
Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Ahalera: Lehen (Nor) 2

 1. Ni ezin                                                                             joan ; tenore horretan bilkura bat nuen.

 2. Ttipitan, hi biziki ona izan                                                                             futbolean.

 3. Hemen, garai batean, nornahi sar                                                                            .

 4. Gu ezin mugi                                                                             erori ginen zilotik.

 5. Iragan astean, zu haiekin joan                                                                            , baina ez zenuen nahi.

 6. Gu sartu ginen kantaldi hartan, eta zuek ere sar                                                                            .

 7. Garai batean, problemak sor                                                                             pertsona haiekin.

 8. Liburuak har                                                                            , urririk banatzen baitziren.

 9. Ni bide errazenetik igan                                                                            , baina zailenetik igan nintzen.

 10. Zepo batean eror                                                                            , baina beharrik ez zela hori 

gertatu !

 Maite Goñi (euskaljakintza) http://euskaljakintza.com

Egokitzailea : Ikas Ikas.org/baliabideak

http://euskaljakintza.com/
http://www.ikas.org/baliabideak
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.eu


Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Ahalera: Lehen (Nor) 2

 1. Ni ezin                                                                             joan ; tenore horretan bilkura bat nuen.

 2. Ttipitan, hi biziki ona izan                                                                             futbolean.

 3. Hemen, garai batean, nornahi sar                                                                            .

 4. Gu ezin mugi                                                                             erori ginen zilotik.

 5. Iragan astean, zu haiekin joan                                                                            , baina ez zenuen nahi.

 6. Gu sartu ginen kantaldi hartan, eta zuek ere sar                                                                            .

 7. Garai batean, problemak sor                                                                             pertsona haiekin.

 8. Liburuak har                                                                            , urririk banatzen baitziren.

 9. Ni bide errazenetik igan                                                                            , baina zailenetik igan nintzen.

 10. Zepo batean eror                                                                            , baina beharrik ez zela hori 

gertatu !

Laguntza :

zintezketen - hintekeen - gintezkeen - zintezkeen - nintekeen - zitezkeen 

- nintekeen - zintezketen - zitekeen - zitezkeen

 Maite Goñi (euskaljakintza) http://euskaljakintza.com

Egokitzailea : Ikas Ikas.org/baliabideak

http://euskaljakintza.com/
http://www.ikas.org/baliabideak
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.eu


Aditza – testu zulodunak

Izena : Data :

Deitura : Ikasgela : 

Ahalera: Lehen (Nor) 2

 1. Ni ezin nintekeen joan ; tenore horretan bilkura bat nuen.

 2. Ttipitan, hi biziki ona izan hintekeen futbolean.

 3. Hemen, garai batean, nornahi sar zitekeen.

 4. Gu ezin mugi gintezkeen erori ginen zilotik.

 5. Iragan astean, zu haiekin joan zintezkeen, baina ez zenuen nahi.

 6. Gu sartu ginen kantaldi hartan, eta zuek ere sar zintezketen.

 7. Garai batean, problemak sor zitezkeen pertsona haiekin.

 8. Liburuak har zitezkeen, urririk banatzen baitziren.

 9. Ni bide errazenetik igan nintekeen, baina zailenetik igan nintzen.

 10. Zepo batean eror zintezketen, baina beharrik ez zela hori gertatu !

 Maite Goñi (euskaljakintza) http://euskaljakintza.com

Egokitzailea : Ikas Ikas.org/baliabideak

http://euskaljakintza.com/
http://www.ikas.org/baliabideak
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.eu

	Ahalera: Lehen (Nor) 2

