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EUSKARA

Rosa Mari Arano
Txingudi ikastolako irakasleen lankidetzarekin

123456
LEHEN HEZKUNTZA

LEHEN ZIKLOA BIGARREN ZIKLOA HIRUGARREN ZIKLOA





IKASUNITATE HONETAN
ZER IKASIKO DUGUN

AHOZ:

• KALEEI BURUZKO ORIENTABIDEAK EMATEN

• JOLAS EGITEKO HIZKUNTZA:
ILARAN, JOLASEAN SARTZEKO ESAPIDEAK

• BERTSOAK: NIRE SENTIMENTUA

IDATZIZ:

• LEHIAKETETAN ESKU HARTZEKO
BALDINTZEN TESTUAK IDAZTEN

• GUSTUKO IRAKURGAIAK AUKERATZEN
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Entzun dituzun grabazio horien transkripzioak dituzu hauek.
Irakurri eta erantzun galderei:

Ez horregatik.

AHOZKO HIZKUNTZA

A testua

Kaixo! Egun on.
Barkatu. Esango didazu
mesedez non dagoen

Iparragirre kalea?

Hemendik
plazaraino. Han

eskuinetara, eta, gero,
lehenengoa ezkerretara.

Eskerrik asko.

Bai. Orain Bizkaia
kalean gaude. Kale honetatik

abiatu eta plaza bateraino iritsiko
zara. Plaza horretan eskuinetara jo
behar duzu, gero hartu bigarren
kalea ezkerretara. Horixe duzu

Iparragirre kalea.1

3

4

2
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B testua

11 A testuko lehenengo hiztunak (ELIK), zer esan du solaskideak (IKAK) entzun die-
zaion? eta B testukoak (ANUK)? Kopia ezazu batak eta besteak esandakoa.

Aizu, aizu!
Non dago Iparragirre

kalea?

Iparragirre kalea?
Kale honetan aurrera

joan. Gero, eskuinetara
jo, ezkerretara ondoren,

eta horixe duzu.

22Zein iruditzen zaizu egokiago? Zergatik?

2

1
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33Ondoren agertzen diren esapide hauetatik zein aukeratuko zenuke zuk? Ba al
dakizu beste esapiderik?

• Aizu, barkatu.

• Barkatu, jauna, egun on.

• Kaixo, andere.

•

44Zer galdera egin dute bi testuetako hiztunek (ELIK eta ANUK) kaleari buruzko

informazioa jasotzeko? Kopia itzazu.

55Zein dago, zure ustez, hobeto? Zergatik?

66Kopiatu bi testuetako hiztunek (Ikak eta Benek) nola eman dituzten kaleari
buruzko orientabideak:

77Zein hiztunek eman ditu kaleari buruzko orientabideak argien? Zergatik?



9

Ezkerra eta eskuina zein diren ondo jakiteko erreferentzia puntu jakin
bat hartu behar da beti; bestela, ez da ulertuko zer esan nahi den.

Hona hemen hiru plano eta plano bakoitzari dagokion azalpena.
Azalpenak ez dira egokiak, ordea, ezker-eskuinak zein diren 
jakiteko erreferentziak falta baitzaizkie. Aukeratu honako
zerrenda honetan erreferentziadun esapiderik egokiena eta jarri
testu bakoitzean dagokion tokian:

1. planoa

– Esango didazu, mesedez, non dagoen Lauaxeta kalea?

– Bai. Orain Errekalde ibilbidean zaude.

eta horixe duzu Lauaxeta.

• Hiru etxalde pasatu eta gero ezkerretara jo  

• Lehendabiziko kalean ezkerretara jo  
• Hiruan ezkerretara jo  

ERREKALDE IBILBIDEA
LA
U
A
XE
TA
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2. planoa

• Hiru etxalde pasatu eta “ezkerretara jo”, eta gero lehenengoa “eskuinetara”

• Lehendabiziko kalean “ezkerretara jo”, eta hurrengo kalean “eskuinetara”

• Hiruan “ezkerretara jo” eta batean “eskuinetara”

– Esango didazu, mesedez, non dagoen Nafarroa etorbidea?

– Bai. Orain Iparralde kalean zaude. Hemendik abiatu eta

jo, eta gero

hartu. Horixe duzu

Nafarroa etorbidea.

IPARRALDE

BE
RA

LA
PU
RD

I

ZU
BE
RO

A

NAFARROA ETORBIDEA
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3. planoa

– Esango didazu, mesedez, non dagoen Bera kalea?

– Bai. Orain Zugarramurdi plazan zaude

jo eta gero eskuinetara. 

Horixe duzu  Bera kalea.

• Bi etxalde pasatu eta gero ezkerretara jo, eta hurrengoan eskuinetara 
• Lehendabiziko kalean ezkerretara jo eta hurrengoan eskuinetara
• Batean ezkerretara jo eta bian eskuinetara

BERA

LA
N
D
ET
XA

LE
ZO N
A
FA
RR
O
A

IPARRAGIRRE ETORBIDEA

LESAKA N
A
FA
RR
O
A

ZUGARRAMURDI
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ANTZEZTU
Hona hemen herri baten planoa. Zuetako batek plano horretako
kale bat aukeratuko du, eta beste norabait joan nahi baina nondik
joan behar duen ez dakienarena egingo du. Beste batek helmugara
iristeko argibideak emango dizkio.

IPARRAGIRRE ETORBIDEA

LIZARDI KALEA

ITURBIDE KALEAZA
BA

LB
ID
E

EASO PLAZA

ERDIKALE

G
O
EN

KA
LE

BEHEKALE
FIKA

ELIZATE PARKEA

EL
IT
XO

G
ER
N
IK
A
KO

 A
RB
O
LA
 E
TO

RB
ID
EA

AMETS KALEA

BARRENKALE
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JOLAS EGITEKO HIZKUNTZA
Hasita dagoen jolas batean sartzeko

Jolas
naiteke?

Utziko didazue
jolasten?

Jolastuko naiz
zuekin?

Jarri globoetan jolasean sartu nahi duenak esango lukeena:

Ni ere 
banabil?
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Ez da zure txanda!

Aurreratu zara!

Ale, atzera, aizu!

Hemen ni naiz!

Nire txanda da!

Aurrea hartu didazu!

15

Ilaran: Kolati! Kolon!

Naiz ni!

Kolatu zara!

Noa ni!

Da nire txanda!

Autobusa hartzeko ilaran
daude haurrak. Ikasle
batek beste bati aurrea
hartu dio. Zeintzuk dira
esapide zuzenak?

Irakasleak jolastokira ateratzeko
ilaran jartzeko esan dizue. Zu hiru-
garren zara. Etorri da beste ikasle
bat eta zure tokian jarri da. Esapide
horietatik zein erabiliko zenuke?

Jantokira joateko ilaran lehena
zara, baina Xabier etorri eta
aurrean jarri zaizu. Zer esango
zenioke?
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Irakaslea mahaian lanak 
zuzentzen, ikasleak ilaran eta bat aurrea hartzen

Sokasaltoan ari zarete, ilaran
zaude, eta zure txanda etorri
denean, beste bat jarri zaizu
aurrean. Zer esango zenioke?

Antzeztu aurreko egoera horiek.
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Jende askok sorterria utzi eta lan bila eta bizimodu hobearen bila
beste herrialde batzuetara joan behar izaten du. Euskal Herrira
ere jende asko etorri zen. Baina garai batean Euskal Herritik ber-
tatik ere hainbatek alde egin zuen, batez ere Ameriketara.
Oiartzungo Antonio Urbieta zen horietako bat. Anaia bertsolaria
zuen (Kazkazuri) eta bertsotan idazten zizkion Ameriketako gora-
beherak.
Irakurri bertsook eta erantzun ondoren agertzen diren galdera
hauei. Gero, abestu, eta lehen bertsoa buruz ikasi. 

1
Nire sentimentua

nahi dut deklaratu, 

Ameriketan nago

hau ezin ukatu;

hemen eginagatik 

ondo gobernatu,

horkoaz egiten naiz

asko akordatu. (bis)

2
Honantz etorri nintzen

utzirikan ama,

anai-arrebak eta

familia dana,
egiteagatikan

desio nuena,
geroztik triste dabil,

ai, nire barrena! (bis)

3
Hamazazpi urtetan

banuen segira,

neska gazte guztiak

neroni begira;

lurrik ukitu gabe

gorputzari jira,

orduko arintasunak

asentatu dira. (bis)

4
Gorputz ederra nuen,

dantzari arina,

baina ez da izaten 

betiko egina;

hemen eginagatik

orain ahalegina,

ez gara dibertitzen

orduan adina. (bis)

5

Horko bizimoduaz

oso aspertuak,

honerako ziraden

gure desiuak;

orain atzera berriz

horrera pausuak,

hemen bizi gerade

erdi-mudatuak. (bis)

6

Despedida dijoa

sei bertso hoiekin:

anaia, konformatu

horrenbesterekin;

nire gustua hau da

nahi baduzu jakin,

beste horrenbeste jarri…

Aio, Jose Joakin. (bis)

NIRE SENTIMENTUA

BERTSOAK
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Erantzun:

11 Nola dago bertso hauen egilea (triste, pozik, herriminez,…)?

22Ameriketara zergatik joan zela esaten du?

33Agur esatean, zer eskatzen dio anaiari?

Lehen bertsoa aztertuko dugu orain.
Erantzun ondoko galdera hauei: Nire sentimentua   

nahi det deklaratu,
Ameriketan nago
hau ezin ukatu;
hemen eginagatik
ondo gobernatu,
horkoaz egiten naiz
asko akordatu. (bis)
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11 Zenbat lerro ditu bertsoak?

22Lerroak binaka antolatuta daude eta bikote bakoitzak puntua osatzen du. Zenbat
puntu ditu bertsoak?

33Puntu bakoitzaren bukaeran oina ageri da. Errima duen hitzari deritzo oina.
Zenbat oin ditu bertsoak?

44Kontatu puntu bakoitzeko lerroen silaba, eta adierazi zenbat silaba dituen lehen
lerroak eta zenbat bigarrenak.

Halako egitura duten bertsoak ZORTZIKO TXIKIan daude.
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HIZKUNTZA IDATZIA

Ikastetxean jolasorduetan, jantokian,
autobusean, sarrera-irteeretan… euska-
ra erabili nahi duzue, baina askotan
ahaztu egiten zaizue euskaraz egin
behar dela. Ikastetxeko toki horietan
ere euskara erabili behar dela oroita-
razteko, euskaraz egitera bultzatzeko
esloganekin txartel politak eta erakar-
garriak jartzea erabaki duzue. Txartel
horiek sortzeko lehiaketa bat antolatu
behar duzue ikastetxean. Idatzi lehia-
keta horretan parte hartzeko baldintza
edo oinarriak, ikastetxeko gainerako
ikaskideek lehiaketan nola parte hartu
jakin dezaten.

PROIEKTUA
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ZER DAKIGU LEHIAKETETAN PARTE
HARTZEKO OINARRIAK ADITZERA
EMATEN DITUZTEN TESTUEI BURUZ?

11 Eman dezagun marrazki lehiaketa bat antolatu nahi duzuela zuen taldean.
Lehiaketa horretan parte hartzeko oinarriak nola emango zenituzkete aditzera?
Eztabaida ezazue taldean eta idatzi ondorioak.

22Zer aipatu beharko zenukete halako testuetan?
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OINARRIAKOINARRIAK

Lehiaketa honen helburua bertan parte 
hartzen duten lan guztien artean
“TXORIMALO 2002” aukeratzea izanen 
da. Horretarako, lehiaketan parte hartuko
duten lan guztiekin erakustaldia 
antolatuko da.

Erakustaldia maiatzaren 20tik 29ra izango
da Place de la République-n.
Hormigoizko oinarria bakarrik emango zaio talde
bakoitzari. Oinarri horrek 7-8 zentimetroko hodi bat ukanen
du erdian, euskarri modura, txorimaloa bertan sartzeko.

Txorimaloaren altuerak 1,5 eta 2 m artekoa behar du izan.

“Txorimalo 2002” irabazlearen aukeraketa. Lehiaketaren irabazlea bozketa publiko
baten bidez izendatuko da. Aukeraketa maiatzaren 21ean, arratsaldeko  8.30ean eginen
da. Bozketarako paperak Place de la Républiquen bertan banatuko dira, Akelarre
Elkarteko GUREA taldeak dantza emanaldia eskaintzen duen bitartean.

Saria: Irabazleak Meni LARREGIk egindako txorimalo baten eskultura eskuratuko du. 

Izen-emateak: Behar adina hormigoizko oinarri prestatu ahal izateko, parte-hartzaile
guztiek maiatzaren 5a baino lehen izena eman beharko dute. Horretarako, deitu telefo-
no zenbaki honetara: 59.20.12.45 (goizeko 10etatik 12etara).

2002ko maiatzaren 20tik 29ra2002ko maiatzaren 20tik 29ra
III. TXORIMALO LEHIAKETAIII. TXORIMALO LEHIAKETA

IRAKURKETA ETA ULERMENA
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Erantzun ondoko galdera hauei:

11..Zertarako antolatu dute Txorimalo lehiaketa?

22..Zenbateko neurria izan dezakete txorimaloek gehienez?

33..Nola aukeratuko da irabazlea?

44..Zein izango da saria?

55..Zein da izena emateko azken eguna?
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TTXXIINNGGUUDDII IIKKAASSTTOOLLAAKKOO

11.. MMAARRRRAAZZKKII LLEEHHIIAAKKEETTAA

Txingudi Ikastolak, haurrak m
arrazkiak egitera bultzatzek

o LEHIAKETA

antolatuko du. Hona hemen le
hiaketa honetan parte hartze

ko oinarriak:

NORENTZAT: NORENTZAT: 6 urtetik 12 
urtera bitarteko Txingudi Ik

astolako haurren-

tzat.

MATERIALA:MATERIALA: Edozein mate
rial erabil daiteke: argizaria,

 tenpera, tinta,

ikatza…

GAIA:GAIA: Egileak berak aukerat
uko du, baina kopiatu edo kal

katu gabea behar

du izan.

TAMAINA:TAMAINA: Folio batean aur
keztuko dira lanak.

IRABAZLEAREN AUKERAK
ETA:IRABAZLEAREN AUKERAK
ETA: Irabazlea erakusketa i

kustera joaten

direnek aukeratuko dute, boz
keta bidez, eta maila bakoitz

eko irabazle bana

aukeratuko da.

SARIA:SARIA: Irabazleei domina e
mango zaie.

IZEN-EMATEA: IZEN-EMATEA: Txingudi I
kastolako idazkaritzan egingo

 da. Lanak aur-

kezteko epea 2002ko martxo
aren 2an bukatuko da.

ERAKUSKETA:ERAKUSKETA: Txingudi Ika
stolako gimnasioan egongo da

 ikusgai martxoa-

ren 4tik 10era.
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Esan egia (E) ala gezurra (G) den:

66Lan guztiekin erakusketa egingo da.

11 Txingudi Ikastolako marrazki lehiaketan 9 urteko haurrek parte har dezakete. 

22Marrazkiak egiteko argizarizko margoak erabili behar dira nahitaez.

33Gaia librea izango da.

44Irabazlea irakasleek aukeratuko dute, bozketa bidez.

55Izen-ematea etzi izango da.
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OOIINNAARRRRIIAAKK

1. 66 uurrtteettiikk 1144rraa bbiittaarrtteekkoo nneesskkaa--mmuuttiilleekk ppaarrttee hhaarrttuu aahhaall iizzaannggoo dduuttee. Sei talde egingo
dira adinaren arabera (9 urte artekoak, eta 10, 11, 12, 13 eta 14 urtekoenak).

2. Gaia: EEUUSSKKOO TTRREENNBBIIDDEEkkoo ttrreenn bbaatteettiikk iikkuusstteenn dduuzzuunn mmuunndduuaarreenn mmaarrrraazzkkiiaa eeggiinn::
ibaiak, mendiak, lantegiak, etxeak,…

3. LLaannaakk AA44 ttaammaaiinnaakkoo ppaappeerr eeddoo kkaarrttuulliinnaann aurkeztu behar dira.
4. Partaide bakoitzak bina lan aurkeztu ahal izango ditu gehienez ere. MMaarrrraazzkkii oorriiggiinnaall

bbaakkooiittzzaarreenn atzealdean egilearen datuak adieraziko dira, ulertzeko eran idatzita: izen-
abizenak, adina, helbidea, telefonoa eta ikastetxearen datuak (telefono eta fax zen-
bakiekin) eta EEUUSSKKOO TTRREENNBBIIDDEEkkoo ttrreenn ttxxaarrtteell bbaatt..

5. OOrriiggiinnaall gguuzzttiiaakk EEUUSSKKOO TTRREENNBBIIDDEEkkoo ttrreenn zzeerrbbiittzzuuaarreenn eesskkuu ggeerraattuukkoo ddiirraa eta aurkez-
tu diren marrazki oro erreproduzitzeko eskubidea gordeko du zerbitzu horrek.

6. OOrriiggiinnaallaakk EERREEIINN AARRGGIITTAALLEETTXXEERRAA eerraammaann,, TToolloossaa EEttoorrbbiiddeeaa 110077,, 2200001188 DDoonnoossttiiaa..
TTff..:: 994433 2211 8822 1111

7. Marrazkiak aauurrkkeezztteekkoo eeppeeaa 22000011eekkoo mmaarrttxxooaarreenn 2200aann bbuukkaattuukkoo ddaa..
8. Epaimahaia EEUUSSKKOO TTRREENNBBIIDDEEkkoo tren zerbitzuak izendatuko du eta haren erabakia

behin betikoa eta aldaezina izango da.
9. SSaarrii--bbaannaakkeettaa 22000011eekkoo mmaaiiaattzzaarreenn 1155eeaann izango da.

10- 2299 ssaarrii bbaannaattuukkoo ddiirraa,, 33nnaa ssaarrii aaddiinn--kkaatteeggoorriiaa bbaakkooiittzzeekkoo,, eettaa bbii ssaarrii bbeerreezzii eemmaannggoo
ddiittuu..

1. saria: garaikurra eta oparia.
2. saria: diploma eta oparia.
3. saria eta hurrengoak: opariak.

EREINGO bi sari bereziak: marrazkirik
originalenarentzat eta EEUUSSKKOO TTRREENN --
BBIIDDEEko geltoki baten antzik handiena
duen marrazkiarentzat.

Donostiako EUSKO TRENBIDEko tren zerbitzuak antolatutako
V. MARRAZKI LEHIAKETA

“Marraztu EUSKO TRENBIDEko tren batetik ikusten duzun mundua”
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Erantzun:

11..Nori zuzendua da lehiaketa?

22..Zeri buruzkoa izan daiteke marrazkia?

33..Marrazkiaren atzealdean zein informazio jarri behar da?

44..Nora eraman behar dira marrazkiak?

55..Noiz bukatzen da marrazkiak aurkezteko epea?

66..Zein sari eskuratuko du irabazleak?


