
E s p e r a n t o
en Indonezio



SALUTON!



E-alfabeto
LITERO/
nomo de 
LITERO

LITERO/
nomo de 
LITERO

LITERO/
nomo de 
LITERO

LITERO/
nomo de 
LITERO

LITERO/
nomo de 
LITERO

Aa / a Ff / fo Jj /jo Oo / o Uu / u

Bb / bo Gg / go Ĵĵ / ĵo Pp / po Ǔǔ / ǔo

Cc  / co  Ĝĝ / ĝo K k / ko Rr /ro Vv / vo

Ĉĉ  / ĉo Hh / ho Ll / lo Ss / so Zz / zo

Dd  / do Ĥĥ / ĥo Mm /mo Ŝŝ / ŝo

Ee  / e Ii / i Nn /no Tt / to



ALFABETO - 28 literoj
A - atlaso G - granito K - katalogo S - skemo

B - balkono Ĝ - ĝazo L - lampo Ŝ - ŝablono

C - ceremonio H - hotelo M - motoro T - 
temperaturo

Ĉ - ĉokolado Ĥ - ĥaoso N - normo U - 
universitato

D - doktoro I - industrio O - orkestro Ǔ - ǔesto 
(=okcidento)

E - ekspreso J - julio P - parfumo V - vazo

F - folkloro Ĵ - ĵargono R - romano Z - zoologo



tralegu kaj metu akcenton! 

    Afganio, Afriko, Alĝerio, Ameriko, Argentino, 

Armenio, Aŭstralio, Aŭstrio, Azerbajĝanio, Azio, 

Bangladeŝo, Belorusio, Brazilo, Cipro, Ĉeĥio, 

Ĉilio, Egipto, Ekvadoro, Estonio, Eǔropo, 

Finnlando, Francio, Germanio, Grekio, Hindio, 

Hispanio, Indonezio, Irano, Islando, Israelo, 

Jemeno, Kamboĝo, Kanado, Kenjo, Kubo, 

 



Libano, Luksemburgio, Litovio,
Latvio, Maŭritanio, Meksikio, Moldavio, 

Mongolio, Mozambiko, Nederlando, 
Nikaragvo, Norvegio, Nov-Zelando, Omano, 
Pakistano, Peruo, Portugalio, Ruando, Rusio, 

Svedio, Taĝikio, Turkio, Turkmenio, Ukrainio, 
Urugvajo, Usono, Vatikano, Venezuelo, 

Vjetnamio, Zimbabvo.



formu la vortojn!
   analisis, astrolog, atlas, atom, balkon, bandit, 

bankir, akordeon,  biografi, sup, vas, wafel, vila, 
dokter, gas, geograf, hero, himne, geolog, 
genius, granit, grup, dekan, demokrat, dinamit, 
diet, dinasti, radio, diktator,  duel, melon, kastel, 
koma, ide, industri, impuls, institut, interes, 
intuisi, keramik, kefir, juni, juli, kabel, kapron, 
karamel, karnaval, kardiolog, karikaturo, karier, 
karton, katastrofe, katalog, kolonel, kuitansi, 
klub, klinik, klien, kolega, komputer, kontak, 
konflik, kontrak, kontrol, konsul, konyak, 
koridor, kosmetik, kultur,



   jaket, lampu, leksikon, lektor, lirik,  lift, 
literature, magnat, mandate, marmelade, 
maniak, matematika, mafia, mebel, medali, 
melodi, metal, metro, minimum, momen, 
monolog, motor, natur, nektar, norma, 
november, observatorium, objek, operasi, 
operet, orator, orkestra, fundamen, respon, 
hotel, pagoda, tenda, monument, panel, 
paragraph, panorama, panik, parallel, paradoks, 
parade, parket, partner, parfum, pasta, paspor, 
patriot, pensiun, persik, peroide, piano, 



   piramida, plan, planet, pilot, poliglot, 
polisi, tomat, musik, presidium, prinsip, 
refrein, proporsi, prototipe, redaktur, 
resolusi, revolver, religi, rektor, reputasi, 
reformasi, repertuaro, referat, risiko, 
roman, rol, rubel, salon, satire, sauna, 
sektor, semester, sistem, skelet, skandal, 
katedral, uni, standar, start, stimulus, 
strategi, struktur, subjekt, sup, sultan, 
skema, surprise, misteri



   fakultas, festival, feodal, filial, film, 
folklor, firma, fokus, fonetik, format, 
formula, front, hobi, teh, ekuator, 
eksemplar, ekspert, eksperimen, 
eksposisi, piano, kamera, ekspres, 
elektron, elemen, erotika, erudisi, taksi, 
ritme, taktik, talenta, tank, tarif, 
temperatur, tenis, teorem, traktor, 
termometer, tragedi, transpor, tribune, 
trotoir, universitas, faktor, estetika, etika, 
yubileum, humor, januari, zone.



ni kantu!

Esperanto, Esperanto
Kiel ond’, kiel ond’,

Sonu pri ĝi kanto
Sonu pri ĝi kanto

Tra la mond’
Tra la mond’.



voĉlegu!
indonezia heroo lirika melodio katolika religio universitata 

rektoro

indonezia himno opereta melodio muzulmana 
religio

universitata 
dekano

indonezia patrioto ritma muziko muzulmana 
katedralo

instituta 
profesoro

interesa filmo opera muziko mebla salono matematika 
instituto

interesa muzeo folklora programo natura fenomeno struktura analizo

interesa ekspozicio eksperimenta 
programo

natura katastrofo tomata supo



estas - kaj - j

Azio estas kontinento. 
Afriko estas kontinento. 
Azio kaj Afriko estas kontinentoj.

Indonezio estas lando.
Rusio estas lando.
Indonezio kaj Rusio estas landoj.



Tio estas mapo de Indonezio. Kio  ĝi  estas? Ĝi
estas mapo de … .

Tio estas mapo de Rusio. 
Kio ĝi estas? Ĝi estas mapo 
de … .



ĉu - jes
Ĉu Azio estas kontinento?
Jes, Azio estas kontinento.

Ĉu Azio kaj Afriko estas kontinentoj?
Jes, Azio kaj Afriko estas kontinentoj.

Ĉu Indonezio estas lando?
Jes, Indonezio estas lando.

Ĉu  Rusio kaj Indonezio estas landoj?
Jes, Indonezio kaj Rusio estas landoj.

Ameriko, Eǔropo, Aǔstralio …



pronomoj

                Mi estas Tatjana. Mi estas virino. 
                Mi estas el Rusio.                    

Ĉu vi estas Tatjana? Ne, vi ne estas Tatjana, vi estas 
… . Ĉu vi estas  viro aǔ virino? Vi estas  viro 
(virino). Ĉu vi estas el Rusio? Ne, vi ne estas el 
Rusio. Vi estas el Indonezio. 



- Ĉu li estas Tatjana? Ne, li ne estas Tatjana. Li 
estas viro. Li estas Desmond. Li estas viro. Li 
estas el Indonezio … . 

- Ĉu ŝi estas Tatjana? Ne, ŝi ne estas Tatjana. Ŝi 
estas … . Ŝi estas virino. Ŝi estas el … .

- Ĉu ni estas viroj kaj virinoj? Jes, ni estas viroj kaj 
virinoj. Ni estas el Indonezio kaj Rusio.

- Ĉu vi estas viro? Ĉu vi estas virino? Ĉu vi estas el 
Indonezio?

- Ĉu ili estas viroj? Ĉu ili estas virinoj? Ĉu ili estas 
el Indonezio?



                                   

                                  Jen estas junulino. 
                          Ŝi estas bela.

Jen estas junulo.
  Li estas eleganta.

Jen estas knabo.            Jen estas knabino.
Li estas bona knabo.    Ŝi estas  simpatia knabino.



koloroj
Esperanto-flago estas verda. Kia estas 
E-flago? Ĉu ĝi estas verda? Jes, ĝi estas 
verda.

Rusia flago estas blanka, blua, ruĝa.

Mongolia flago estas ruĝa, flava, blua.

Indonezia flago estas ruĝa kaj blanka.

 



                           Rozo estas flava     
                     Ĉu rozo estas flava? Kia ĝi 

estas? 
                      Jes, ĝi estas flava.

                           
                           Rozoj estas flavaj. 
                      Ĉu rozoj estas flavaj? Kiaj ili 

estas?
                       Ili estas flavaj.

                           
                           Rozoj estas rozaj.

                       Ĉu rozoj estas rozaj? Kiaj ili estas?

                         

                

               



Turkio. Blua moskeo en Istanbulo. 
                                               

Turkio.

Ipo estas blanka. Ĝi estas blanka.

aro estas blua. Ĝi estas blua.

ielo estas blua. Ĝi estas blua.

Arboj estas verdaj. Ili estas verdaj.

ela panoramo!



              ni kantu!
Bela estas flava floro

uĝa estas nia koro

lua estas la ĉielo.

Verda esperanta stelo.

                 Blanka estas nia kreto

                Bruna estas la hundeto

                 Nigra - la lernejtabulo

                                    Griza estas la nebulo.

                                    



ni kalkulu!

  1 - unu 11 - dek unu 21 - dudek unu 135 - cent  tridek kvin

  2 - du 12  - dek du 30 - tridek 216 - ducent  dek ses

  3 - tri 13 - dek tri 40 - kvardek 428 - kvarcent dudek ok

  4 - kvar 14 - dek kvar 50 - kvindek 672 - sescent sepdek du

  5 - kvin 15 - dek kvin 60 - sesdek 999 - naǔcent naǔdek naǔ

  6  - ses 16 - dek ses 70 - sepdek 1000 - mil

  7 - sep 17  - dek sep 80 - okdek 1583 - mil kvincent okdek tri

  8 - ok 18 - dek ok 90 - naǔdek 2011 - du mil dek unu

  9 - naǔ 19 - dek naǔ 100 - cent 32 741 - tridek du mil sepcent 
kvardek unu

10 - dek 20 - dudek 101 - cent unu 1 000 000 - unu miliono



nomu ciferojn!

   3, 11, 24, 37, 46, 52, 69, 77, 84, 95,

119, 267, 371, 444, 518, 686, 701, 890,

 943, 1091, 2774, 3896, 4175, 5532,  

 

 6945, 7481, 8230, 9999, 1000



Tio estas domo. La domo estas nova ( 2010 jaro). Kia 
estas la domo? Ĉu la domo estas nova? Jes, la domo estas 
nova.
. 

Jen estas domo.  La domo estas malnova

Tio estas domo. La domo  
estas malnova (1905 jaro). 
Kia estas la domo? Ĉu la 
domo estas nova? Ne, la domo 
estas malnova.



domo(j)

Ĉu domo estas nova?
Ne, la domo ne estas 
nova. Ĉu la domo estas 
bela? Ĉu la domo estas 
malalta? Kia estas la 
domo?

Ĉu domo estas … ?
Ne, la domo estas …. 
Ĉu la domo estas … ?



Jen estas domoj. La domoj estas novaj. Kiaj 
estas la domoj? Ĉu la domoj estas novaj? Ĉu la 
domoj estas grandaj? Ĉu la domoj estas altaj? 



Juna - maljuna



Jen estas familio. Ĝi estas granda. Ĝi estas 8 - persona. En
ĝi estas 8 personoj. Kiom da personoj estas en la familio? 

Jen estas familio. Ĝi ne estas 
granda. Ĝi estas malgranda. 
Ĝi estas 4 - persona. En ĝi estas 4 personoj. Kiom da 
personoj estas en la familio?



Kio estas tio?



                     Kio estas tio?



Kio estas ĝi?
Ĝi estas kato.

Jen estas katidoj. 
La katidoj estas malgrandaj.

                       

Jen estas katino kun katidoj.
Kiom da katidoj estas?
 



ni parkerigu!
  Unu homo estas vi.

   Unu homo estas mi.

  Vi kaj mi personoj du

   Kune staras. Nu! Nu! Nu!

  Du kaj unu estas tri.

   Tri personoj: vi, li, mi.

  Tri kaj unu estas kvar.

   Kvar boatoj sur la mar’.

  Kvar kaj unu estas kvin.

   Mia patro amas vin.



 6  Kvin kaj unu estas ses. 

     Jen la vero: jes, jes, jes.

 7  Ses kaj unu estas sep.

     Birdo pepas :”ep, ep, ep.”

 8  Sep kaj unu estas ok,

     sep kokinoj, unu kok’.

 9  Ok kaj unu estas naǔ,

     Hundo bojas: “baǔ, baǔ, baǔ!”

10 Naǔ kaj unu estas dek,

     Estu bona kaj sen pek’!





mamuto - mamutoj

Mamutido estas infano de mamuto.

















• www.esperanto.net
• http://sites.google.com/site/esperantoenindo

nezio/
• http://www.facebook.com/group.php?gid=205294336248

http://www.ipernity.com/doc/edukado.net/home/video

http://www.facebook.com/group.php?gid=205294336248
http://www.facebook.com/group.php?gid=205294336248
http://www.ipernity.com/doc/edukado.net/home/video


 Ĝis revido!
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