
Sugestoj pri Uzo
Ĉi tiu leciono komencas per instru-bildoj. Ĉiu instru-bildoj (krom du) prezentas lerninda(j)n morfemo(j)n. 
Du instru-bildoj prezentas nomojn de personoj (Bo kaj Zo). Por la instru-bildoj, ni sugestas ke:

1. La instruanto klare kaj malrapide legu tion (aŭ parton de tio) kiu troviĝas sur la bildoj.
(Lernantoj devus aŭskulti kaj memori la elparoladon de la vortoj, do ofte taŭgas legi tion en partoj.)

2. Post kiam la instruanto legas, la lernanto legu. (Rediru tion, kion ĵus legis la instruanto). 
3. Poste la legado, la instruanto klarigu la signifon (kutime oni faras tion per traduko en naci-lingvon).

Post kiam la lernanto ĝuste elparolis kaj komprenis la vortojn sur la bildoj, la instruanto ligu la signifo(j)n 
de la morfemo(j) al la bildo(j). Ekzemple klarigu ke en la esperi-bildo, la persono pensas pri estonteco en
kiu ĝi (la persono) estas feliĉa. Ĝi esperas sperti tian estontecon. Ankaŭ taŭgas klarigi ke “esper” estas
radiko de i-vorto. Ni esperas ke kiam la lernanto poste revidos la bildon, ĝi (la bildo) helpas al la lernanto
memori la signifon de la morfemo “esper”.
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Noto pri Bildoj kun Pluraj Morfemoj
Per bildoj kiuj prezentas plurajn morfemojn, ni celas tuj certigi la lernadon de nur unu el la morfemoj. 
Tial sekvas la sama bildo kun kun griza(j) travidebla(j) kvarangulo(j) kiuj kovras parto(j)n de la bildo. 
Restas nur la parto kun la celita morfemo. Ĉar oni jam legis ĉiun vorton de la bildo, dum la sekva vido, 
legu nur la celita morfemo kaj klarigu ke la celo estas la lernado de tiu morfemo .
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Zo

Ŝi estas Zo.

Zo



Li volas ĝin.

? ?

Ŝi ne volas ĝin.

voli



Zo lernas.

Saluton!

Bo

Bo instruas.

instrui / lerni



Zo lernas.

Saluton!

Bo

Bo instruas.

instrui / lerni



esti
vidi
voli
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Zo estas
lernanto.

Saluton!

Bo

Bo estas
instruanto.

-ant-
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Z

Li estas esperanto.

esperi

Li esperas.



Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Bo

Saluton!
Mi estas Bo. 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Esper-ant-o
Nomo de lingvo.



Bo

xxxxo

(libro;  nomo;  okulo;  monato)

-o



vidas

n n

-n

Li vidas ŝin.
Li ŝin vidas.
Ŝin li vidas.
Ŝin vidas li.
Vidas li ŝin.
Vidas ŝin li.

Ŝi vidas lin.
Ŝi lin vidas.
Lin ŝi vidas.
Lin vidas ŝi.
Vidas ŝi lin.
Vidas lin ŝi.



ŝi

ŝi

Ŝia nomo estas …      Mi vidas ŝin.



ĝi

ĝi

Ĝia nomo estas … Ĉu vi vidas ĝin?



en



unu
du
tri

kvar
kvin



monato



Morfemoj de la Frazo
En la antaŭaj bildoj, ni prezentis la morfemojn necesaj por la unua frazo de la rakonto. En la sekva bildo
vi vidos ĉiujn el tiuj morfemoj en malgrandaj bildoj. 

Ni sugestas ke:
1. El ĉiu malgranda bildo, la lernanto legu nur la plej grandan vorton (aŭ vorto-parto).
2. La instruanto klarigu pri la morfemo kaj ĝia signifo; ekzemple oni devus klarigi ke la morfemo

“esper” estas i-vorta radiko de la i-vorto “esperi” kaj “esperi” signifas (naci-lingvan tradukon de 
“esperi”).” 

3. Se la lernanto ne komprenas ion, ĝi petu klarigon.
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Frazoj de la Rakonto
Sekvas la samaj malgrandaj bildoj, ĉi-foje kun frazoj sube. Petu ke la lernanto nur trarigardu la suprajn
malgrandajn bildojn kaj petu klarigon pri iu morfemo kiun ĝi ne komprenas. Post la trarigardo:

1. La instruanto legu frazon sub la bildoj. 
2. La lernanto legu la saman frazon. Rediru tion kion ĵus diris la instruanto.
3. La instruanto traduku la frazon.
4. Se la lernanto ne komprenas ion, ĝi petu klarigon.

Post pluraj frazo-bildoj, sekvos revido. Ĉe la komenco de la revido troviĝos aliaj sugestoj.

Notu: Rapidaj lernantoj eble pretas mem-fari la tradukon. Se iu lernanto volas tion fari, permesu ĝin; 
tamen je ĉi tiu unua vido de la plena frazo, multaj lernantoj povas tion fari nur malrapide kaj nur kun
peno. Ni celas rapidan kaj senpenan lernadon.
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Zo volas lerni Esperanton. 
Ŝi esperas lerni ĝin en unu monato
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Bo

Bo

Li estas Bo.



k

mi 

parolas

paroli



k

-e

xxxxe xxxxi / xxxxi xxxxe

(unue lerni; due instrui; paroli Esperante)



k

Donald kaj Elizabeta

Unu kaj du estas tri.
+            =

kaj



k

Zo lernas.

Saluton!

BoBo instruas.

instrui / lerni



k
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k

la xxxo

Zzzzo xxxas xxx xxxxo. Xx xxxas la zzzzon.

Mi vidas libron. La libro havas nomon.

La libro havas nomon. La nomo de la libro estas ….. .



k

Esperanto estas lingvo.

Esperanto estas lingvo.

Bo

lingvo



k

al



Morfemoj de la Frazo
Denove:
1. El ĉiu malgranda bildo, la lernanto legu nur la plej grandan vorton (aŭ vorto-parto).
2. La instruanto klarigu pri la morfemo kaj ĝia signifo.
3. Se la lernanto ne komprenas ion, ĝi petu klarigon.



2



La Frazo
Denove la lernanto trarigardu la suprajn malgrandajn bildojn kaj nur petu klarigon pri iu morfemo kiun ĝi
ne komprenas. Post la trarigardo:

1. La instruanto legu frazon sub la bildoj. 
2. La lernanto legu la saman frazon. (Rediru tion kion ĵus diris la instruanto.)
3. La instruanto traduku la frazon.
4. Se la lernanto ne komprenas ion, ĝi petu klarigon.
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Bo parolas Esperante
kaj instruos la lingvon al Zo.
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li

li

Lia nomo estas … Ĉu vi vidas lin?



vortoj

tio urbo

vorto



-j

okulo du okuloj
tablo tabloj



Kion ili faras?

fari



demandi / respondi



demandi / respondi



Morfemoj de la Frazo
Denove:
1. El ĉiu malgranda bildo, la lernanto legu nur la plej grandan vorton (aŭ vorto-parto).
2. La instruanto klarigu pri la morfemo kaj ĝia signifo.
3. Se la lernanto ne komprenas ion, ĝi petu klarigon.



3



La Frazo
Denove la lernanto trarigardu la suprajn malgrandajn bildojn kaj nur petu klarigon pri iu morfemo kiun ĝi
ne komprenas. Post la trarigardo:

1. La instruanto legu frazon sub la bildoj. 
2. La lernanto legu la saman frazon. (Rediru tion kion ĵus diris la instruanto.)
3. La instruanto traduku la frazon.
4. Se la lernanto ne komprenas ion, ĝi petu klarigon.
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Li instruas vortojn kaj faras demandojn.



Revido: 1-3
Sugestoj por la revido: 
• La lernanto legu nur la frazojn sub la bildoj. 
• Dum la legado, la lernanto mem atentu ĉu ĝi komprenas ĉion kion ĝi legas. 
• La instruanto tradukas tion kion la lernanto ĵus legis.
• Se la lernanto ne komprenis ĉion, ĝi haltu kaj petu klarigon.
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Zo volas lerni Esperanton. 
Ŝi esperas lerni ĝin en unu monato



2

Bo parolas Esperante
kaj instruos la lingvon al Zo.



3

Li instruas vortojn kaj faras demandojn.
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demandi / respondi



4



4

Zo lernas la vortojn kaj respondas. 
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ni ili

ni ili
Niaj nomoj estas Xxx kaj Xxx.
Ĉu vi vidas nin? 

Iliaj nomoj estas Xxx kaj Xxx.
Ĉu vi vidas ilin? 



ni ili

ni ili
Niaj nomoj estas Xxx kaj Xxx.
Ĉu vi vidas nin? 

Iliaj nomoj estas Xxx kaj Xxx.
Ĉu vi vidas ilin? 



rigardi
Li rigardas libron. Ili rigardas tablon.

Bo



tablo



Tio estas libro.Kio estas tio?

kio? /  tio

Tiotio

tio



Tio estas libro.Kio estas tio?

kio? /  tio

Tiotio

tio



ni ili

ni ili
Niaj nomoj estas Xxx kaj Xxx.
Ĉu vi vidas nin? 

Iliaj nomoj estas Xxx kaj Xxx.
Ĉu vi vidas ilin? 



vidi
Li vidas. Li ne vidas.



5



5

Ili rigardas tablon kaj
Bo demandas, "Kion ni vidas?" 



6



Tio estas libro.Kio estas tio?

kio? /  tio

Tiotio

tio



esti

X1X2 ≈

Li estas Donald.             Ŝi estas Elizabeta.



6

Zo respondas, “Ni vidas tablon. 
Tio estas tablo."



Revido: 4-6
Sugestoj por la revido: 
• La lernanto legu nur la frazojn sub la bildoj. 
• Dum la legado, la lernanto mem atentu ĉu ĝi komprenas ĉion kion ĝi legas. 
• La instruanto tradukas tion kion la lernanto ĵus legis.
• Se la lernanto ne komprenis ĉion, ĝi haltu kaj petu klarigon.



4

Zo lernas la vortojn kaj respondas. 



5

Ili rigardas tablon kaj
Bo demandas, "Kion ni vidas?" 



6

Zo respondas, “Ni vidas tablon. 
Tio estas tablo."



Revido 2
1-6

Dum la dua 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. 
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Zo volas lerni Esperanton. 
Ŝi esperas lerni ĝin en unu monato



2

Bo parolas Esperante
kaj instruos la lingvon al Zo.



3

Li instruas vortojn kaj faras demandojn.



4

Zo lernas la vortojn kaj respondas. 



5

Ili rigardas tablon kaj
Bo demandas, "Kion ni vidas?" 



6

Zo respondas, “Ni vidas tablon. 
Tio estas tablo."



Rakonto 1 - parto A

Zo volas lerni Esperanton. Ŝi esperas lerni ĝin en unu monato.
Bo parolas Esperante kaj instruos la lingvon al Zo.

Li instruas vortojn kaj faras demandojn.
Zo lernas la vortojn kaj respondas. 

Ili rigardas tablon kaj Bo demandas, "Kion ni vidas?" 
Zo respondas, “Ni vidas tablon. Tio estas tablo."



Fino!



k

al



Zo estas
lernanto.

Saluton!

Bo

Bo estas
instruanto.

-ant-
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demandi / respondi



k

-e

xxxxe xxxxi / xxxxi xxxxe

(unue lerni; due instrui; paroli Esperante)



en
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Z

Li estas esperanto.

esperi

Li esperas.



Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Bo

Saluton!
Mi estas Bo. 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Saluton! 

Esper-ant-o



esti

X1X2 ≈

Li estas Donald.             Ŝi estas Elizabeta.



Kion ili faras?

fari



ĝi

ĝi

Ĝia nomo estas … Ĉu vi vidas ĝin?



esti
vidi
voli

-is
-as
-os



ni ili

ni ili
Niaj nomoj estas Xxx kaj Xxx.
Ĉu vi vidas nin? 

Iliaj nomoj estas Xxx kaj Xxx.
Ĉu vi vidas ilin? 



k

Zo lernas.

Saluton!

BoBo instruas.

instrui / lerni



-j

okulo du okuloj
tablo tabloj



k

Donald kaj Elizabeta

Unu kaj du estas tri.
+            =

kaj



Tio estas libro.Kio estas tio?

kio? /  tio

Tiotio

tio



k

la xxxo

Zzzzo xxxas xxx xxxxo. Xx xxxas la zzzzon.

Mi vidas libron. La libro havas nomon.

La libro havas nomon. La nomo de la libro estas ….. .



Zo lernas.

Saluton!

Bo

Bo instruas.

instrui / lerni



li

li

Lia nomo estas … Ĉu vi vidas lin?



k

Esperanto estas lingvo.

Esperanto estas lingvo.

Bo

lingvo



monato



vidas

n n

-n

Li vidas ŝin.
Li ŝin vidas.
Ŝin li vidas.
Ŝin vidas li.
Vidas li ŝin.
Vidas ŝin li.

Ŝi vidas lin.
Ŝi lin vidas.
Lin ŝi vidas.
Lin vidas ŝi.
Vidas ŝi lin.
Vidas lin ŝi.



ni ili

ni ili
Niaj nomoj estas Xxx kaj Xxx.
Ĉu vi vidas nin? 

Iliaj nomoj estas Xxx kaj Xxx.
Ĉu vi vidas ilin? 



Bo

xxxxo

(libro;  nomo;  okulo;  monato)

-o



k
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k

mi 

parolas

paroli



demandi / respondi



rigardi
Li rigardas libron. Ili rigardas tablon.

Bo



ŝi

ŝi

Ŝia nomo estas …      Mi vidas ŝin.



tablo



Tio estas libro.Kio estas tio?

kio? /  tio

Tiotio

tio



unu
du
tri

kvar
kvin



vidi
Li vidas. Li ne vidas.



Li volas ĝin.

? ?

Ŝi ne volas ĝin.

voli



vortoj

tio urbo

vorto



k



k



Bo

Bo

Li estas Bo.



Zo

Ŝi estas Zo.

Zo



k

Necesaj bildoj
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Li faras tablon.



Saluton!

Bo

Li instruas.



Saluton!

Bo

Ŝi lernas.



Kio estas via nomo?

Kion ili faras?

Kio estas

tio?

Ŝi faras demandojn.

?
?

?


