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SAR-HITZA 

Euskaraldiak euskararen erabilera sozialaren aroa zabaldu nahi du. Ariketa horrek arreta eta indargunea 
helduengan emango badu ere hamaika egunez, 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, pentsatua izan da 
haur eta gaztetxoekin girotze- eta hurbilpen-ariketak egin daitezkeela: horregatik sortu da material didaktiko 
xume hau.

Alde batetik, pena litzateke haur eta gaztetxoek Euskaraldiaren giroa huts egitea, eta, bestalde, belaunaldi 
gazteek helduak (gurasoak tarteko) motibatzeko ahala daukate. Euskararen erabileraren motibazioa denon 
artean sustatzea garrantzitsua izango da, eta etorkizuneko euskal hiztunak gaurtik prestatzea funtsezkoa ere 
bada.
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Material didaktiko honen helburu nagusiak hiru ataletan banatuta daude:

1. Euskaraldia: euskarri anitzek,  Euskaraldian girotzeko eta ariketaren kontzeptuak eza-
gutzeko sei ariketek, osatzen dute. Atal hau, bereziki, azaroaren 23aren aurretik lantzeko 
izango da; euskal gizartea bera ere, tokian toki, azken prestaketa lanetan ibiliko denean.

2. Erabilera: hausnarketak eta ekintzak, hizkuntza jarrera eta portaeretan eragiteko. 
Ariketa bideragarriak, baina, aldi berean, hizkuntza-ohituren gaineko gogoeta ekarri nahi 
dutenak. Atal hau bereziki Euskaraldiaren garaian lantzeko izango da, hain zuzen ere,  Aho-
biziak eta Belarriprestak bete-betean ibiliko direnean hamaika egunez.

3. Eta aurrera begira zer? Euskaraldian landutakoan eta bizi izandakoan oinarrituta, 
eguneroko bizitzan euskararen erabilera areagotzera bideratutako konpromisoak jasotzen 
dituzten ariketek osatzen dute atal hau. Euskararen egunaren ondoren lantzekoak izango 
lirateke.

HELBURUAK 
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1 Ekimena ikastetxera mugatzen denez, eta ikastetxea euskararen arnasgunea denez, fokua Ahobizietan kokatuko da,  
Belarriprestak baditugula aurreikusiz. 

Hemen proposatuak diren jarduerak gauzatzeko, alderdi curricularra eta ez-curricularra erabiltzea 
gomendatua da ikastetxean: proposatzen dena gauzatzea irakasle guztien ardura da. Arlo desber-
dinetako irakasleek erabaki beharko dute ariketa bakoitza zein ikasgaitako saiotan garatuko duten, 
beti ere finkatutako epeak aintzat hartuta. Horretaz gain, ariketa batzuek curriculumarekiko duten 
lotura adierazten da.

DBH-rako material honetan, adinak nahasiz ere bidera daitezke jarduerak: ikasleak adinka antolatu  
beharrean, adin-tarte eta harreman-sare desberdinak bilduz; alde batetik, ikasle zaharrenen  
erreferentzialtasuna bermatzeko, eta, bestetik, gazteenen motibazioa sustatzeko, euskaraz bizitzea 
handitzearekin eta heldutasunarekin lotzeko gisan. 

Dena dela, erronka nagusia izango dute Euskaraldiak iraun bitartean, ikastetxean behintzat, Ahobizi  
izatea, ikasleen egoera desberdinak kontuan hartuz beti ere1. Helduek 11 egun igaroko dituzte  
euskararen erabilera areagotzen ingurumen hurbilean: guk, zergatik ez? Baietz lortu! 

Bilgune eta atari

Azkenean, proposamen didaktiko hau Euskaraldiaren inguruan sortutako materialaren bilgunea ere 
bada: gaztetxoei erakargarri zaizkien euskarri desberdinak daude ikusgai, irakasleei lana errazteko 
Interneten ezker-eskuin dauden estekak...

Euskararen erabileraren inguruan dagoeneko proposatuak diren material edo programa berezien 
atari ere izan nahi du material honek. Gaia curriculumarekin lotu nahi dutenentzat, edo, bestalde, 
sakondu nahi dutenentzat, Euskaraldiaren sustatzaileen proposamenei aipamen zuzena egina zaie: 
Ikas-Elkar-eko Eki ikasmateriala, Urtxintxa aisialdi eskolako HezHiz egitasmoa, eta Tribuaren Berbak 
saiotik sortu material didaktikoa.

Euskararen gaurko biziberritzea, eta biharko hiztunen euskarazko loratzea, heldu euskaltzaleon 
elkarlanetik altxatuko delako.

ANTOLAKETA 





1. EUSKARALDIA: EUSKARRI  
ANITZAK,  EUSKARALDIAN  
GIROTZEKO ETA ARIKETAREN 
KONTZEPTUAK EZAGUTZEKO 

Azaroaren 15etik 22ra lantzeko
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GAIA/ IZENA EUSKARALDIAREN AURKEZPENA Publikoa DBH

Denbora 15 min. Zenbakia 1

Helburua 

(zertarako 
egiten dugun)

•  Ikasleei Euskaraldiaren lehen hurbilpena eskaini.

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Ikasleei galdetu zer dakiten Euskaraldiari buruz. Erantzunak bildu eta 
borobildu.

• Euskaraldiari lotu webgune eta sare sozialak ezagutarazi.

• Mapan, bakoitzak bere herria aurkitu.

• Ikasleak webgunea arakatzera gonbidatu, baita lagunartean zein  
familian partekatzera sustatu.

Materiala:
Euskaraldiaren webgunea: www.euskaraldia.eus

(Bertatik sar daiteke sare sozialetako orrietan)

GAIA/ IZENA EUSKARALDIAREN AURKEZPENA Publikoa DBH

Denbora 60 min. Zenbakia 2

Helburua 

(zertarako 
egiten dugun)

• Euskaraldia antolatzen duen herritar batzordea eta bere helburuak 
ezagutu, topaketa labur bat antolatuz.

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Topaketa finkatzeko, irakasleek jarri behar dute zuzenean herritar  
batzordearekin harremanetan, edota ikasle-multzo batek egin dezake 
lan hori, herritar taldeari mezu elektronikoa idatziz.

• Topaketa gauzatu aurretik, komeni da galdera-sorta bat adostea,  
ikasleak talde-lanean arituz.

• Topaketa egin daiteke ikastetxean, ala herriko gune batera joanez.

Materiala:

Galdera-sorta biltzen duen fitxa sortu, erantzunak idazteko ere balio izan 
dezakeena.

Topaketaren argazkia, ondoren artikulu bat argitaratzeko zein Interneten 
partekatzeko.

Curriculumare-
kin loturak

Topaketarako galderak DBH2ko ikasleek prestatu ditzakete Eki Euskara 
2-3 unitateko integrazio-jarduera konplexurako hastapen gisa.
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GAIA/ IZENA EUSKARALDIAREN ABESTIA ETA BIDEOA Publikoa DBH

Denbora 60 min. Zenbakia 3

Helburua 

(zertarako 
egiten dugun)

• “Hartu kontrola, aukeratu rola” abestia ezagutu, ulertu, eta girotzeko 
ustiatu.

• Euskaraldia ekimena sakonago ezagutu

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Soinua zein bideoklipa erabili kantua partekatzeko.

• Letrak hutsuneekin jar daitezke ulermena lantzeko.

• Koreografia landu daiteke, bereziki abenduaren 3ko eguna girotzeko.

• Bideoa erabiliko da ikusteko ikasleek zer heinetan ulertu duten ariketa 
eta bere modalitateak.

Materiala:

Bideoklipa:

Letrak (1. Eranskina)

Koreografia:

Euskaraldia+Ahobizi/Belarriprest aurkezpena: https://www.youtube.com/
watch?v=wwRbMF9utGk&t=8s

Erantzunak? 

Pistak? 
Proposatzen dugu koregografia DBH1-ekoek lantzea eta euskararen egu-
nean aurkeztea.

GAIA/ IZENA
AHOBIZI/BELARRIPREST  

KONTZEPTUAK AZPIMARRATU
Publikoa DBH

Denbora 10 min. Zenbakia 4

Helburua 

(zertarako 
egiten dugun)

• Ahobizi/Belarriprest kontzeptuak sakontzea.

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Dokumentuen irakurketa partekatua egin, eta segurtatu kontzeptuak 
ulertu dituztela.

• Gogoeta partekatua bultzatu perfil bakoitzaren inguruan, azpimarratuz 
bakoitzaren ekarpena euskararen erabiltzea areagotzeko.

Materiala: Ahobizi/Belarriprest infografiak (2. Eranskina)
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GAIA/ IZENA AHOBIZIAK GORPUZTU Publikoa DBH

Denbora 45 min. Zenbakia 5

Helburua 

(zertarako
egiten dugun)

• Ahobiziak identifi katuko dituzten txapak/ikurrak ekoiztu

• Bakoitzak ikastetxean zein kanpoan hartuko duen rolaz hausnarketa-
txoa bultzatu

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Euskaraldiak dirauen bitartean, guztiok ere 11 egunez euskaraz arituko 
gara. Ahobizi izango gara ikasle zein irakasle. 

• Ahobiziak ikustarazteko txapak ekoiztuko dira, Euskaraldian erabiltzeko.

• Ikasleek txapak egiten dituzten bitartean, talde txikitan bakoitzaren 
hausnarketa partekatuko da, ikastetxean zein ikastetxetik kanpo koka-
tuz. 

• Ikasle bakoitzak erabaki behar du ikastetxean Ahobizi izango den. Irakas-
leak honako galdera luzatu diezaieke ikasleei: zein dago prest erronkari 
eusteko?

• Ahobizi izatea erabakitzen duten ikasleak, txapak erabiliz,  ikastetxean 
bistaratuko dira. 

Materiala:
Txapak ekoizteko irudiak (3. eranskina)

Ahobizi ikurra zuri-beltzean, aukeran margotzeko
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GAIA/ IZENA HAMAIKAKOAK Publikoa DBH

Denbora 60 min. Zenbakia 6

Helburua 

(zertarako 
egiten dugun)

•  Hamaikakoen arrazoiak ezagutu Euskaraldian parte-hartzeko.

• Ikastetxeko hamaikakoa osatu.

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Euskal Herri mailan zein lokalki osatutako Hamaikakoak ezagutu bideoz.

• Hamaikakoak osatzen dituzten pertsonak identifikatu, beharrez bilake-
tak eginez Interneten.

• Pertsonen hautuak ezagutu eta ulertu.

• Ikastetxeko hamaikakoa egin, adin- eta genero-aniztasuna zainduz: ikasle- 
irakasle-hezitzaile-guraso. Ikastetxeak erabaki beharko du zenbat ikasle 
agertuko diren Hamaikakoan. Ikasleen hautaketa euren arteko ezta- 
baida bidez bideratu.

• Hamaikakoaren argazkia hartu eta ikastolako webgunean ezarri Euska-
raldia hasterakoan.

Materiala:

Euskaraldiaren Hamaikakoa 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-rgkCneO1k

Donostiako Hamaikakoa 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kkhP7em0I

Bilboko Hamaikakoa 
https://www.youtube.com/watch?v=j3kYI3hPRKs

Gasteizko Hamaikakoa 
https://www.youtube.com/watch?v=hfpasMgObec

Nafarroako Hamaikakoa 
https://www.youtube.com/watch?v=18mX3_VO1Ro

Ipar Euskal Herriko Hamaikakoa 
https://kanaldude.eus/bilaketa?q=euskaraldia

Herri eta eskualde gehiagoko Hamaikakoen bideoak eskuragarri Interneten.

Curriculumare-
kin loturak

Eki Euskara arloko DBH2-3 unitatean proposatzen den integrazio-jarduera 
konplexurako gai posible bat izan daiteke.





2. ERABILERA: HAUSNARKETAK ETA 
EKINTZAK, HIZKUNTZA JARRERA ETA 
PORTAERETAN ERAGITEKO. 

Azaroaren 23tik abenduaren 3ra lantzeko
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GAIA/ 
IZENA

GIROTZEA Publikoa DBH

Denbora 30 min. Zenbakia 7

Helburua 

(zertarako  
egiten  
dugun)

• Girotu

• Euskararekiko bizipen pertsonalak gogoetatu eta partekatu

• Euskararen biziberritzearen dimentsio kolektiboa irudikatu eta ezagutu

Prozedura

(urratsez 
urrats eman 
beharreko 
pausoak)

1- Errota bikoitza

• Ikasleek bi zirkulu osatzen dituzte, zirkulu bat bertzearen barnean, pertsona-kopuru  
berdinarekin zirkulu bakoitzean. Kanpoko zirkulua ezker aldera hasiko da biraka  
(muntra edo erloju-orratzen zentzuan), barneko zirkulua eskuin aldera ariko delarik biraka 
(muntra-orratzen kontra-zentzuan).

• Biraka ari diren bitartean, partaide bakoitzari galdeginen zaio pentsatzea euskara- 
rekin zer harreman zuen ttipitan. Txalotzean, errotak gelditzen dira, eta bi zirkulue-
tako pertsonak parez-par gertatzen dira: binaka aipatu behar dute, 3 minutuz gehienez,  
euskararekin zer harreman zuten ttipitan.

• Ariketa errepikatzen da kontsigna desberdinarekin: azken aldietan euskararekin gertatu  
esperientzia baikor bat gogoetatu eta partekatu behar dute.

2- Kadiretan gaindi 

• Eskatuko zaie kadiretan esertzea. Behin eserita, kadirak elkarretatik ahal bezain  
hurbil jartzea (elkarren kontra-kontra). Ondotik, eskatuko zaie zutitzea… Edo hobe: kadiren 
gainean zutik jartzea! Ezin dute kadiretatik jaitsi, zolan krokodiloak eta pirañak daudelako.

• Eskatuko zaie alfabetikoki ordenatzea kadiren gainean, beren izenen arabera (gogoratu ez 
dutela kadiretatik jaisteko eskubiderik!). Ordenatzen ari diren bitartean, gomendatuko diegu 
lagunak ez erortzen uztea, elkar atxikitzea. Ordenatzen ari diren bitartean, bigarren gauza 
eginen dugu: izkinetako kadirak kentzen hasiko gara (2 edo 4 gehienez). Hor ere, elkar atxiki 
beharko dute ez erortzeko.

• Lagun guziak kadira-kopuru murritzean zutik daudela, eskatuko zaie pentsatzea zer gertatu 
zaien: espazioa murriztu zaie, erosotasunean galdu dute, baina haien arteko elkartasuna piztu 
eta garatu da.

• Paraleloa eginen dugu euskararen biziberritzearekin: euskara espazioak galduz joan da, baina 
euskaltzaleen elkartasun-aktibazioak sortu ditu espazio-tresna berriak euskara biziberritzeko. 
Kadirak itzuliko dizkiegu, euskararen biziberritzerako tresnen adibideak emanez: “Tori ikas-
tolak” “Tori gau eskolak” “Tori hedabideak” “Tori euskara elkarteak”.

• Konklusiorako, ikasleei hitza eman, ondorio batzuk beraiek ateratzeko.

3- Aurkezpen multimedia

• Tarte bat hartuko da biziberritzearen kontzeptua jorratzeko, aurkezpen multimediaren bidez 
adibide konkretuak zein sentsibilizazio-printzak eskainiz.

Materiala:
Kadirak

Perzepzioa (4. Eranskina)
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Erantzunak?  
Pistak? 

• Giltza da giro eraikitzaile bat instalatzea, mugimendu bat transmititzea, eta ikasleak mugi-
mendu horren partaide sentiaraztea.

• Kadiren ariketa DBH-ko lehen zikloan kokatzea iradokitzen dugu.

• Kadiren ariketan, ikasleen seguritatea bermatu… Ikasle batek ezintasun fisikorik balu (malu- 
tak, adibidez), eskatuko zaio bazterrean geratzea, eta adi egotea kadiretan ibiliko diren lagu- 
nei: ondotik, hari zaio galdeginen komentatzea lagunak nola ibili diren, zer gertatu zaien...

Biziberritzea: aurkezpen multimedia, irakasleak diapositibak osatzeko erabil ditzakeen azalpenak.

1. Koldo Mitxelena: XX. mendeko hizkuntzalari euskaltzalea, euskara batuaren  
sortzaileetarik bat.

2. Kike Amonarriz: telebista-aurkezle (Mihiluze, Tribuaren Berbak, Buru Bero), sozio- 
linguista. Euskaraz inprimatu lehen liburua: Linguae Vasconu Primitiae (Euskara-
ren Hastapenak), Bernat Etxepare, 1545. Bertan kritikatzen ditu bere garaiko inte- 
lektual eta agintariak, zergatik ez duten euskaraz idazten. Suposatzen da Etxepare  
kontziente zela idatzia hartzen ari zen tokiaz XVI. mendean, batez ere inprimatzearen 
boom-arekin, eta euskarak ez zuela tren hori huts egin behar -> biziberritzea

3. Hemen ematen dira biziberritze-adibide zenbait: musikan (1960ko hamar- 
kadako mendebaldeko mugimendu libertarioak Ez dok Hamairu kolektibo  
artistikoa eman , alde batetik kantu tradizionalaz jabetuz eta dibulgatuz, baita kantu  
berriak sortuz; 1980/90 rock/radikal/rap mugimenduak Negu Gorriak taldea eman,  
Muguruza anaiek euskara ikasi, belaunaldi oso baten ikurrak; 2000 pop-rockak Zea 
Mays eman, Negua joan da ta kantua bi milioi aldiz baino gehiago ikusia youtuben;  
Durangoko azoka delarik euskarazko ekoizpen artistikoaren hitzordu nagusia, mila-
ka jende biltzen ditu urtero); hedabideetan (hedabideek toki handia hartu dute 
XX. mendean, eta jakin izan da euskarazkoak sortzen, izan instituzionalak [eitb],  
korporatiboak [Berria, Irrien Lagunak, Kanaldude], elkarteak [euskal irratiak]...  
euskararen balio sozialaren berme dira, eta lexikoaren biziberritzaile); Inter- 
neten (XXI. mendean Internet gure bizitzaren muinean txertatu da, eta euskara biziki  
aktibo dabil; wikipedian, euskara 35. hizkuntza da artikulu kopuru-mailan; sare  
sozial nagusiek euskarazko interfazeak eskaintzen dituzte: luzaz bolondreski egina izan 
da lan hori, baina, gaur egun, multinazionalek berek dute beren produktuen euskarazko  
bertsioa eskaintzen; .eus domeinuak nagusiki euskaraz diren webguneak biltzen ditu, eta  
azken urtean gehituz joan dira domeinu horretako guneak).

4. Biziberritzea ez da soilik “kanpokoa” euskaraz egokitzea: gure berezitasun kulturalak garai-
kide izan daitezen ere bada garrantzitsua, funtzio sozio-kultural-linguistiko bat izan dezaten. 
Bertsolaritza (milaka gazte eta heldu bertso-eskoletan, 13.000 jende biltzen BEC-en final 
nagusiarentzat, hainbat erreferente sozio-kultural sortu dira gazteriarentzat, pausoa baserri- 
mundutik zibilizazio urbanora, hizkuntza-kalitatearen berme estetikoa); Maskaradak, liber-
timenduak (plazak betetzen dituzte, funtsezkoak gazteriak euskaraz gurutzarazteko, beren  
arteko estetika linguistikoa, gazte-hizkera, asmatzeko eta plazaratzeko). Espazio horiek funtsez- 
koak dira, ez baitira existitzen ez frantsesez, ez espainolez, ez ingelesez: zer biziarazten digu 
euskarak, inguruko erdarek biziarazten ez digutena? ( Jon Sarasuaren galdera da)

5. Euskararen biziberritzerako hiru faktore azpimarratzen ditugu: arnasguneak, prestigioa eta 
saretzea. Euskara eraikuntzan den mundua dela kontuan harturik, Ahobizien ekarpena  
azpimarratzen dugu. Azken galdera: nolako elkarbizitza pentsatu, hizkuntzak (eta batez ere  
hizkuntza minorizatuen erabilpen soziala) kontuan hartuz? XXI. mendeko desafioa izanen da, 
eta Euskaraldia da proposamen konkretu bat!

Curricu-
lumarekin 
lotura

Aurkezpen multimediako biziberritzearen erreferenteak Eki Euskara arloko DBH2-3 unita-
tean proposatzen den integrazio-jarduera konplexurako gai posibleak izan daitezke.

Sakontzeko

Urtxintxa Aisialdi Eskolako HezHiz egitasmoa.

Tribuaren Berbak saioko material didaktikoa (euskararen tamaina): http://www.eimakatalogoa.
eus/20962/tribuarenberbak/euskararen-tamaina1.html

Tribuaren Berbak saioko material didaktikoa (XXI. mendeko euskara): http://www.eimakatalo-
goa.eus/20962/tribuarenberbak/xxi-mendeko-euskara.html
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GAIA/ IZENA Euskaraz ezezagunekin eta ezagunekin: estres 
linguistikoa eta elkarrizketa  elebidunak Publikoa DBH

Denbora 30 min. Zenbakia 8

Helburua 

(zertarako  
egiten dugun)

• Estres linguistikoaren kontzeptua ezagutarazi

• Elkarrizketa elebiduna aterabide gisa planteatu

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

Gure gizarteko ohiko egoera baten aurrean, bideo labur baten laguntzaz 
hausnarketa taldean planteatu:

• Zer da estres linguistikoa? Zer ulertu duzue?

• Bizi al duzue egunerokoan?

• Gehiago ezezagunekin tokatzen al zaizue, ala ezagunekin?

Erantzunak borobildu, eta hurrengo ariketatxoa elkarrizketa elebidunaren 
inguruan planteatu:

• Ikasleak binaka eman, bat euskaraz, bestea erdaraz. Minutu baten  
buruan truka!

• Bakoitzaren inpresioak partekatzeko tartea hartu.

• Bukatzeko, borobiltze orokorra egin, eta hainbat gomendio abordatu.

Materiala:
Estres linguistikoaren bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=lGfyd-
vpa3Vk

Erantzunak?  
Pistak? 

Elkarrizketa elebidunen hausnarketatxoa borobiltzeko, eta lotura eginez 
Euskaraldiarekin:

• Lehenik ohartaraziko dugu ezezagunekiko elkarrizketak maiz laburrak 
direla, eta errutina linguistikoa hunkitzen dutela, batez ere dendetan: 
agurtu, eskatu, eskertu, agurtu. Besteak ere erdaraz egiten badu, eta ez 
badigu deus erran hizkuntzari buruz, guk euskaraz segi: ohitura kontua 
da!

• Belarripresten/erdaldun hartzaileen adibidea hartuz, horren erritmoari 
kasu egiteko (ulermenari egokitzeko), keinuek anitz laguntzen dutela  
azpimarratzeko (keinuetan esajeratu gabe), eta ez-ulertze baten  
kasuan, erdarara egin, ondotik euskarara itzuliz haatik!

• Hala ere, ez ahaztu Belarriprestek dutela langa jartzeko ardura: haiek 
dute neurtu behar euskara erabiliko duten ala ez, Ahobiziari polikiago 
hitz egitea eskatu ala ez... Ahobiziei doakie euskaraz egitea.
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Curriculumare-
kin lotura

Eki Euskara arloan DBH2-3 unitatean proposatzen den integrazio- 
jarduera konplexurako gaia izan daiteke. Era berean, baita Eki Euskara 
DBH3-2 unitatean proposatzen den ikerketa baterako ere, edota Eki 
Gaztelania arloan, DBH4-2 unitatean lantzen diren hizkuntz-mailako 
aurreiritziak jorratzeko baliagarri izan daiteke.

Sakontzeko

Urtxintxa Aisialdi Eskolako HezHiz egitasmoa

Tribuaren Berbak saioko material didaktikoa (Zergatik ez dugu 
egiten?): http://www.eimakatalogoa.eus/20962/tribuarenberbak/zerga-
tik-ez-dugu-egiten.html



20

GAIA/ IZENA Tipulari Geruzak kenduz Publikoa DBH

Denbora 15 min. Zenbakia 9

Helburua 

(zertarako  
egiten dugun)

•  Munduan dagoen hizkuntza-aniztasunera hurbilketa bat egin

•  Euskararen egoera zein den ezagutarazi

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Aurkezpen multimedia baten inguruan eramango dugu gogoeta, azal-
penak orrialdeka emanez.

• Aurkezpen multimedia proiektatzean, tarte bat hartu galderen inguruan 
hausnartzeko, eta gero hurrengo diapositiban agertuko dira erantzunak.

• Ondoren hausnartu egingo dugu horren inguruan gaztetxoei galderak 
luzatuz:

• Zer iruditzen zaizue? Euskara jende askok erabiltzen duela?

• Zuek non kokatuko zinatekete? Euskaraz badakizue, baina...erabiltzen 
duzue?

•  Zergatik euskaraz dakien jende askok ez ote du erabiltzen?

•  Zertarako balioko du Euskaraldiak zuen ustez?

Materiala: Tipulari geruzak (5. Eranskina) 
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Erantzunak?  
Pistak? 

Horra irakasleak diapositibak proiektatu ahala eman ditzakeen azalpenak:

• 6. orria: munduko mapa, puntutxoekin hizkuntzak agertuko dira.  
Galdetu ea munduan zenbat hizkuntza dauden ba ote dakiten. 7000  
hizkuntza inguru daude. Ikusi zein lurraldetan dagoen hizkuntza aniz-
tasunik handiena.

• 9. orria: baina... zein da hizkuntza horien guztien egoera? Hurrengo  
orrian gazta agertuko zaigu: Hizkuntzen %5ek hiztun asko dituzte 
(%95), eta hizkuntzen %95ek hiztun oso gutxi (%5). Non kokatuko  
zenukete euskara? Bestalde, hilero 2 hizkuntza galtzen dira. Ba al daki-
zue zenbat galduko liratekeen 100 urtean? 2400-3.000 inguru galtzen 
dira, ia munduko hizkuntza guztien erdia. 

• 10,11,12 eta 13 orriak: Baina hizkuntza-aniztasun handiena dagoen  
lurraldeetan badago beste aberastasun bat ere... beste orria kendu eta 
animaliak agertuko zaizkigu. Ez al dira oso antzekoak bi mapak? Izan 
ere, hizkuntza aniztasun handiena dagoen lurraldeetan dago bioaniz-
tasun handiena ere, bi altxor horiek dira lurreko aniztasunaren adie- 
razleak. Beraz, bioaniztasuna babesten dugun bezala, zaindu dezagun 
hizkuntza-aniztasuna ere. Baina nola? Hitz eginez, zabalduz, aberastuz, 
maitatuz, errespetatuz, ikasiz, erakutsiz eta neurriak hartuz!

• 14. orria: Euskararen bilakaera. Euskararen benetako misterioa ez da 
jatorria, baizik eta bere iraupena: nola iraun duen hainbeste urtetan 
zehar. Ohartzen bagara hori ez da hizkuntza askorekin gertatu eta 
gaur egun ezagutzen ditugun hizkuntzek euskarak baino urte gutxiago  
dituzte. Horrek ez du esan nahi euskara hizkuntza zaharra denik.  
Duela 7.000 urte hitz egiten zen euskara eta gaur egun hitz egiten dena 
ez baita berdina, hizkuntzak une oro moldatuz eta egokituz doaz garai  
berrietara, horregatik dira berriak bizirik dauden hizkuntza guztiak,  
euskara barne.  (http://www.badubada.com/eu/erakusketa/biziraupena.
php)

• 16,17 eta 18. orriak: Euskal Herriko hizkuntzaren erabilera-datuak iku- 
siko ditugu, baina, emaitza horiek ikusi aurretik, gazteei galdetuko 
diegu ea badakiten Euskal Herrian zenbat pertsonak erabiltzen duen  
euskara. Ondoren, erabilera-datuak ikusiko ditugu lurraldeka eta, azkenik,  
euskararen erabilera adin taldeen arabera.

Curriculumare-
kin lotura

Eki Euskara DBH2-3 unitatean eta Eki Euskara DBH3-2 unitatean 
proposatzen diren integrazio jarduera konplexuetarako baliagarria izan dai-
teke. Horretaz gain, Eki Gaztelania 1-2 eta 4-2 unitateetan jorratzen 
diren gaiak lantzeko ere baliagarria izan daiteke. Eta, era berean, baita  Eki 
Ingelesa 4-1 unitatean aztertutako gaia jorratzeko  ere.

Sakontzeko

Urtxintxa Aisialdi Eskolako HezHiz egitasmoa

Tribuaren Berbak saioko material didaktikoa (euskararen tamaina): 
http://www.eimakatalogoa.eus/20962/tribuarenberbak/euskararen-tamai-
na1.html
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GAIA/ IZENA Kontsumo-ohiturak Publikoa DBH

Denbora 60 min. Zenbakia 10

Helburua 

(zertarako  
egiten dugun)

• Ikasleen kontsumo-ohituren inguruko hausnarketa partekatu

• Kontsumo-ohitura horien eragina hizkuntzaren erabileran neurtu

• Euskaraz egindako produktuak  kontsumitzeko aukerak ezagutarazi

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Ikasleak hiru taldetxotan banatuko ditugu, arloka, eta bakoitzak post-it-
etan zerrendatu beharko ditu ahal bezainbat elementu minutu batez:

• Lehen taldetxoan, gustuko dituzten ahal bezainbat musika-talde

• Bigarrenean, gustuko dituzten ahal bezainbat webgune eta sare- 
sozial

• Hirugarrenean, gustuko dituzten ahal bezainbat irrati-telebista 
programa

• Talde guztietan, arau berdinak:

• Elementu bat, post-it bat (adb: musika-talde bat, postit bat)

• Berdin du hizkuntza: gustuko dituzten elementuak dituzte espon-
taneoki atera behar

• Minutu baten buruan, taldetxo bakoitzak aurkeztuko ditu bere emaitzak: 

• Post-itak euskarri batean itsatsiz, ozenki eta txandaka jakinaraziko 
dute zer idatzi duten bakoitzean

• Komentario-trukea bultzatuko dugu ondoren (zer duten gustuko 
atera elementuetan, zer elementu gehituko luketen...)

• Bukatzeko, ikasle bakoitzari eskatuko diogu arloka gustukoen  
dituen bi elementuetan gometxak ematea. 

• Borobilduko dugu esanez kontsumo-ohiturek lotura zuzena  daukatela 
hizkuntza-ohituretan, eta euskarazko kontsumoak asko laguntzen gaitu-
ela hizkuntza gozatzen eta aberasten.

Bukatzeko, euskarazko elementu batzuk luzatuko dizkiegu, eta tarte bat 
eman horiek arakatu ditzaten.

Materiala:

Post-itak eta gometxak

Post-itak itsasteko euskarria

Euskarazko elementu batzuen zerrenda
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Erantzunak?  
Pistak? 

Euskarazko elementu batzuen zerrenda:

• DENBORA-PASAK 

• Argiaren tribiala: www.argia.com/tribiala.htm 

• Clic 3.0 (puzzleak, letra-zopak...): www.kontaizu.net/ denborapasak/in-
dex.php 

• Euskalair: www.euskalair.org/euskara/index. htm. Hegaldien simulazioa 
egiteko aukera euskal erabiltzaileentzat. 

• Flyordie jokoak: www.flyordie.com/jokoak.html 

• Jokoak.com: www.jokoak.com . Euskarazko flash jokoak. 

• Ludoteka.com: www.ludoteka.com/jokoak. html?hizk=eu 

• Pang96!: www.3arrano.com/jokuak/pang96/ 

• Xedera: www.xedera.com.hitzjokoak.htm. Hitz gurutzatuak, hitz gezi-
dunak, letra-zopak... 

• ZerNola jokoak: www.zernola.net . Flash joko ugarien bilduma.

• YOUTUBERRAK : AIORA; PROBATXOA; MARITXU, NORA GOAZ?; 
DESPERTAVLOGSEUS; NEREA ALIAS; ETXE TXIKI BIHOTZ HANDI; 
SLEEPTAK; ESTRATOWHAT; JO UKELELEA.

Curriculumare-
kin lotura

Eki Euskara DBH2-3 unitatean eta Eki Euskara DBH3-2 unitatean 
proposatzen diren integrazio-jarduera konplexuetarako baliagarria izan  
daiteke. 

Sakontzeko

Urtxintxa Aisialdi Eskolako HezHiz egitasmoa

Tribuaren Berbak saioko material didaktikoa (Eskolaz kanpo, aisian aise!): 
http://www.eimakatalogoa.eus/20962/tribuarenberbak/eskolaz-kanpo-ai-
sian-aise.html
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GAIA/ IZENA Nire egunerokoa eta hizkuntzak Publikoa DBH

Denbora 20 min. Zenbakia 11

Helburua 

(zertarako  
egiten dugun)

•  Espazioen, pertsonen eta hizkuntzen harremana landu

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Bakarka, ikasleek zerrendatu aurreko egun batean (adibidez, oste- 
gunean) egin dituzten ekintza guztiak (adib; lagunekin egindako zerbait, 
ikastetxean egindakoak, ikastetxez kanpoko ekintza antolatu desber-
dinak, Internet, zinea….). Egin gauza bera, aurreko larunbatean egin 
zutenekin. 

• Ekintza hauek, multzokatu, alde batetik, norekin egin dituzten adieraziz,  
eta, bestetik, zein hizkuntzatan egin dituzten zehatuz.

• Hori egin ondoren, taldean hausnartu: gehien agertzen den hizkuntza 
zein da? Zein eremutan agertzen da euskara? Norekin? Eta erdara? 
Zein espazio du euskarak eskolaz kanpoko harremanetan? Euskaraldian  
parte hartuko bagenu, lagunduko liguke horrek gauzak aldatzen?  
Zerrenda aldatuko litzateke? Zer ekarriko dio Euskaraldiak euskal  
jendarteari?

Erantzunak?  
Pistak? 

Kontuan hartzekoa da saiotxo honek zabaltzen duela gaiak dakarren arazoei 
konponbidea lantzeko tartea, hurrengo jardueran sakonduko dena.

Curriculumare-
kin lotura

Eki Euskara DBH2-3 unitatean, Eki Euskara DBH3-2 unitatean 
eta Eki Euskara DBH4-3-n proposatzen diren integrazio-jarduera 
konplexuetarako baliagarria izan daiteke. 

Sakontzeko

Urtxintxa Aisialdi Eskolako HezHiz egitasmoa

Tribuaren Berbak saioko material didaktikoa (Zergatik ez dugu egiten?): 
http://www.eimakatalogoa.eus/20962/tribuarenberbak/zergatik-ez-dugu-egiten.
html
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GAIA/ IZENA Euskaraz ezezagunekin: lehen hitza Publikoa DBH

Denbora 60 min. Zenbakia 12

Helburua 

(zertarako  
egiten dugun)

• Lehen hitza euskaraz ematearen garrantzia azpimarratu

• Aurreiritziak pausatu eta partekatu

• Lehen hitzaren doinua azpimarratu

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

1- AURREIRITZIAK: ITXURA 

• Pertsona batzuen argazkiak erakutsiko dira (ikus aurkezpen multimedia), ondoko galdera  
pausatuz: “Zuen ustez, hemengo pertsonen artean, nork daki euskaraz?”. 

• Iritzi orokorrak bildu ondoan, argazkietako pertsonak banazka pasatuko dira, azkar- 
azkar, itxurari buruzko hainbat aurreiritzi desmuntatuz pasatzean.

• Ariketaren konklusioa delarik ezin dela itxuran fidatu jakiteko parekoak euskaraz dakien 
ala ez: hoberena da lehen hitza euskaraz botatzea!

2- LEHEN HITZAREN GARRANTZIA (10min)

• Bakoitzari bizpahiru post-it eman. 

• Horietan idatziko dituzte ondoko galderen erantzunak: 

• 1. Zer oztopo dut lehen hitza euskaraz emateko?

• 2. Zer transmititzen dut lehen hitza euskaraz emanez?

• Arbelean multzokatzen joan ateratzen diren ideiak. 

• Ideia nagusiak atera. Ondorioak borobildu.

3- LEHEN HITZA NOLA (5min)

• Tarte bat hartuko da azpimarratzeko garrantzitsua dela lehen hitzaren argitasuna,  
doinua, eta jarrera ez-berbala. Erranen dugu ere, ahalaz, hobe dugula lehen hitza guk 
botatzea, gure “egun on!” alaia ez dezaten “bonjour/buenos dias” batez neutralizatu.

Materiala:
Lehen hitzaren aurkezpena (6. eranskina)

Post-it-ak

Bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=fr8a6L6tmIk
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Erantzunak?  
Pistak? 

1- AURREIRITZIAK: ITXURA / ARGAZKIEN ERANTZUNAK

• Hiromi Yoshida: euskaraz badaki. Japoniako linguista da, euskal gramatikaz liluratu zen, 
euskara ikasi, eta euskarako klaseak ere eman izan ditu Japonian.

• Txiribiton pailazoa: euskaraz ez daki. Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoek nahi zuten 
haurren ikusgarri bat sortu euskaraz. Baina Juanma Zalduak euskaraz ez zekienez, Txiri- 
biton pertsonaia sortu zuten: mutua, eta klaxon batekin erantzuten zuena.

• Kepa Junkera: euskaraz ez daki. Jende gehienak uste du musikari ospetsuak badakiela  
(argazkiko trikitixak ere horretara bideratzen du): zerbait ulertu bai, baina ez mintza-
tzeko gai.

• Erramun Martikorena: euskaraz badaki. Jendeak berehala identifikatzen du; azpimarra 
daiteke ez dela artzain/laborari itxuran fidatu behar hizkuntzarentzat.

• Afrika: euskaraz badaki. Kantaria Algortan sortu zen, Ekuatore Gineako etorkinen ala-
ba da. Euskara AEK-n ikasi zuen 14 urtetan, eta geroztik euskaraz kantatu du (Etsaiak 
taldean, zein bakarka, Korrikaren kantu bat ere egin izan du).

• Garazi Hach Embar Irizar: euskaraz badaki. Irakasle da Ormaiztegin. Saharan sortua, aita 
hangotarra eta ama euskalduna, euskara lehen hizkuntza du, Euskal Herrira bizitzera jin 
ziren.

Bideoan galdera berdina pausatzen da: borobiltzeko erabil daiteke.

2- LEHEN HITZAREN GARRANTZIA / ZER TRANSMITITZEN DUT?/ ERANTZUNAK

• Euskaraz lehen hitza agertzen euskalduna naizela

• Ene identitatearen parte bat agerian uzten du (balio, ikusmolde, jatorri)

• Ikusgarri egiten nau, identifikagarri besteentzat euskaraz egiteko

• Gogoa ematen diot euskaraz erantzuteko (gutienez lehen hitza)

• Arriskuan jartzen nau, baina arrisku hain handia al da? 

• Ezezkoa eta jujatua izaten ahal naiz. 

• Harrotasuna ematen ahal dit. 

• Lehen hitza ulergarria da anitzentzat, ohitura eskas kontua da.

• Lehen hitza euskaraz egitea ez da edukazio txarrekoa, jendea ez agurtzea da edukazio 
txarrekoa. 

• Euskara partekatu nahi dut, eta hori erakutsi nahi dut: hizkuntza hau zurea ere bada, 
ongi etorri!
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3- LEHEN HITZAREN NOLA / XEHETASUNAK

• Argitasuna: ez bada “Egun on!” argiki erraten, behar bada parekoak ez du ongi entzunen, 
baina guk uste izanen dugu euskara ez duela ulertzen (eta erdarara pasatuko gara).

• Doinua: ez goaz oldartzera! “Egun on!” ahal bezain natural eta goxoa eginez, saiatzen 
gara euskarazko lehen hitza normalizatzen; gogoa ematen diogu parekoari gure jokoan 
sartzeko; guk, goxoki hasiz, aukera gehiago zabaltzen dugu gure buruari, ondoko hitzetan 
ere euskaraz goxoki segitzeko. -> asertibitatea doi-doi aipatzen has gintezke

• Irria ezpainetan eta begietan: gure jarreraren adierazgarri, gure ongi etorriaren nahike-
ria, konplizeak ere bilatzen ditugu!

• Eta bai, gerta liteke egun/umore txarrean izatea: BAM! aste batez, indar ttipi bat egin 
dezakegu, ez?

• Ez ahantz: ahalaz, guk bota lehen hitza! “Egun on!” argi, goxo eta alaia botatzeko gure 
gogoa ez dezatela haiek lehenik “bonjour/buenos dias” botaz neutraliza...

Curriculumare-
kin lotura

Eki Euskara DBH2-3 unitatean,  Eki Euskara DBH3-2 unitatean eta Eki Gaztelania 
DBH4-2-n proposatzen diren integrazio-jarduera konplexuetarako baliagarria izan daiteke. 

Sakontzeko

Lehen hitza eutsi nahi dionak erabil ditzakeen bideoak:

Okindegia 
https://www.youtube.com/watch?v=RAovNrkC0nA

Ebakia 
https://www.youtube.com/watch?v=7MRUCfyNICY

Gurasoak 
https://www.youtube.com/watch?v=l_U4o9p7bVg

Bulegoan 
https://www.youtube.com/watch?v=Kx-qaGcqxKM

Ikasleak 
https://www.youtube.com/watch?v=DiGIOFFGI0E

Borobiltzea 
https://www.youtube.com/watch?v=Td3zNzaJbYc

Urtxintxa Aisialdi Eskolako HezHiz egitasmoa

Tribuaren Berbak saioko material didaktikoa (Zergatik ez dugu egiten?): http://www.ei-
makatalogoa.eus/20962/tribuarenberbak/zergatik-ez-dugu-egiten.html
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GAIA/ IZENA ABENDUAK 3, EUSKARAREN EGUNA Publikoa DBH

Denbora Egun osoa Zenbakia 13

Helburua 

(zertarako  
egiten dugun)

• Euskararen Nazioarteko Eguna osoki euskaraz ospatu  ikastetxean

• Horretarako behar den giro eta baliabideak elkarlanean prestatu

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

Erronka horren amaiera bada ere, komeni da Euskaraldia hasiera- 
hasieran (edo lehenago) botatzea, elkarrekin progresiboki prestatu dugun 
ekimenaren bukaera ospatzera goaz euskara hutsean!

Ikasleak lan-batzordeka eman:

• Apainketa-taldea (horma-irudiak, afitxak, txapak...)

• Soinu-taldea (musika, irrati-saioa, animo mezuak...)

• Animazio-taldea (joko-jolasak kanpoko garaian egiteko...)

• Kazetari-taldea (egunean zehar lekukotasunak bildu, argazkiak egin...  
ondoren artikulu ederra argitaratzeko)

Hitzordu erregularrak finkatuko dira abenduaren 3a prestatzeko eta egun 
hori euskaraz igarotzeko, guztiok Ahobizi izan gaitezen! 

Materiala: Lan-batzorde bakoitzak berea sortuko eta osatuko du, denen artean osa-
garri izateko.

Erantzunak?  
Pistak? 

Abenduaren 3a zer den ere gogoraraziko da.

Noski, ikasleei eskatuko zaie lan-batzordean ere euskararen erabilera 
zaintzea, ez dela bakarrik helduen esku izango.

Horregatik ere da gomendagarri DBH-ko adin desberdinak nahastea, zaha-
rrenak erreferente izanez, eta harreman-sare berri horien eragina baliatzea 
euskararen erabilera indartzeko ikastetxean.

Erran gabe doa lan-batzorde bakoitza helduen ardurapean egongo dela!  
Baina ikasleen autonomia garrantzitsua izango da.



3. ETA AURRERA BEGIRA ZER? 
EGUNEROKO BIZITZAN EUSKARAREN 
ERABILERA AREAGOTZERA  
BIDERATUTAKO ARIKETAK. 

Abenduaren 3a ostean lantzeko aukerak
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GAIA/ IZENA Euskaraz ezezagunekin: baietz lortu! Publikoa DBH

Denbora
10 min. 

Asteburua 
20 min.

Zenbakia Osagarria1

Helburua 

(zertarako  
egiten dugun)

• Ezezagunekin euskaraz lehen hitza egitea, eta elkarrizketa ahal bezainbat  
euskaraz atxikitzea

• Egoera konkretu korapilatsuei aterabideak kolektiboki aurkitzea

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Tutoretza-orduan erronka azalduko zaie ikasleei, asteburuan aurrera 
eramango dute, eta, ondoren, berriz tutoretzan izandako bizipenak 
partekatuko dituzte. 

• Asteburuaz baliatuko dira ezezagunekin lehen hitza euskaraz egiteko. 
Ezagutzen ez duten okindegi batean sartu, eta ogia euskaraz erosiz, 
adibidez. Kontua da erronka bezala aurkeztea, eta ikasleek hala hartzea.

• Astelehenean tartetxoa hartu komentatzeko batzuen eta besteen  
esperientziak, truke moduan: egoera deskribatu eta norbera nola  
sentitu den azaltzea izango da garrantzitsuena.

• Esperientzia korapilatsurik agertuko balitz, denbora hartu horri atera- 
bideak kolektiboki aurkitzeko:

• Edo egoera antzeztuz ikasle boluntarioen artean

• Edo egoera xehekiago azalduz taldean

• Xedea da ikasleak aterabideak topatzeko hausnarketan jartzea, eta  
aterabide egingarrienak taldean balidatzea, talde-lanaren balioaz ere 
kontura daitezen.

Erantzunak?  
Pistak? 

Eremu euskaldunetako ikasleak joan daitezke eremu ez hain euskaldunetara 
esperientziak egitera: azpeitiarrak Donostiara, adibidez.

Ikasleek ez balute erronka bakarrik egitea sentituko, binaka edo gehienez 
hirunaka egin dezakete.
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GAIA/ IZENA Euskaraz ohiko ingurumenean: baietz lortu! Publikoa DBH

Denbora
30 min. 

Arratsaldea 
20 min.

Zenbakia Osagarria 2

Helburua 

(zertarako  
egiten dugun)

- Ohiko ingurumenean euskararen erabilera areagotzeko saiakerak 
egin

- Ikasleek uste baino gehiago eragin dezaketela ohartarazi

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Tutoretza-orduan erronka azalduko zaie ikasleei, arratsaldean aurrera 
eramango dute, eta, ondoren, berriz tutoretzan izandako bizipenak 
partekatuko dituzte. 

• Erronka arratsaldean bete beharko dute: saiakera xumea izango da,  
euskararen erabilera areagotzeko beren ohiko ingurumenean.

• Ikasleak hiru taldetxotan banatu, arloka, euskararen erabilera area- 
gotzeko nola egin hausnartzen:

• Lehen taldetxoa familia-eremuan

• Bigarrena, Internet eta sare sozialetan

• Hirugarrena, aisialdi-eremuan (kirol-klubean, musika-eskolan...)

• Errealitate desberdinak kontuan hartzea galdeginen da, baina pista  
komunak ere emanen dira, aurreko hausnarketak gogoraraziz. 

• Biharamunean, tartetxoa hartu ikusteko zein izan diren beren lorpenak, 
zein arlotan nekeago den eragitea, zeinetan errazago.

• Kontua da gogoeta kolektiboa sustatzea, eta ikasleei gogoa ematea 
urrunago eramatea erronka hori, erakutsiz uste baino gehiago eragin 
dezaketela beren ingurumenean.

Materiala: Gomendio fitxa bat sor daiteke arloka, ikasleak motibatzeko.

Erantzunak?  
Pistak? 

• Kontuan hartuko da progresioaren garrantzia: ez da dena egun baka- 
rrean aldatzen, baina erabaki egingarriak finkatuz.

Adibidez:

• Anai-arrebekin gehiago euskaraz egiteko erabakiak adostu, guraso  
erdaldunekin errutina linguistikoa euskaraz landu, Belarriprest den ize-
ba/osabarekin sms-ak euskaraz trukatu...

• Interneten e-mail kontuaren interfazea euskaraz jarri, sare sozialeko 
perfil-argazkian Euskaraldia edo Ahobizi irudia jarri...

• Kirol-klubean nola egin entrenamenduetako ohiko hiztegia euskara- 
tzeko, musika-irakasleari euskaldunoi euskaraz egiteko nahiz eta ikasle 
erdaldunak izan klasean...

Gaztetxoek Inguruko helduei gogoeta eragitea polita izan daiteke!
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ERANSKINAK 

LETRAK (1. ERANSKINA)

AHOBIZI/BELARRIPREST INFOGRAFIAK (2. ERANSKINA)

TXAPAK EKOIZTEKO IRUDIAK (3. ERANSKINA)

PERZEPZIOA (4. ERANSKINA)

TIPULARI GERUZAK (5. ERANSKINA) 

LEHEN HITZAREN AURKEZPENA (6. ERANSKINA)



2018ko iraila 

1 
 

EUSKARALDIAEUSKARALDIAEUSKARALDIAEUSKARALDIA: : : : 11 egun euskaraz11 egun euskaraz11 egun euskaraz11 egun euskaraz    

Kantaren letraKantaren letraKantaren letraKantaren letra    

 

Izenburua: Hartu kontrola, aukeratu rola 

Egileak: 

• Las Tea Party dj’s (musika) 

• La Basu (hitzak eta ahotsa) 

• Ines Osinaga (ahotsa eta musika) 

• Maddalen Arzallus (hitzak) 

 

Letra: 

Hartu kontrola, aukeratu rola, 

esadazu nola, egin dezagun froga! 

 

Mihiz mihi hemen nago ni goiz, arrats eta gau. 

Ahoz aho narabilenak bizi ahala sortzen nau. 

 

Hartu kontrola, aukeratu rola,  

esadazu nola egin dezagun froga! 

 

Aktibatu mingaina, hauxe da gure oraina 

Euskaraldia prest Euskal Herrian baita. 

Hizkuntza gure indarra, ez galdu zure iparra 

jarraitu bidean tiraka ta tiraka. 

Kalean ta etxean, herriko dendetan 

jende guztia dau alaitasunez berbetan 

herriko jaixetan, oholtza gainean 

euskaraz bizi nahi dugu 11 egunetan! 

 

Euskaraldia bertan da! 

 

Ahobizi naiz ni, belarriprest adi 



2018ko iraila 

2 
 

zabalduz mezu beti herriz herri, 

buelta bat emanez betiko ohiturei 

puntu izanez milaka milaka aldiz. 

Behin eta berriz ez dau mugarik 

aske izan baimen barik 

asko, gutxi nahiz ezer ez jakin 

disfrutau, gozatu jendearekin, 

neska edo mutil, adiskideekin 

irribarre, berba zatoz gurekin 

bota belarrira mingainan puntatik. 

 

Itxi ditzagun begiak eta 

bi belarriak zabaldu, 

nire ahotsak bihotz barruan 

dudana esaten al du? 

 

Euskaraldia bertan da! 

 

Mihiz mihi hemen nago ni goiz, arrats eta gau. 

Ahoz aho narabilenak bizi ahala sortzen nau (bis). 

 

Mihiz mihi hemen nago ni, Euskaraldia bertan da! 

Ahoz aho narabilenak, Euskaraldia bertan da! 

 

Hartu kontrola, aukeratu nola, esadazu nola. 

 

 

Kanta deskargatzeko, hemen. 







► MISTERIO BAT…

 “Euskararen zinezko misterioa ez da bere jatorria, 
baizik-eta mendeetan zehar 

irauteko duen gaitasuna”. 

KOLDO MITXELENA

“Beti izan da minoria bat 
munduko mugimendu garrantzitsu bat hartzeko, 

eta kontzienteki euskaraz aplikatzeko. 
Euskaraz inprimatu lehen liburutik hasiz”.

➢ BIZIBERRITZEAREN KONTZEPTUA

KIKE AMONARRIZ

► AZALPEN BAT…



► MUNDUARI ADI

GURE BEREZITASUN 
KULTURALAK BIZIBERRITZEA 

FUNTSEZKOA DA!! 

Arrakasta badute : 
BERTSOLARITZAK, 
MASKARADEK…

ZER BIZIARAZTEN DIGU EUSKARAK, 
BESTE HIZKUNTZEK BIZIARAZTEN 

EZ DIGUTENA?

►ETENGABEKO ERREBERRITZEA



ATXIKIMENDUA KONKRETIZATU

● ARNASA | Euskarazko oxigeno burbuilak 
beharrezkoak zaizkigu.
● PRESTIGIOA | Euskararen erabilera 
gizarteratzera goaz. 
● SARETZEA | Dimentsio kolektiboa 
beharrezkoa izanen zaigu.

➢ EUSKARA, ERAIKUNTZAN DEN MUNDUA DA
➢ ERAIKUNTZA HORRETAN, DENOK GARA 

GARRANTZITSUAK: AHOBIZIOK EUSKARA AHAL 
BEZAINBAT TOKITAN/PERTSONEKIN ERABILIZ, 
DIMENTSIO SOZIALA INDARTZEN DIOGU

➢ ELKARBIZITZA MOLDE DESBERDINEAN 
PAUSATUA: HIZKUNTZAK KONTUAN HARTUZ

► ATE BAT ZABALDU

➢



TIPULARI GERUZAK 
KENDUZ

MUNDUAN…

⦿ ZENBAT BIZTANLE?



ETHNOLOGUEETHNOLOGUE 7.106.806.254 

MUNDUAN…

⦿ ZENBAT HIZKUNTZA?



ETHNOLOGUEETHNOLOGUE 7.106.806.254 

7.102



MUNDUAN…

⦿ ZENBAT HIZTUN?



ZER DUTE KOMUNEAN 
BI IRUDI HAUEK?



HIZKUNTZA-ANIZTASUN 
HANDIENEKO 

LURRALDEAK DIRA 
BIOANIZTASUN 

HANDIENA DUTENAK.



“Egiazko misterioa euskararen 
iraupena da, ez jatorria”iraupena da, ez jatorria”iraupena da, ez jatorria”iraupena da, ez jatorria”iraupena da, ez jatorria”iraupena da, ez jatorria”

http://www.badubada.com/eu/erakusket
a/biziraupena.php



ETA GURE 
INGURUAN ZER?

EUSKAL HERRIKO HIZKUNTZA 
ERABILERAK



EUSKAL HERRIKO EUSKARAREN 
ERABILERA DATUAK

EUSKARAREN ERABILERA ADIN 
TALDEEN ARABERA



► EUSKARA ERABILTZEKO ZAILTASUNAK

Nork daki euskaraz?






