
  

Esperanto

la internacia lingvo



  

 Saluton!
Bonan vesperon! 

Mi estas Walter.  



  

file:///home/walter/Ubuntu%20One/disvastigo/videoj/Zamenhof_kaj_ESPERANTO_en_bazlernejo_123301135.mp4


  

Ĉu vi manĝas kukon?

Ĉu vi trinkas fruktosukon?

Ĉu vi havas belan domon?

Ĉu vi prenas verdan pomon?

Ĉu vi laboras en la ĝardeno?

Ĉu vi malsatas en la mateno?

Tion vi mimu nun! http://vimeo.com/51605995#at=0
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Zagreba metodo
estas metodo instrui Esperanton en la unua fazo.

Metodo por 
komencantoj

En la komenco 
oni instruas nur 
tion, kio en la 
vivo estas nepre 
necesa.



  

Alfabeto de Esperanto 

A   ami             B   bela                C   
citrono

Ĉ   ĉokolado          D   doni                E   egala 

F   facila                 G   granda           Ĝ   ĝojo

H   horo                  Ĥ   ĥoro                I    infano 

J   juna                   Ĵ    ĵurnalo            K   kafo 

L   lando                 M  maro               N    nokto 

O  oro                     P   paco               R   rapida 

S  salti                    Ŝ   ŝipo                 T   tago

U  urbo                   Ŭ   aŭto                V    vivo 

Z  zebro

Ĉiu litero ĉiam sonas same, kaj literumado estas perfekte regula.
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vortklasoj
La plejparto de la esperantaj vortoj havas difinitajn finaĵojn: 

Substantivoj        Adjektivoj          Verboj*            Adverboj**

        -o                        -a                       -i                       -e

domo – Haus     granda – groß    vidi – sehen   bele – schön 

knabo – Junge    ruĝa – rot           kuri – laufen   buŝe – mündlich

muziko – Musik   juna – jung         esti – sein      hejme – zuhause  

longo – Länge    longa – lang    

                                               longi – lang sein    longe  - lange 

*Krom la baza formo (-i), la verboj havas kvin tempajn formojn. 
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Ĉiuj substantivoj en Esperanto finiĝas per o. 
   tablo - Tisch   arbo - Baum 

   birdo - Vogel domo - Haus 

   hundo – Hund libro - Buch 

Substantivo

Por fari pluralon oni aldonas  -j. 

   

  

tablo-j  - Tische           arbo-j     - Bäume

La estas la sola artikolo 

la tablo     la tabloj    la domo    la domoj

file:///home/walter/Ubuntu%20One/disvastigo/kursoj_lernu%20/de/lingvoprezento/alfabeto.html
file:///home/walter/Ubuntu%20One/disvastigo/kursoj_lernu%20/de/lingvoprezento/alfabeto.html


  

Personaj pronomoj         Posedaj pronomoj

mi     mia 
vi via 
ŝi, li, ĝi  ŝia, lia, ĝia

ni nia
vi     via
ili  ilia 

Mi estas Walter. 
Mia nomo estas Walter. 



  

Verbformoj

bazformo

sidi

iri

lerni

legi

nuntempo

mi sidas

mi iras 

mi lernas

mi legas

Deutsch

ich sitze

ich gehe

ich lerne

ich lese

Italiano

sto seduto

cammino

studio

leggo

Nun mi legas.
Vi sidas sur seĝo.
Mi estas instruisto.



  

Esperanto

 legi

 mi legas

 vi  legas

 ŝi/li legas

 ni  legas

 vi  legas

 ili  legas

Deutsch

lesen

ich lese

du  liest

er/sie liest

wir lesen

ihr  lest

sie lesen

Italiano

leggere

io leggo

tu leggi

egli/lei legge

noi leggiamo

voi  leggete

essi leggono

English

to read

i read

you read

she/he reads

we read

you read

they read

esperantaj verboj ne bezonas konjugacion



  

demandoj
Ekzistas du specoj de demandoj: 

ki-demandoj                ĉu-demandoj
Kio estas tio?

Kiu faris la foton? 

Kiel vi fartas?

Kie estas la libro? 

Kia estas via domo?

Kiom da pomoj vi havas? 

Kies krajono estas tio? 

Kial vi lernas Esperanton? 

Kiam vi venos hejmen?

Ĉu vi komprenas min? 

Ĉu vi estas Germano? 

Ĉu vi volas kafon aŭ teon? 

Ĉu vi estas surda aŭ muta?

Vi estas Usonano, ĉu?

De nun vi restos hejme, ĉu 
ne?  



  

vortfarado

radiko – sufikso – finaĵo

san    -  o       Je via sano!

san - ul - o    Sanulo ne bezonas kuraciston.  

san - ig - i     Kuracisto sanigas malsanulon.   

kurac  - i        La tempo kuracas ĉiujn vundojn.

kurac -ist-o   Mia patro estas kuracisto.  



  

vortfarado

La sufikso -ist-

biciklo     bicicletta   →   bicikl-ist-o      ciclista

ŝteli    rubare     →   ŝtel-ist-o        ladro

instrui    insegnare →   instru-ist-o     insegnante

muziko      musica   →   muzik-ist-o    musicista

arto       arte     →   art-ist-o  artista

kuraci         curare →   kurac-ist-o      medico



  

vortfarado

La sufikso -in-

sinjoro      signore   →   sinjor-in-o    signora

bovo    manzo    →   bov-in-o       vacca

ĉevalo      Pferd →   ĉeval-in-o     giumenta

koko          pollo    →   kok-in-o        gallina

viro    uomo     →   vir-in-o   donna

patro         padre →   patr-in-o   madre
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