
1

PROPOSAMEN DIDAKTIKOA LEHEN HEZKUNTZAKO 1. 
ETA 2. IKASTURTEETAN KOMUNIKAZIO GAITASUNA ETA 
LITERATURA GAITASUNA HAUR FOLKLOREKO KANTEN 
BIDEZ GARATZEKO

Paula Kasares

Proposamen didaktiko hau ondoren azaltzen diren ebaluazio irizpideetan oinarritzen da. Ebaluatu beharreko 
ikaskuntzako estandarrak dira, Lehen Hezkuntzako Lehen eta Bigarren ikasmailetarako Nafarroako Foru 
Komunitateko Lehen Hezkuntzako curriculumak (174 zenbakidun NAOn, 2014ko irailaren 5ekoan, argitaratuak) 
Euskal Hizkuntza eta Literatura arloan jasotzen dituenak.

Lehen Hezkuntzako 1. maila
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EDUKIAK EBALUAZIO 
IRIZPIDEAK

EBALUATU BEHARREKO 
IKASKUNTZAKO ESTANDARRAK

1. BLOKEA

AHOZKO 
KOMUNIKAZIOA. 
MINTZAMENA 
ETA ENTZUMENA.

Ahozko testuak 
ulertzea.
Hiztegia zabaltzea.

Testuak 
transmititzen 
dituen edukien 
balorazio 
gidatua. Hitzen 
esanahiaren 
dedukzioa 
testuinguruari 
esker. Agerikoak 
ez diren ideien 
ezagutzea. Ahozko 
laburpena.

4.  Ahozko mezuak 
ulertzea eta 
zentzu kritikoz 
aztertzea.

5.  Hiztegia zabaldu 
adierazkortasuna 
eta 
komunikazioa 
hobetzeko.

6.  Ahozko testu 
egunerokoen 
(kanten) zentzua 
oro har ulertu.

4.1. Entzuketa aktiborako jarrera du.
4.2.  Ahozko testu egunerokoen (kanten) 

informazio orokorra ulertzen du.
4.3.   Jarduera askotarikoak burutzeko 

emandako agindu eta jarraibideei 
erantzuten die.

5.1 .Hizkuntzaren funtzio 
desberdinetarako adierazpenetan 
bere adinerako egokia den hiztegia 
erabiltzen du.

6.3.  Testu bat laburtu eta haren 
ulermen hitzez hitzekoari eta 
interpretaziozkoari loturiko galderei 
zuzen erantzuten die.

Kantak entzun, 
abestu eta buruz 
ikasi.

7.  Testu labur eta 
xumeak (kantak) 
buruz ikasi eta 
abestea.

Ahozko testuak 
(kantak) adierazi 
eta sortzea.

8.  Ereduei jarraikiz, 
ahozko testu 
labur eta xumeak 
(kantak) sortzea.

8.1.  Ereduei jarraikiz, ahozko testu labur 
eta xumeak (kantak) sortzen ditu 
modu ulergarrian.

Ahozko hizkuntza 
komunikazio eta 
ikasketa tresnatzat 
erabiltzeko 
estrategiak: 
entzun, datuak 
bildu, galdetu. 
Ahozko iruzkina 
eta norberaren 
iritzia. 

9.  Ahozko 
hizkuntza 
eraginkortasunez 
erabili 
komunikatzeko 
eta ikasteko, 
hauetarako gai 
dela: aktiboki 
entzuteko, 
galdetzeko, berriz 
galdetzeko, 
zuzendutako 
elkarrizketetan 
parte hartzeko eta 
bere adinerako 
modu egokian 
bere iritzia argi 
adierazteko.

9.1.  Ahozko hizkuntza eraginkortasunez 
erabiltzen du komunikatzeko eta 
ikasteko, aktiboki entzuten.
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2. BLOKEA

KOMUNIKAZIO 
IDATZIA. 
IRAKURMENA.

Irakurriaren 
ulermenerako 
estrategiak. 
Izenburua, 
irudiak, gako-
hitzak, hipotesiak 
aurresatea eta 
egiaztapena, 
laburpena, 
testuaren egitura, 
testu motak 
(kanta, ipuina, 
kamishibai).

5.  Testuak (kantak) 
ulertzeko 
estrategiak 
erabiltzea.

5.1.  Izenburuaren eta irudien balioa 
interpretatzen du. Testuko irudien 
eta edukien arteko loturak egiten 
ditu, hipotesiak eratzen ditu, 
aurreikuspenak egiten ditu eta 
irakurtzean testu mota eta asmoa 
identifikatzen ditu.

5.3.  Hitzen eta esapideen esanahia 
ondorioztatzen du testuinguruaren 
laguntzaz.

5.4.  Aurrezagutzetara jotzen du eta 
horietaz baliatzen da testua 
ulertzeko.

2. BLOKEA

KOMUNIKAZIO 
IDATZIA. 
IDAZMENA.

Testuak sortu 
hitzezko hizkuntza 
eta hitz gabeko 
hizkuntza erabiliz.

Ortografia 
oinarrizko arauak 
eta puntuazio 
markak erabili.

Kaligrafia, 
testuaren 
antolaketa eta 
aurkezteko 
modua.

1.  Komunikazio 
asmo 
askotarikoak 
dituzten testuak 
(kanta, ipuina, 
kamishibai) sortu 
koherentziaz, 
egiturari lotuaz 
eta ortografia 
oinarrizko arauak 
betez; kaligrafia, 
testuaren 
antolaketa eta 
aurkezteko 
modua zainduz. 

1.1.  Hitzak, esaldiak eta testu laburrak 
(kanta, ipuina, kamishibai) idazten 
ditu eredu-testuei jarraikiz.

Ereduetatik 
abiatuz testuak 
sortzeko 
estrategiak.

2.  Testu idatziak 
(kanta, ipuina, 
kamishibai) 
sortzeko idazketa 
prozesua erabili, 
adibide errazak 
eredu dutela.

2.1. Idazkiak planifikatzen ditu eredu-
testuetako arauei lotuz.

3. BLOKEA

HIZKUNTZAREN 
EZAGUTZA

Hiztegia. Eremu 
semantikoa. 
Hitzen familiak. 
Eratorpena.

3.  Testuen bidez 
hiztegia ikastea 
sistematizatu. 

3.2.   Ereduei jarraikiz, hitz berriak 
osatzeari ekin dio.
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4. BLOKEA

LITERATURA-
HEZKUNTZA

Literatura testuen 
balioespena 
komunikazio 
bidetzat; beste 
mundu, denbora 
eta kulturak 
ezagutzeko 
iturritzat; eta 
norberaren 
atseginbidetzat.

3.  Ahozko 
tradizioaren 
(kanten) 
baliabide 
literarioak 
ezagutu eta 
balioetsi.

3.1.  Ahozko testu laburrak (kantak) 
buruz ikasi eta abesten ditu. 

Kantak, ipuinak 
eta kamishibaiak 
sortzea.

4.  Emandako 
adibideak 
eredutzat 
harturik, 
literatura testuak, 
hitz laukoak edo 
hitz neurtukoak, 
zentzu estetikoz 
eta sormenaz 
idaztea: kantak, 
ipuinak eta 
kamishibaiak.

4.1.  Emandako adibideak eredutzat 
harturik, testu literarioak sortzen ditu 
(kantak, ipuinak eta kamishibaiak).

Kantak ulertu, 
buruz ikasi eta 
abestea dagokien 
erritmo, intonazio 
eta ebakera 
egokiaz.

Literatura testuak 
dramatizatu.

2.   Literatura testuen 
irakurketa 
adierazkorra, 
ulermena eta 
adieraztea batera 
lantzea.

 
5.  Haren adinerako 

egokiak diren 
literatura testuen 
dramatizazioetan 
interesez parte 
hartzen du. 

2.1.  Ahozko tradizioko testuak (kantak), 
haren adinerako egokiak direnak, 
entzuten/irakurtzen ditu modu 
gidatuan. 

5.1.  Haren adinerako egokiak diren eta 
berak sortutako literatura testuen 
dramatizazioak egiten ditu, banaka 
zein taldeka.

Lehen Hezkuntzako 2. maila:
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EDUKIAK EBALUAZIO 
IRIZPIDEAK

EBALUATU BEHARREKO 
IKASKUNTZAKO ESTANDARRAK

1. BLOKEA

A H O Z K O 
KOMUNIKAZIOA. 
M I N T Z A M E N A 
ETA ENTZUMENA

Interakzioa 
komunikazio 
egoeretan. 
Interakzioa 
bat-bateko eta 
gidatutako 
komunikazioan.

Hitzezko hartu-
emanetan parte 
hartzea.

1.  Ahozko 
interakzioetan 
beste 
solaskideekin 
jardun eta 
gidatutako 
komunikazio 
egoeretan parte 
hartu, galderei 
erantzunez.

1.1.  Gidatutako komunikazio egoeretan 
parte hartzen du, galderei erantzunez 
eta, hala badagokio, galderak eginez 
ulertzen ez dituen esapideen edota 
hitzez esanahia ezagutzeko.

1.2.  Bat-bateko komunikazio hartu-
emanetan parte hartzen du, gaiak 
proposatuz eta iritziak emanez.

Herri kantak 
ulertu.

3.  Testu baten 
esanahi 
orokorra ulertu. 
Informazio 
garrantzitsua 
eta garrantzirik 
gabea 
identifikatu. 
Hiztegia zabaldu.

3.1.  Ahozko testu narratiboetan 
(kantetan) ideia nagusia 
identifikatzen du.

Testu labur eta 
xumeak (kantak), 
ikaslearen jakin-
mina eta sormena 
pizten dituztenak, 
entzun eta abestu.

7.  Entzuketa 
aktiborako 
gaitasuna garatu.

8.  Ahozko testuak 
esan.

7.1.  Narrazio (kanta) bat entzun eta 
ondoren galderak egiten ditu 
informazioa eskuratzeko.

8.1.  Ipuin laburrak eta kantak 
kontatu edo errezitatzen (abesten) 
ditu dagozkion baliabide 
estralinguistikoak erabiliz.
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2. BLOKEA

KOMUNIKAZIO 
IDATZIA. 
IRAKURMENA

Ulermena 
(irakurriaren 
ulermena) 
hobetzen duten 
estrategiak 
erabili.

4.  Irakurriaren 
ulermenerako 
estrategiak 
erabili.

4.1.  izenburutik edo irudietatik abiatuz, 
testu baten edukiaren gaineko 
hipotesiak eratzen ditu eta irakurketa 
bukaturik, egindako aurreikuspenak 
egiaztatzen ditu.

4.3.  Bere bizipenak eta ideiak testuan 
dagoen informazioarekin lotzen ditu 
eta harremanetan jartzen ditu.

2. BLOKEA

KOMUNIKAZIO 
IDATZIA. 
IDAZMENA

Testuak sortu 
asmoa eta 
tipologia 
(kanta, ipuina, 
kamishibai) 
aintzat harturik.

Idatzizko 
komunikazioan 
zeinu 
linguistikoak eta 
ez linguistikoak 
erabili.

4.  Testuak 
(kanta, ipuina, 
kamishibai) sortu 
jarraibideei eta 
ereduei jarraikiz.

4.1.  Testu idatziak sortzen ditu asmo 
eta komunikazio egoera desberdinei 
oharturik, aurretik emandako 
ereduetatik (kanta, ipuina, kamishibai 
testuen ereduetatik) abiaturik.

3. BLOKEA

HIZKUNTZAREN 
EZAGUTZA

Hiztegia ikasi. 
Eratorpena. 
Hitzen familiak. 
Eremu 
semantikoa.

11.  Testuen bidez 
hiztegia ikastea 
sistematizatu.

11.3.  Aurrizkiez eta atzizkiez baliatzen 
da hitzak osatzeko.
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4. BLOKEA

LITERATURA-
HEZKUNTZA

Literatura testua 
komunikazio, 
atsegin, joko, 
denbora-pasa eta 
ikaste iturritzat.

Literatura: testu 
literarioak eta 
ez literarioak. 
Ipuina. Antzerkia. 
Poesia (kanta).

1. Haur literaturako 
testuak irakurri/
entzun eta 
ezagutzea.

2. Kanten gertaerak 
dramatizatu eta 
keinuen eta hitzen 
bidez antzeztu.

1.1. Haur literaturako testuak irakurtzen/
entzuten ditu.

1.2. Testuetako elementu nagusiak 
identifikatzen ditu: pertsonaiak, tokiak, 
korapiloa eta bukaera.

1.3. Bere adinerako egokiek diren eta 
ahozko tradizioz heldu diren testu 
narratiboen irakurketa gidatuak egiten 
ditu.

2.1. Kanten gertaerak dramatizatu eta 
keinuen eta hitzen bidez antzezten ditu.

Literatura 
tradizioko 
testuak: ahozko 
tradiziotik 
heldu direnak 
(herri kantak, 
ipuinak), genero 
narratiboko 
testuak 
(kamishibai). 

3. Ahozko 
tradizioko testu 
laburrak (kantak) 
buruz ikasi.

5. Ipuinak, 
kamishibai eta 
poemak (kanten 
ahapaldiak) sortu 
komunikazio 
egoera zehatzak 
adierazteko 
hizkuntza idatzia 
eta irudia modu 
koherentean 
erabiltzen dituztela.

3.1. Ahozko tradizioko testu laburrak 
(kantak) buruz ikasten ahalegintzen da.

5.1. Ipuin eta kanta xumeak sortzen 
ditu aurretik emandako jarraibide eta 
ereduetatik abiatuz. 
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Ondoren azalduko den proposamena ez da jarraibide itxia, aitzitik, lan egiteko aukera sorta ugaria eskaini nahi 
du, irakasle bakoitzak bere interesen arabera eta bere ikasleen ezaugarriak aintzat harturik egoki jotzen duen 
moduan erabili ahal izateko.

            Txirristi mirristi

1. BERTSIOA 2. BERTSIOA: EUSKARA BATUAN

Txirristi mirristi

Txirrista mirrista,
gerrena plata,
olio zopa,
kikirri salda
urrup edo klik,
gezurra diok ik!

Txirristi mirristi,
grena plata,
olio zopa,
kikirri salda
urrun, plerun,
kuik.
Gaztaña, gora bera,
txipitin, txapatun
fuera!

Txirristi-mirristi

Txirristi-mirristi,
gerrena plata,
olio zopa,
kikirri salda
urrup edo klik,
gezurra diok hik!

Txirristi-mirristi
gerrena plata
olio zopa,
kikirri salda
urrun, plerun,
kuik.
Gaztaina, gora-behera,
txipitin-txapatun
fuera!

Zozketa esapide honen lanketa batik bat ahozkoa izango da eta ikasleak hizkuntzaren alderdi ludikoaz ohartzea 
izango da helburu nagusia. Zotz egiteko formularen erritmoa, errima eta funtzionaltasuna landuko dira, eredu 
poetiko honetan elementu horiek esanahiaren gainetik baitaude.

1. Lanketaren aurreko jarduera. Zozketako esapidea ikasgelan landu baino lehen jolas orduan edo egoera 
ludiko batean, hau da, zotz egiteko formulak erabiltzen diren berezko komunikazio egoeran, aurkez 
diezaiekegu ikasleei. Zozketako esapideez galdegingo diegu: ea zotz egiteko kantarik ezagutzen duten, 
ea halakorik erabiltzen duten... Gero geuk “Txirristi-mirristi” aurkeztuko diegu.

2. Lehen entzuketa ikasgelan. Kanta entzungo dute San Fermin ikastolako haurrek abestua.

3. Errepikatu eta buruz ikasi. Zotz egiteko formula berriz abestuko dugu, lehenik guk eredua emanda eta 
gero ikastalde osoak batera. Zozketako esapidea abestean erritmoaz ohartaraziko diegu ikasleei eta, 
silabakako kolpeak indartuz, dagokion erritmoan errepikaraziko diegu. Hitz-jokoen izaera fonetikoa 
nabarmenduko dugu eta ikasleen ahoskera eta ebakera zainduko. Hiruzpalau ikasleko taldetan banaturik 
zozketan aritzeko esango diegu. Kanta buruz ikastea bultzatuko dugu.

4. Testu idatziaren gaineko lanketa. Ikasleei kanta beren koadernoetan idazteko eskatuko diegu. Ikasleendako 
zailegia bada, lehen ahapaldia bakarrik idazteko esan diezaiekegu. Denbora pixka bat emanda geuk 
idatziko dugu kanta (euskara batuan) arbelean (edo pantailan erakutsiko diegu). Gero ikasleek beren 
koadernoetan idatzitakoa zuzendu eta osatuko dute.
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5. Baliabide poetikoak landu. Zotz egiteko formularen testua arbelean idatzita dagoela, zenbait elementuri 
erreparatzeko eskatuko diegu: izenburuko txirristi-mirristi errepikapen m-dunari eta urrup, klik eta kuik 
onomatopeiei. Ikasleei hitz horien esanahiaz galdegingo diegu: zuen ustez, zer esan nahi dute? Pentsa 
ezazue zergatik erabiltzen diren hitz horiek.

- Errepikapen m-dunak: txirristi-mirristi. Euskarak errepikapen m-dunak ditu: nahas-mahas, 
tarteka-marteka, handi-mandi, auzi-mauzi, duda-muda, erran-merran... Haur hizkeran 
errepikapen m-dunak usuak dira eta maiz umeen jolaserako formuletan agertzen dira, txirristi-
mirristi bezala, esaterako: zaldiko-maldiko, xingola-mingola, txoko-moko, ixtorio-mixtorio, 
ardiola-mardiola… Ikasleei hitz joko horretaz ohartaraziko diegu eta halako adibide gehiago 
ezagutzen ote duten galdegingo diegu.

- Onomatopeiak: urrup, klik eta kuik. Urrup xurgatzen edatean egiten den soinuaren onomatopeia 
da eta klik nahiz kuik zerbait irenstean egiten den soinuarenak. Ikasleei onomatopeien 
erabileraz hausnartzeko eskatuko diegu: Zer adierazten dute hitz horiek? Halako hitz gehiago 
ezagutzen duzue?
Soinu-mugimendu batzuen onomatopeien adibideak emango dizkiegu:

Irri egin: kar-kar
Hitz egin: tar-tar
Atea jo: kas-kas
Atea indarrez itxi: danba-danba
Autoak eta motorrak: broom-broom
...

6. Kanta komunikazio jardueretan txertatu. Azkenik, ikasleek jostaldietan zotz egiteko kanta erabiltzea 
sustatuko dugu.
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  An goien-goien

1. BERTSIO ABESTUA 2. BERTSIOA: EUSKARA BATUAN

An goien-goien izarra

An goien-goien izarra,
errekondoan lizarra;
etxe ontako nagusi jaunak
urre gorrizko bizarra.

Urre gorrizko bizarra,
zillar zurizko bizkarra;
erreal txikiz egiña dauka
elizarako galtzara.

Naparroan da Bardena,
Kaparrosoren urrena;
etxeko andrea kopla dezagun
nagusiaren urrena.

Etxeko andre zabala,
toki oneko alaba;
bidean nator ondo jakiñik
eskuzabala zerala.

Askan eder da garia,
aren gaiñean txoria;
eraztun batek bildu lezake
neskatxa, zure gerria.

Usoak egal gorrizu,
moko aldea lumazu;
orren aingeru txukun polita,
nondik agertu zera zu?

Han goian-goian izarra

Han goian-goian izarra,
erreka ondoan lizarra;
etxe honetako nagusi jaunak
urre gorrizko bizarra.

Urre gorrizko bizarra,
zilar zurizko bizkarra;
erreal txikiz egina dauka
elizarako galtzada.

Nafarroan da Bardena,
Kaparrosoren hurrena;
etxeko andrea kopla dezagun
nagusiaren hurrena.

Etxeko andre zabala,
toki oneko alaba;
bidean nator ondo jakinik
eskuzabala zarela.

Askan eder da garia,
haren gainean txoria;
eraztun batek bildu lezake
neskatxa, zure gerria.

Usoak hegal gorritsu,
moko aldea lumatsu;
horren aingeru txukun polita,
nondik agertu zara zu?

Erronda kanta honen lanketa batik bat ahozko tradiziotik heldu zaizkigun eredu poetikoetan agertzen ohi diren 
baliabide literarioak jorratzeko baliatuko dugu. Herri kantu hau kopla da; zehazki, kopla handi hautsia, Euskal 
Herrian arrunt ohikoa den metrika (8/8/10/8) duena.

1. Lanketaren aurreko jarduera. Ikasleei herri kanta bat entzungo dugula esango diegu. Herri kanta 
batzuk ospakizunetan, festetan, erromerietan eta halakoetan abesten ziren. “Han goian-goian izarra” 
neska-mutil taldeetan abesten ziren kantuetako bat da. Ikasleei kanta nolakoa izango den aurreikusteko 
galdegingo diegu: tristea edo alaia, aspergarria edo kilikagarria, motela edo bizia…

2. Lehen entzuketa. Kanta entzungo dugu, bi aldiz bederen.
3. Ulertu eta esanahiaz hausnartu. Ikasleen aurreikuspena bete den ala ez hausnartuko dugu eta kanta 
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alaia, bizia... zer elementuk egiten duten zehazteko eskatuko diegu. Ikasleen arreta kantaren elementu 
erritmikoetara eramaten saiatuko gara (neurketara eta errimara).

4. Testu idatziaren gaineko lanketa. Kantaren testua (euskara batuan) emango diegu ikasleei eta horren 
gainean honako ariketak egingo ditugu zenbait baliabide poetiko lantzeko:

- Ahapaldiak (edo estrofak) eta metrika. Ikasleei kanta osatzen duten ahapaldiez galdegingo 
diegu eta bertso-lerroak osatzen duten silabak zenbatzeko eta barra batez (/) bereizteko 
eskatuko. Ahapaldiak metrika aldetik eredu berari jarraikitzen diotela nabarmenduko dugu.

_ _ _ _ _ _ _ _  (8 silaba)
_ _ _ _ _ _ _ _  (8 silaba)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (10 silaba)
_ _ _ _ _ _ _ _  (8 silaba)

- Errima. Errimaz ohartaraziko diegu. Kanta berriz abestuko dugu baina bertso-lerro bakoitzaren 
bukaeran gelditurik. Maisu edo maistra hasiko da eta ikasleek azken hitza errepikatuko dute. 
Testu idatzian errima zein bertso-lerrotan agertzen den identifikatu eta azpimarra dezatela 
eskatuko diegu:

Han goian-goian izarra,
erreka ondoan lizarra;
etxe hon(e)tako nagusi jaunak
urre gorrizko bizarra.
...

- Adjektiboak. Adjektibo hauek hartuko ditugu testutik:
	zabala eta eskuzabala. Esanahiaz galdegingo diegu. Eskuzabala hitz elkarketa (izena 

+ adjektiboa) osatzen duten osagaiez hausnarraraziko diegu: esku + zabala. Halako 
beste batzuk osatzeko proposamena egingo diegu (adibidez, -gorria> ilegorria, 
larrugorria…; zuria> buruzuria, elezuria…; -luzea> eskuluzea, zangoluzea; -motza> 
besomotza, kaskamotza...).

	gorritsu eta lumatsu. –tsu atzizkiak, izen bati lotzen zaiolarik, ugaritasuna adierazten 
du (dena dela, gorritsu hitzaren kasuan hori ez da horrela gorri adjektiboa baita). 
Ikasleei hitz horien eratorpenaz ohartaraziko diegu eta adibide gehiago eskatuko 
(esaterako, iletsu, koipetsu, jendetsu, izartsu, adeitsu, zorritsu...).

- Bikoiztapen indargarriak. Euskarak hitzak indartzearren errepikatzeko joera du. Halako 
bikoiztapen indargarria da goian-goian. Bi osagaiek atzizki bera daramate. Ikasleei 
errepikapenaz ohartaraziko diegu eta adibide gehiago eskatuko (esaterako, poliki-poliki, 
astiro-astiro, tarteka-tarteka, egunero-egunero, emeki-emeki…). Adibideak erabiliz esaldiak 
osatzeko eskatuko diegu.

- Metaforak. Kantan zenbait metafora agertzen dira. Ikasleei hauen esanahiaz galdegingo diegu:

	... urre gorrizko bizarra. Zer da urre gorria? Zergatik esaten du kantak nagusi jaunak 
urre gorrizko bizarra duela?

... zilar zurizko bizkarra. Zer da zilar zuria? Zergatik esaten du kantak zilar zurizko 
bizkarra dela?
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Nola esango genuke metaforak erabiliz…

… perlak bezain zuriak diren hortzak?
… ikatza bezain beltzak diren begiak?
… lastoa bezain lakarra den ilea?

	...eraztun batek bildu lezake / neskatxa, zure gerria. Zer esan nahi dute esaldi horiek? 
Nolako da neskaren gerria?

Zer aldatuko zenuke neska gizena dela adierazteko?

_______ batek bildu lezake / neskatxa, zure gerria (adibidez, traktore gurpil batek, bi 
metro sokak, bost lagunek eskuak loturik…)

5. Zabaltzeko jarduera: ahapaldi berria idatzi. Ahapaldien metrika eta errima landu ditugun ariketan ikasi 
dugunaz baliaturik, binaka ahapaldi berria asmatzeko eskatuko diegu ikasleei.

6. Kanta komunikazio jardueretan txertatu. Azkenik, karaoke egingo dugu denon artean herri kanta abesteko 
eta binaka asmatutako ahapaldi berriak ikaskideei erakusteko.

           Kukurruku!

1. BERTSIOA 2. BERTSIOA: EUSKARA BATUAN

Kukurruku!

Kukurruku!
Zer diozu?
Buruan min.
Zeinek egin?
Axerkok1.
Axerko non da?
Errotapean.
Zertan ai da?
Txotxak biltzen
Txotxak zertako?
Su egiteko.
Sua zertako?
Opilak erretzeko.
Opila norendako?
Apezarendako2.
Apeza zertako?
Meza emateko.
Meza zertako?
Gu ta mundu guzia salbatzeko!

Kukurruku!

Kukurruku!
Zer diozu?
Buruan min.
Nork egin?
Axerkok.
Axerko non da?
Errotapean.
Zertan ari da?
Txotxak biltzen.
Txotxak zertarako?
Su egiteko.
Sua zertarako?
Opilak erretzeko.
Opila norendako?
Apezarendako.
Apeza zertarako?
Meza emateko.
Meza zertarako?
Gu eta mundu guztia salbatzeko!
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Kanta kateatu honen hainbat aldaera daude Nafarroako mendialdean. Elkarrizketa moduko egitura du eta bereziki 
egokia izango zaigu ikasleen sormena eta bat-batekotasuna sustatzeko.

1. Lehen entzuketa. Ahozko tradiziotik bildutako lekutasunaren bideoa ikusiko dugu eta horren ondotik 
kanta (San Fermin ikastolako haurrek kantatua) entzungo dugu, bi aldiz bederen.

2. Errepikatu eta buruz ikasi. Irakaslearen ereduaren laguntzaz ikasleek errepikatu eta kantatuko dute, 
ikastalde erdiak hasi eta beste erdiak erantzun dezala.

3. Ulertu eta esanahiaz hausnartu. Entzundakoaren ulermena neurtu eta horri laguntzeko galderak egingo 
dizkiegu: nork egiten du kukurruku? Zer du? Nork egin dio mina? Zertan ari da axerko? Txotxak zertarako 
dira?...

4. Baliabide poetikoak landu:
- Onomatopeiak: kukurruku. Oilarrak kukurruku egiten du. Beste animalia batzuen hotsa 

nolakoa den ote dakiten galdegingo diegu ikasleei.

Adibide batzuk emango dizkiegu:
Katuak miau, mau eta ozenago marrau edo marraka.
Zakurrak zaun-zaun.
Ardiak mee.
Behiak mu, murru.
Zerriak kurrin.
Oiloak karaka.
Txitoek txirru-txirru.
Hontzak uhu.
Otsoak ulu, aiu edo uru.
Txoriak txio-txio, txiru-txiru edo xiru-xiru.
Igelak kro-kro edo korrok.

Eta momorro, munstro edo mamu batek, nola egingo luke?

5. Testu idatziaren gaineko lanketa. Kantaren testua ikasleei emango diegu eta puntuazioaz hausnarraraziko 
diegu: testuaren elkarrizketa antolaketaz eta agertzen diren zeinu grafikoez galdegingo diegu (gidoia 
[—], galde ikurra [?] eta harridura marka [!]).

6. Kantaren bi aldaera edo bertsio emango dizkiegu ikasleei, ezagutzen duguna eta Nafarroako mendialdean 
bildutako beste bertsio bat. Bi kanten artean dauden desberdintasunak aurkitzeko ariketa proposatuko 
diegu ikasleei eta desberdintasun horiek esanahia aldatzen ote duten eztabaidatuko dugu.
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EZAGUTZEN DUGUN BERTSIOA BESTE BERTSIO BAT
	 Kukurruku!
	 Zer diozu?
	 Buruan min.
	 Nork egin?
	 Axerkok.
	 Axerko non da?
	 Errotapean.
	 Zertan ari da?
	 Txotxak biltzen.
	 Txotxak zertarako?
	 Su egiteko.
	 Sua zertarako?
	 Opilak erretzeko.
	 Opila norendako?
	 Apaizarendako.
	 Apaiza zertarako?
	 Meza emateko.
	 Meza zertarako?
	 Gu eta mundu guztia salbatzeko!

	 Kukurruku!
	 Zer duzu?
	 Buruan min.
	 Nork egin?
	 Azeriak.
	 Azeria non da?
	 Goitiko bordan.
	 Zertan ari da?
	 Artoa ereiten.
	 Artoa zertarako?
	 Oiloarendako.
	 Oiloa zertarako?
	 Arrautza egiteko.
	 Arrautza zertarako?
	 Apezarendako.
	 Apeza zertarako?
	 Meza emateko.
	 Meza zertarako?
	 Mundu guztia salbatzeko!

7. Zabaltzeko jarduera. Kantari segida emateko edo bertsoa luzatzeko proposamena egingo diegu. Adibidez, 
“—Ardia zertarako? / —Artilea emateko”, “—Behia zertarako? / —Esnea emateko”, “—Zakurra 
zertarako? / —Etxea zaintzeko”, “—Katua zertarako? / —Saguak uxatzeko” eta abar. Beharrezkoa balitz, 
haurrei laguntza eman geniezaieke irudien bidez. Binaka, elkarrizketa osa dezatela eskatuko diegu gero 
ikaskide batekin dramatizatzeko. Horretarako laguntza izango dute:

	 Kukurruku!
	 Zer duzu?
	 _________ min.
	 Nork egin?
	 _______k.
	 _______ non da?
	 ____________n.
	 Zertan ari da?
	 ____________.
	 ________ zertarako?
	 _______________.
	 ________ zertarako?
	 _______________.
	 ________ zertarako?
	 _______________.
	 ________ zertarako?
	 Opila egiteko.
	 Opila zertarako?
	 Guk denok jateko!
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8. Kanta komunikazio jardueretan txertatu. Azkenik, karaoke egingo dugu denon artean, ikasi dugun herri 
kanta lehenik eta sortu dugun berria gero.

           Erbi ori zebillen

1. BERTSIOA 2. BERTSIOA: EUSKARA BATUAN

Erbi ori zebillen

Erbi ori zebillen
beti pikardian;
gabaz soroan jan da
egunaz mendian.

Erbia gorria zan,
begiak larriak,
buztana motza eta
luze belarriak.

Lazoa jarri zion
soroko sarreran,
an arrapa zezala 
bere etorreran.

Erbi au etorri zan
lenengo garaien
lazoan sartu eta
gelditu zitzaien.

Auzoko bat zebillen
berriz atalaien;
andikan ostu eta
ark eraman zien.

Ankak eta muturra
lotuta jartzian,
sosegatu ziraden
kontentu onian.

Ankak libratu eta
bazebillen dantzan;
leiotikan kanpora
saltatu egin zan.

Erbi hori zebilen

Erbi hori zebilen
beti pikardian;
gauez soroan jan eta
egunez mendian.

Erbia gorria zen,
begiak larriak, 
buztana motza eta
luze belarriak.

Lazoa jarri zion
soroko sarreran,
han harrapa zezala
bere etorreran.

Erbi hau etorri zen
lehenengo garaian
lazoan sartu eta
gelditu zitzaien.

Auzoko bat zebilen
berriz atalaian;
handik ostu eta
hark eraman zuen.

Hankak eta muturra
lotuta jartzean,
sosegatu ziren
kontentu onean.

Hankak libratu eta
bazebilen dantzan;
leihotik kanpora
saltatu egin zen.

Kontakizunezko kanta hau lantzeko kamishibai teknikaz baliatuko gara.

1. Lanketaren aurreko jarduera. Ikasleei erbi baten istorioa entzungo dugula esango diegu. Galdera batzuk 
egingo dizkiegu: erbia nolako animalia den, non bizi den, zer jaten duen...
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2. Lehen entzuketa. Kanta entzungo dugu. Behin irudirik gabe; bigarrena kamishibai irudiez baliaturik.

3. Ulertu eta esanahiaz hausnartu. Kantaren ulermena ziurtatzeko galdera batzuk egingo ditugu eta kantan 
esaten den informazioa hasierako aurreikuspenekin alderatuko dugu: non bizi zen erbia? eguna non 
ematen zuen? eta gaua? zer koloretakoa zen? begiak nolakoak zituen? eta buztana? eta belarriak?... Zer 
gertatu zitzaion? Nork harrapatu zuen? Eta nola bukatu zen haren istorioa?

4. Testu idatziaren gaineko lanketa. Kantaren testua (euskara batuan) emango diegu ikasleei eta horren 
gainean honako ariketak egingo ditugu:

- Deskribapenak. Erbia deskribatzeko erabili diren hitzei ohartarazteko esango diegu. Testuan 
identifikatu beharko dituzte:

erbia
gauez  soroan jaten
egunez  mendian
gorputza gorria
begiak  larriak
buztana motza
belarriak luzeak

Beste animalia batzuen deskribapena egiteko eskatuko diegu. Adjektiboak erabiltzera 
bultzatuko ditugu ikasleak: ttikia, tentea, iluna, argia, zabala, zorrotza… adjektiboak indartzeko 
bikoiztapen indargarriak proposatuko dizkiegu (ttiki-ttikia, zabal-zabala…1). Zenbait atzizki 
erabiltzeko aukera ere emango diegu, esaterako -tsu (iletsu, zorritsu…).

satorra
gauez  sator-zuloan lotan
egunez  lur azpian zuloak egiten
gorputza nabarra
begiak  ..............
buztana ..............
belarriak ..............

hontza
gauez  hegalean eta harrapaketan
egunez  habian lotan
gorputza horixka
begiak  ..............
buztana ..............
belarriak ..............

- Ahapaldiak (edo estrofak) eta metrika. Ikasleei kanta osatzen duten ahapaldiez galdegingo 
diegu eta bertso-lerroak osatzen duten silabak zenbatzeko eta barra batez (/) bereizteko 
eskatuko. Ahapaldiak metrika aldetik eredu berari jarraikitzen diotela nabarmenduko dugu.

_ _ _ _ _ _ _ (7 silaba)

1  Adjektiboak indartzeko bikoiztapenetan lehen osagaia mugagabean idazten da.
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_ _ _ _ _ _ (6 silaba)
_ _ _ _ _ _ _ (7 silaba)
_ _ _ _ _ _ (6 silaba)

- Errima. Errimaz ohartaraziko diegu. Kanta berriz abestuko dugu baina bertso-lerro bakoitzaren 
bukaeran gelditurik. Maisu edo maistra hasiko da eta ikasleek azken hitza errepikatuko dute. 
Testu idatzian errima zein bertso-lerrotan agertzen den identifikatu eta azpimarra dezatela 
eskatuko diegu:

Erbi hori zebilen
beti pikardian;
gauez soroan jan eta
egunez mendian.

5. Zabaltzeko jarduera. Bukatzeko, kanta narrazio bihurtu. Erbiaren kantan entzun dugun istorioa ipuin 
bihurtzeko eskatuko diegu ikasleei. Kontakizunean erbiaren deskribapena sartu behar dute eta kantak 
kontatzen dituen gertaerak ipuin moduan antolatu behar dituzte.

1  Axerko (azeri gaztea) < axer(i)ko < azeri+ko. Azalpena: –ko atzizkia animalia gaztea adierazteko erabiltzen da. Zenbait 
kasu fosildurik gelditu dira: asto > astoko, otso > otsoko, mando > mandoko (edo mandako), zaldi > zaldiko, zezen > zezenko. Haur 
folklorean eta haur hizkeran maiz erabiltzen dira.
2  Apeza: apaiza goi nafarreraz eta Ipar Euskal Herriko euskal mintzoetan.


