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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.
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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.

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.


