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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 [!]).
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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.

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:
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	 Kukurruku!

	 Zer duzu?

	 _________ min.

	 Nork egin?

	 _______k.

	 _______ non da?

	 ____________n.

	 Zertan ari da?

	 ____________.

	 ________ zertarako?

	 _______________.

	 ________ zertarako?

	 _______________.

	 ________ zertarako?

	 _______________.

	 ________ zertarako?

	 Opila egiteko.

	 Opila zertarako?

	 Guk denok jateko!

8. Kanta komunikazio jardueretan txertatu. Azkenik, karaoke egingo dugu denon artean, ikasi dugun herri 
kanta lehenik eta sortu dugun berria gero.

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.


