa: kirola, kultura-jarduerak… 
o Aisialdirako lekuak: antzokia, museoa, hondartza… 

 
Bidaiak: 
o Turismoarekin eta emigrazioarekin zerikusia duen lexikoa. 
o Garraiobideak. 
o Bidaia motak: lanekoak, atsedenekoak, ikasketa-bidaiak. 
o Herrialdeen izenak. 

 
Giza eta gizarte-harremanak: 
o Familiako kideekin zerikusia duen lexikoa. 

 
Heziketa: 
o Gelako jarduerekin eta ikasmaterialarekin zerikusia duen lexikoa. 

 
Hizkuntza eta komunikazioa: 
o Hizkuntzak ikasteko prozesuarekin zerikusia duen oinarrizko lexikoa. 
o Munduko hizkuntzak. 
o Komunikabideak: telebista, irratia, eta abar. 

 
Klima, atmosferaren gorabeherak eta ingurumena: 



 

o Atmosfera eta klima fenomenoak.  
 
 

Zer ikasiko dute errusiera hitz egiten den herrien kulturari 
buruz? 

 
 

Nork bere burua identifikatzeko: 
o Izen-abizen ohikoenak. 
o Abizen kopurua eta ordena. 
o Agurtzeko eta adio esateko keinuak. 

 
Etxebizitza, etxea eta ingurua: 
o Ohiko etxebizitza motak. 
o Oinarrizko geografia alderdiak. 

 
Eguneroko bizimoduko jarduerak: 

o Gizarte-elementuak. 
 
Denbora librea eta aisialdia: 
o Denbora libreko eta aisialdiko jarduera 
ohikoenak. o Arte-kultura erreferenteak. 

 
Bidaiak: 

o Turismo-helmuga ezagunenak. 
 
Giza eta gizarte-harremanak: 
o Familia bizitzako erabilerak eta ohiturak. 
o Familia-egitura. 

 
Elikadura: 
o Gastronomia- eta elikadura-ohiturak. 
o Jai jakinetarako janari tipikoak. 

 
 
 

Zer gramatika-egitura ikasiko dituzte? 

Fonologia,  ortografia  eta  gramatika  arloko  gaitasun  linguistikoak  komunikatzen  
laguntzeko bideak dira eta ariketetan erabiliz ikasten dira. 

 
Testuak ulertzeko eta sortzeko –ahozko nahiz idatzizko diskurtso-sekuentzia oro- testuen 
ezaugarriak aztertuko dituzte: 

 
o Egokitzapena. 
Komunikazio asmoa. 
Testuingurua eta 
egoera. 
Hizkuntza erregistroa eta maila. 

 
o Testu-koherentzia. 
Edukiaren egituraketa. 

Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 
Lexikoa aukeratzea eta hizkuntza-funtzioak. 

 
o  Testu-kohesioa. 
Prosodia eta ortografia elementuak (intonazioa eta puntuazioa). 
Errepikatzeko baliabideak (izenordainak, izenen elipsia, sinonimia, eremu semantikoak…) 
Diskurtso-antolatzaileak: 

Leku-antolatzaileak (kokatzeko). 
Denbora-antolatzaileak (ondoz ondoko ekintzak adierazteko). 



 

Perpaus koordinatuen eta mendekoen arteko testu-antolatzaileak edo lokailuak. 
Perpausen eta paragrafoen arteko lotura eta harreman logikoko testu-antolatzaileak edo 

lokailuak. 
Ahozko diskurtsoari eusteko antolatzaileak. 

 
Ikasi nahi den hizkuntzan komunikatzeko, honako gramatika-egitura hauek erabiltzen ikasiko 
dute: 

 
EDUKI MORFOSINTAKTIKOAK. 
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Perpaus bakuna. 
- Perpaus motak, osagaiak eta osagaien kokapena. 

- Adierazpen perpausak. 
- Subjektua hasieran. 
- -ZO/OZ hasieran. 
- -Osagarri zirkunstantziala hasieran. 
- Osagarri zirkunstantziala hasieran. 

- Ezezkako perpausak. 
- Ezeztapenaren kokapena. 

- Galde-perpausak. 
- Guztira 
- -Zati galdera, galdetzailearekin eta elipsian. 

- Harridura-perpausak. 
- Adierazpen perpausak harridura ikurrarekin. 

- Komunztadura fenomenoak. 
 
Perpaus elkartuak. 
- Harreman logikoen adierazpena. 

- Aurkapena: а, но 
- Kausa: потому что 
- Denbora harremanak. 

- Aurrekotasuna: до того как. 
- Aldiberekotasuna: когда, пока. 

- Ondokotasuna: после того как. 
- Harreman determinatzaileak: который 

- Komunztadura fenomenoak. 
 
Izena. 
- Nukleoa. 

- Izena. 
- Motak: arruntak eta bereziak. 
- Generoa: maskulinoa, femeninoa, neutroa; flexio erregularra eta irregularra. 
- Kopurua: flexio erregularra eta forma aldaezinak. 
- Kasua: nominatiboa, genitiboa, datiboa, akusatiboa, instrumentala, preposiziozkoa. 

- Kasuen funtzio nagusien sarrera. 
- Izenordainak 

- Pertsonalen kasu guztiak. 
- Erakusleak. 
- Edutezkoak. 

- Galdetzaileak/harridurazkoak. 
- Ezezkako izenordainak: никто. 

- Nukleoaren aldaketa. 
- Determinatzaileak. 
- Erakusleak: generoa, kopurua eta kasua. 
- Edutezkoak: generoa, kopurua eta kasua. 
- Zenbatzaileak: zenbakizkoak eta beste zenbatzaile batzuk. 

- Aposizioa. 
- Aldaketak Izenondo eta Preposizio Sintagmen eta erlatibozko perpausen bidez. 

- Sintagmako elementuen kokapena. 
- (Det+) (Adj.S+) G (+Prep.S) (+erlatibozko perpausa) 

- Komunztadura fenomenoak. 



 

-Izen sintagmako funtzio sintaktikoak: Subj., Atrib., OZ, ZO eta OZ 
 
Izenondoa. 
- Nukleoa: adjektiboa 

- Generoa: maskulinoa, femeninoa, neutroa; flexio erregularra; forma luzea. 
- Kopurua: pluralaren osaera. 
- Kasu: singularrean deklinatu (gogorra, biguna eta mistoa). 
- Gradua: positiboa. 

- Nukleoa aldatu AdbS erabiliz. 
- Sintagmako elementuen kokapena: (AdbS+) G (+PrepS) 
- Komunztadura fenomenoak. 
- Funtzio sintaktikoak: Atrib. 

 
Aditza. 
- Nukleoa: aditza. 

- Motak eta taldeak: 1) читать-читаю; 2) уметь-умею; 5) отдохнуть-отдохну; 6) давать- 
дают; 8) писать-пишут; 9) петь-поют; 10) мочь-могут; 11) идти-идут; 12) ехать-едут; 13) 
хотеть-хотят; 15) жить-живут; 16) пить-пьют; 17) есть-едят. 

- Denbora 
- Orainaldiaren adierazpena. 
- Iraganaren adierazpena. 
- Etorkizunaren adierazpena: etorkizun sinplea eta konposatua. 

- Aspektua. 
- Burutugabea: iraupenezkoa, ohiturazkoa, errepikapenezkoa. 
- Burutua: puntuala eta ekintza amaitua (написать, прочитать) 

- Modalitatea. 
- Faktualtasuna: ekintza aditzak eta orainaldiko, iraganeko eta etorkizuneko aditz-denborak. 
- Beharra: Необходимо/надо + Inf.; нужен/нужна/нужно/нужны + IS izenean. 
- Betebeharra: Должен/обязан + Inf. 
- Gaitasuna: 

Мочь/уметь + Inf. 
- Baimena: Можно/мочь + Inf. 
- Aukera: Можно + Inf.; Возможен/возможна/возможно/возможны + IS; Может 
быть/Могут быть + IS. 
- Asmoa: Хотеть/желать + Inf. 

- Boz aktiboa. 
- Aditzaren forma ez-pertsonalak. 

- Infinitiboa. 
- Erabilera nagusiak aditzekin. 

- Nukleoa aldatzea preposizio finkoaren bitartez eta ezeztapena. 
- Aditz-sintagmaren funtzio sintaktikoa: ad., subj., OZ, Atrib. eta OZ. 

 
Adberbioa. 
- Nukleoa: adberbioa. 
- Motak: nolakotasuna, modua, lekua, denbora, galdera eta harridura. 
- Gradua: positiboa. 

- Sintagmako elementuen kokapena. 
- (AdbS+)N; (PrepS+)N 

- Sintagmako funtzio sintaktikoak: Atrib. IO eta OZ. 
 
Preposizioak. 
- Nukleoa. 

- Preposizioak genitiboarekin, datiboarekin, akusatiboarekin, instrumentala eta 
preposiziozkoa. 

- Preposizio lokuzioak genitiboarekin, datiboarekin, akusatiboarekin, instrumentalarekin eta 
preposiziozkoarekin. 
- Sintagma aldatzea AdbS eta PrepS erabiliz. 
- Sintagmako elementuen kokapena. 

- (Adb+)G+Terminoa; (PrepS)G+Terminoa. 
- Preposizio-sintagmaren funtzio sintaktikoak: IZren, OZren, ZOren eta OZren atala da. 

Fonetika, fonologia eta ortografia edukiak. 



 

Fonetika eta fonologia. 
- Bokalen soinuak eta fonemak. 

- Monoptongoak: aurrekoak, erdikoak, atzekoak. 
- Konbinazioak. 

- Prozesu fonologikoak. 
- Kontsonanteak ahoskabe bihurtzea hitzaren amaieran. 
- Asimilazioa. 
- Bokal murrizketak. 
- Bokal eta kontsonante alternantziak. 

- Bakartutako elementu lexikoen azentua. 
- Silaba tonikoak eta atonoak. 
- Azenturik gabeko silaba bakarrekoak 

- Azentua eta azenturik eza: tonuaren irizpideak sintagman. 
 
Ortografia. 
- Idazkera sistema: Alfabeto zirilikoa. 
- Fonema eta soinuen adierazpen grafikoa. 

- Kokapen erlatiboaren araberako elkarrekikotasunak. 
- Atzerriko hitzen ortografia, jatorriaren arabera. 
- Letra larrien erabilera. 
- Ortografia: zeinu ortografikoak: dieresia, gidoia eta puntuazio-zeinuak. 
- Hitzen zatiketa lerroaren amaieran. Silaba-egitura. 

 
 
 


