
IKASTETXEA IES BIURDANA  51 16 f 
IZENBURUA Text: Fashion in the stars MAILA DBH 2 
IRAKASLEA Amaia Alonso IKASGAIA Ingelesa 
 

 1
 

 
DBHrako Irakurketaren Ulermenerako Hobekuntza Plana.  

 
 
 

TESTUA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



IKASTETXEA IES BIURDANA  51 16 f 
IZENBURUA Text: Fashion in the stars MAILA DBH 2 
IRAKASLEA Amaia Alonso IKASGAIA Ingelesa 
 

 2
 

JATORRIA  
EGILEA Linda Marks and Samantha Darby 

IZENBURUA Passport DBH 2 
ARGITALETXEA/Webgunea Burlington Books 

URTEA 2007 
ORRIALDEA  (K) 36 

ISBN 978-9963-47-706-7 
TESTU-MOTA  

OINARRIA  Inprimakia 
FORMATOA Mistoa  

MOTA 12: deskribapenezkoa 
ERABILERA  Pribatua (PISAren arabera) 

 
 

ESTRATEGIAK  
IRAKURRI BAINO LEHEN 
  
1.- Irakurketaren helburuak 
Irakurri informazio zehatza modari dagokionez, nork bere gustuak ezagutzeko asmoz eta izaeraren  
hainbat ezaugarri ere aztertzeko. 
 
2. -Hipotesiak egin  
Testuaren  izenburua irakurri eta testuaren egitura eta irudiak gainbegiratu, gaia zein den asmatzeko. 
Adibidez:  
Fashion in the Stars  izenbura irakurrita, hitzen esanahia zein izan daitekeen esan. Horretarako, 
honelako galderak egin ditzakegu: Zer da “fashion”? (moda) Zer da “stars”?, Hollywood-eko 
“aktoreak”? , zeruko izarrak? , zodiakoaren izarrak?  
Ondoren, irudiak aztertuta, ikasleek hipotesiak eginen dituzte gaiari buruz. 
 
3.-Aurreko ezagutzen aktibazioa 
Zeinu bakoitzaren arropen gustuak irakurri baino lehen, zodiakoaren zeinuak (testuan agertzen diren 
irudiekin lagunduta) zein diren aipatu eta zeinu bakoitzaren ezaugarriak klasean galdetu eta arbelean  
idatzi.  
 
 
IRAKURRI BITARTEAN 
 
1.- Nork bere buruari galderak egitea irakurtzen ari denaren gainean 
Testua ingelesez dagoenez, hiztegiari buruzko galderak sortuko dira: look, belt, scarves. 
Testuinguruaren laguntzaz asmatzen saiatu edota bestela irakasleak azalduko die ikasleei. 
 
2.- Hipotesiak egitea 
Aldez aurretik ikusitako zeinuen ezaugarriak kontuan harturik, zeinu bakoitzaren izena  irakurri eta bere 
modaren gustuak asmatzen saiatu.   
 
3. Laburbiltze partzialak 
Testuan agertzen diren adjektiboak  idatziko ditugu eskema batean, zeinu bakoitzarekin lotuta eta 
arropari begira. Esate baterako:  
Aries    ………………practical, formal but comfortable. 
Taurus……………….expensive and fashionable 
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OHARRAK 
 
IRAKURRI ONDOREN 

 
1.-Informazio garrantzitsua markatzeko estrategia materialak 
 
Zeinu bakoitzaren ezaugarriak irakurri ondoren , testuan bertan azpimarratu erlazionatzen duten 
edozein termino edo esaldi dagokien irudiarekin. 
 
Esate baterako: 

      Libra: balanced 
      Libraren irudia balanzarekin lotzen da. 
 

2.-Berriz irakurtzea 
Testuaren ulermenean sakontzeko asmoz  eta ikusteko esandako hitz berriak orain ulertzen dituzten 
bermatzeko. 
 
3.-Hipotesiak bete diren ikusi  
  
Orain arte egin dituzten hipotesiak bete diren ala ez  ikusi, testuak dioenarekin alderatuta. 
 

 
 
 
 
 


