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Revido: 1-3
Dum la unuaj revidoj: 
1. La lernanto legu nur la frazojn sub la bildoj kaj mem atentu ĉu ĝi komprenas ĉion.
2. Poste, la instruanto tradukas la frazon.
3. Se la lernantoj ĝuste komprenis la tutan frazon, ĝi diru “Ĝusta!”
4. Se ne, ĝi diru “Denove”, kaj ĝi relegu la frazon, kiun la instruanto denove tradukas.
5. Se la lernanto havas iujn ajn dubojn, ĝi haltu kaj petu klarigon.

“Ĝusta” aŭ “Denove” 
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Revido: 4-6
Dum la unuaj revidoj: 
1. La lernanto legu nur la frazojn sub la bildoj kaj mem atentu ĉu ĝi komprenas ĉion.
2. Poste, la instruanto tradukas la frazon.
3. Se la lernantoj ĝuste komprenis la tutan frazon, ĝi diru “Ĝusta!”
4. Se ne, ĝi diru “Denove”, kaj ĝi relegu la frazon, kiun la instruanto denove tradukas.
5. Se la lernanto havas iujn ajn dubojn, ĝi haltu kaj petu klarigon.

“Ĝusta” aŭ “Denove” 









Fina revido
Rakonto 2 parto A

Dum la fina revido:
• La lernanto legu la frazon kaj poste traduku ĝin.
• Se la traduko estas ĝusta, le instruanto diru “Ĝusta”.
• Se la traduko estas malĝusta aŭ sajnis esti malfacila, la instruanto atentigu la lernanton

al la taŭga(j) supra(j) bildo(j) por gustigi kaj klarigi la tradukon. Post la ĝustigo/klarigo, 
la instruanto diru “Denove”. Espereble ĉi foje la lernanto facile legas la frazon kaj ĝuste
tradukas ĝin. La instruanto diru “Ĝusta!” post ĝusta kaj facila traduko. 















Rakonto 2 parto A

Se vi jam lernis la unuan rakonton, vi scias ke Zo volas lerni Esperanton.
Dum la lernado de la rakonto, vi devis lerni kvindek lernindaĵojn.
Dudek unu el la lernindaĵoj estas vortoj sen aliaj partoj.
La aliaj dudek naŭ ne estas vortoj nur vorto-partoj, sed lernindaj vorto-partoj.
En la rakonto estis cent tri vortoj, sed nur kvindek malsamaj vortoj. 
Kaj la vorto "estas", kaj la vorto "la", aperis naŭ-foje.



Fino!


