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Euskal musika-tresnak deskribatzen 

Lehen Hezkuntza, 5. maila 

Paristik natorren artista bat naiz ni... 

Ikasgaiak: Hizkuntza, Arte Hezkuntza eta Musika 

Gaia: Deskripzioak 

Maila: Lehen Hezkuntzako 5. maila     

Saio kopurua: 10 

Proposamenaren justifikazioa: 

Batez ere euskara arloa lantzeko eta, aldi berean, arte-hezkuntza eta 

musika jorratzeko sekuentzia honetan, gure kulturaren ezaugarri diren 

musika-tresnen ezaugarrien munduan murgilduta, deskripzio subjektiboak 

landuko dituzte ikasleek. Deskripzioen bidez, sormena lagun, inguruko 

objektuak nolakoak diren txukun eta modu aberatsean adierazteko 

proposamen didaktikoa da hau. 

Arazo-Egoera: 

A. Testuingurua: 

Musika, abestiak eta euskal folklorea oso gai erakargarriak dira adin 

guztietako ikasleentzat. Gaur, ikasleak eskolako esparru estalian jolasten 

ibili dira elkarrekin, Lehen Hezkuntzako 1. mailako ikasleekin ‘Paristik 

natorren artista bat naiz ni…’ abesten eta antzezten. Ederki pasa dute. 

Halako batean, galdera hauek sortu dira: eta beste musika-tresnek zer 

soinu egiten dute? Badugu geurea den musika-tresnarik? Zeintzuk dira? 

Nolakoak dira? Eta abesti hori molda daiteke? 

B. Arazoa: 

Nola azaldu ahal diegu beste ikasle batzuei nolakoak diren euskal musika-

tresnak? Nolatan molda dezakegu abesti hori euskal musika-tresnak 

ezagutarazteko?  

C. Xedea: 

Euskal Herriko musika-tresnak ezagutuz, irudimena eta sormena lagun, 

objektuak deskribatzea koherentziaz, kohesioz eta zuzen, askotariko 

hizkuntza baliabideak erabilita. 

Ataza: 

Abesti ezagun baten bertsio ‘moldatua’ egitea euskal musika-tresnak 

kontuan hartuta eta tresna horien deskripzio subjektiboak, marrazkiz 

hornituta, idaztea, beste ikasle batzuen aurrean aurkezteko. 

Unitate honetan, Oinarrizko Konpetentzia hauek lantzen dira: 

 

A. Zeharkakoak edo Orokorrak: 

● Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

(jarduera guztietan) 

● Elkarbizitzarako konpetentzia (2., 8.eta 10. jardueretan) 



PARISTIK NATORREN ARTISTA BAT NAIZ NI… 

3 
 

Euskal musika-tresnak deskribatzen 

Lehen Hezkuntza, 5. maila 

● Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia (2., 7., eta 12. 

jardueretan) 

● Izaten ikasteko konpetentzia (2., 7. eta 10. jarduerak) 

● Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia (2., 9. eta 10. 

jardueretan) 

B. Espezifikoak:  

● Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia (jarduera 

guztietan) 

● Arterako konpetentzia (9. eta 10. jardueretan) 

Helburu didaktikoak: 

● Deskripzio testuen ezaugarriak ezagutzea eta haiek baliatzea. 

● Euskal musika-tresnak ezagutzea eta analisian oinarrituta marrazkiak 

egitea. 

● Deskripzio subjektiboak egiteko adjektiboak, konparazioak, 

onomatopeiak erabiltzea. 

● Lankidetzan aritzea norberaren iritziak adieraziz eta besteenak 

errespetatuz. 

● Autoebaluazioan eta koebaluazioan trebatzea.  

Edukiak (hizkuntza arloa): 

● Deskripzio testuen ezaugarriak 

● Deskripzio subjektiboak eta objektiboak 

● Hizkuntza-baliabideak: adjektiboak, konparazioak eta onomatopeiak 

● Euskal musika-tresnak: ezaugarriak 

● Deskripzioak idazteko prozedurak 

● Lankidetzarako arauak, elkarrekiko errespetuzko mintzaira. 

● Ebaluazio-prozedurak 

Jardueren sekuentzia: 

A. Hasierako fasea: 

1.jarduera. Zer dakigu? 

2. jarduera. Zer egingo dugu?  

3. jarduera. Euskal Herriko musika-tresnak ezagutzen  

4. jarduera. Zer dira, nolakoak dira? 

B. Garapen-fasea: 

5. jarduera. Hizkuntza baliabideak lantzen eta aplikatzen 

6. jarduera. Eta zer ordenatan?  

7. jarduera. Zer moduz ari zarete?  

8. jarduera. Jolastera! Nork du beste erdia? 
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C. Aplikazio-fasea: 

9. jarduera. Gure musika-tresnak hautatzen eta gure hitzekin 

deskribatzen 

10. jarduera. Goazen kantatzera eta azaltzera 

D. Orokortzea eta Transferentzia:  

11. jarduera. Deskripzioak oso erabilgarriak dira. Erabil ditzagun, 

bada!  

12.jarduera. Zer egin dugu eta zertarako balio digu? 

Ebaluazioa   

A. Adierazleak: 

― Ea euskal musika-tresnak identifikatzeko eta deskribatzeko gai den.  

― Ea adjektibo, onomatopeia eta konparazio egokiak hautatu eta idazten 

dituen. 

― Ea modu egokian deskribatzeko gai den (ordena baten arabera, 

landutako hizkuntza baliabideak erabiliz...).  

― Ea hizkuntzaren erabileraren gaineko gogoeta egiten duen. 

― Ea gai den taldeko zereginetan erantzukizunez aritzeko, erabakiak 

hartuz, iritziak emanez eta gainerakoenak errespetatuz.  

― Ea gai den, jarraibideak betez, aurrez emandako informazio-iturri 

analogiko eta digitalak era egokian erabiltzeko. 

― Ea jendaurreko komunikazioan parte-hartzen duen.  

― Ea autoebaluazio eta ebaluazio prozeduretan parte hartzen duen eta 

hobetzeko iradokizunak egiten dituen. 

B. Tresnak:  

― Hasierako ebaluazioa: 1. eta 4. jarduerak 

― Prozesuaren ebaluazioa: 5., 6., 7. , 9. eta 12. jarduerak  

― Bukaerako ebaluazioa: 10. eta *11. jarduerak  
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Askotan, kanpoan euria denean, Lehen Hezkuntzako 1. mailako eta Haur 

Hezkuntzako ikasleekin jolasten ibiltzen zarete eskolako esparru estalian. 

Gaur ere han egon zarete elkarrekin musika entzuten eta jolasten. 

Primeran pasa duzue Paristik natorren artista bat naiz ni...abestia kantatzen.  

 

 
https://goo.gl/zU18z1 

Bai, Paristik datorren artista horrek musika-tresna ugari jotzen daki...Baina 

ikasle gazteek galdera hauek egin dizkizuete: ez dago beste musika-

tresnarik? Zer soinu egiten dute? Eta nolakoak dira?...  

Arazo horren aurrean, hauxe galdetzen dizuegu: Nolatan molda daiteke 

abesti hori haurrek euskal musika-tresnak ezagutzeko? Eta nolatan 

azalduko diezue nolakoak diren?  

Abestiaren bertsio ‘berria’ egin dezakezue euskal musika-tresnak kontuan 

hartuta eta zuen deskripzioekin hornituta. Zer deritzozue? 

Goazen, bada.  

 

1.jarduera. Zer dakigu? 

Denok talde handian bilduta, galdera 

hauei erantzun: 

 

° Zer inportantzia du musikak 

zuentzat? 

° Badugu geurea den musika-

tresnarik? Zein?  

° Zenbat euskal musika-tresna 

ezagutzen dituzue? Nolakoak dira?  
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2. jarduera. Zer egingo dugu?  

Atal honetan, egitekoak zehazten eta antolatzen arituko gara.  

Lehenago esan dugun bezala, Paristik natorren… abestiaren bertsioa, 

zuena, egingo duzue eta, horrez gain, esplikatu egingo duzue nolakoak 

diren euskal musika-tresnak: deskripzioak egingo dituzue marrazki eta 

guzti.  

Beraz, egiteko asko dituzue eta horrek planifikazioa 

behar du. Hiruko taldetan arituko zarete. Taldeak 

egiteko, irakasleak 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 ... zenbakiekin 

izendatuko zaituzte (hiru aldiz errepikatuko ditu 

zenbakiak). Zenbaki bera duzuen hiru kideok elkartu 

eta azpiko talula beteko duzue. Gero, talde handian bateratuko dituzue 

erabakiak. 

ZER EGINGO DUGU? NOLA EGINGO DUGU? 
ZERTARAKO EGINGO 

DUGU? 

Euskal musika-tresnak 

ikusi eta haien soinuak 
entzungo ditugu. 

………………………….. 

Euskal musika-tresnak 
hobeto ezagutzeko. 
................................. 
 

……………………… 

Musika-tresnak 
arretaz begiratuz eta 

aztertuz 
.................. 
..................... 

Adjektiboak, konparazioak 
..................erabiltzen 
ikasteko. 
.............. 

Marrazkiak egingo ditugu. 
Taldeka? Bakarka? 
.................. 
 

................................. 

Hona joango gara 

azaltzera: 
................. 
 
Hauxe egingo 

dugu:.................. 

............................. 

Ikastetxeko beste ume 
guztiek euskal musika-

tresnak …………………. 
................................. 

Eta zer egin daiteke egingo duzuen lan hori ebaluatzeko? Elkarrekin pentsatu 

eta erabakiak hartu. Idatzi zuen erabakiak hodeiaren barruan: 
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3. jarduera. Euskal Herriko musika-tresnak ezagutzen 

Talde handian eta arbel digitalean egingo duzue jarduera hau.  

Hona hemen euskal musika-tresna batzuk. Lehendabizi, izarraren barruko 

izenak lotu dagokien tresnarekin eta laukitxoetan idatzi. 

Musika-tresna horien soinuak entzuteko, zoazte 5. jarduerako helbideetara; 

edo, bestela, Interneten bilatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musu-tronpa       Txistua 

     Danbolina      Ttun-ttuna 

           Trikitia     Dultzaina   

   Alboka      Txalaparta   

  Txirula      

       Panderoa    Atabala 
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4. jarduera. Zer dira, nolakoak dira? 

Gure proiektu honetan, musika-tresnak nolakoak diren esango dugu. 

Horretarako, deskripzio-testuak behar ditugu. 

Badakizue zer diren deskripzioak ezta? Elkartu zaitezte talde handian eta 

saiatu denon artean definizioa ematen. 

Hauxe da deskribatzea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskribatzen dugunean, zuen ustez, bada alderik argazki batean ikusten 

dugunaren eta guk egiten dugun deskripzioaren artean? Zergatik?  

Horren inguruan aritzeko, jarduera hau proposatzen dizuegu:  

✓ Lehendabizi, lauko taldetan elkartu (Zein hizkirekin hasten da zuen izena? 

Izenaren hasieran hizki berdina duzuen kideok elkartuko zarete).  

✓ Ondoren, begiratu arretaz beheko bi irudiei eta aukeratu bat. Laurok irudi 

bera aukeratu behar duzue.  

 

✓ Lauko taldetxoan, bi bikote egin. 

✓ Bikoteka, pentsatu nolako ezaugarriak dituen pertsonaia horrek 

(tamaina, ilea, janzkera ….) 

✓ Laguntza moduan, hemen duzue deskribatzean kontuan hartu ahal 

dituzuen zenbait ezaugarri. 
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Koloreak urdina, berdea, gorria, horia, beltza... 

Tamainak luzea, motza, txikia, handia, ertaina, zabala, estua... 

Gizakiak 

deskribatzeko 

hitzak 

lodia, argala, garaia, txikia, iletsua, ile luzea, ile horia, ile 

motza ... 

Adjektiboak polita, itsusia, zoragarria, ederra, ikaragarria, 

beldurgarria... 

Formak biribila, luzea, karratua... 

Sentimenduak 

eta jarrerak 

pozik, triste, haserre, alai, lasai, urduri... 

Posizioa eta 

kopuruak 

adierazteko 

hitzak 

ondoan, alboan, aurrez aurre, gainean, azpian, 

eskuinean, ezkerrean, aurrean, atzean, goian, behean, 

kanpoan, barruan... Asko, gutxi, ugari, urri, bat, bi, 

hiru... 

Zaletasunak 

adierazteko 

hitzak 

gustatzen zaio, ez zaio gustatzen, gogoko du, ez du 

gogoko... 

Jatorria: Lasarteko berritzegunea, 2006 /2007mintegia 

✓ Idatzi nolakoa den pertsonaia hori. Bikote bakoitza bere aldetik arituko 

da. Ea zer moduz ateratzen zaizuen! 

 

 

 

 

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

✓ Lauko taldean, konparatu zuen deskripzioak. 

✓ Berdinak dira? Zer alde dute? Bikote biek ezaugarri berdinei erreparatu 

diezue eta antzeko hitzak erabili dituzue?  

✓ Uste duzue irudiei begiratu gabe, beste ikasle batek ongi marraztu ahal 

izango lukeela mutiko edo neskato rockero hori?  
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Zuen ustez, idatzi duzuen deskripzioa subjektiboa ala objektiboa da? 

Zergatik? 

 

 
http://goo.gl/bqXCIx 

Deskripzioak datu zehatz-zehatzak baino jasotzen ez baditu objektiboa dela 

esaten da. Deskripzio objektiboak begiz ikus daitekeena edo neurtu 

daitekeena jasotzen du deskribatzailearen iritzirik eta sentimendurik 

adierazi gabe. 

Baina deskribatutakoari buruz iritzia edo sentimenduak adierazten badira, 

deskripzioa subjektiboa da.  

Bi adibide hauek irakurri eta esan: Zein da objektiboa? Zein da 

subjektiboa? 

(...) Sudur gorri-gorria du 

pilota bat bezalakoa. Sudur 

barregarria da, 

pailazoarena ematen du.  

 

(...) Sudur gorria du eta 

punta biribila dauka. 

 

http://goo.gl/9ln71r 

 

Bada, sekuentzia honen bidez musika-tresnak modu subjektiboan 

deskribatuko dituzue: nolako forma duten, nolako soinua egiten duten eta, 

zuen iritziz, nolakoak diren azalduko duzue ‘zuen estilora’.  

 

http://goo.gl/bqXCIx
http://goo.gl/9ln71r
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5. jarduera. Hizkuntza-baliabideak lantzen eta aplikatzen 

Nolakoak dira euskal musika-tresnak? Eta nolako soinua egiten dute? Atal 

honetan, hizkuntza-baliabide batzuk aztertuko ditugu. 

 

5.1. jarduera. Nolakoak dira? Adjektiboak erabiltzen 

 

 

Objektu baten tamainaz, koloreaz, itxuraz hitz 

egiteko edota gure sentimenduez eta zerbaiten 

egoeraz hitz egiteko eta nolakoak diren esateko 

adjektiboak erabiltzen ditugu. Hala, handia, txikia, 

nanoa, erraldoia, gorria, beltza, dibertigarria, 

aspergarria, polita, itsusia… dela diogu.  

 

Baina zer esan dezakegu soinuei buruz? Politak dira? Itsusiak? Adjektiborik 

egokienak dira? Zer adjektibo erabil daiteke soinuak deskribatzeko?  

 

Prozedura: 

 

1. Talde handian bilduta, aztertu azpiko hodeian dituzuen adjektiboak. 

Badakizue zein den haien esanahia? 

2. Entzun euskal musika-tresnen soinuak (azpiko taulan dituzue).  

3. Bikoteka elkartu. Bikoteak egiteko, irakasleak musika-tresnen 

izenekin izendatuko zaituzte: txalaparta, panderoa, trikitia, txirula, 

ttunttuna, danborra, txistua, tronpa... (izenak birritan aipatuko 

ditu). Hala, txalapartak elkartuko zarete, albokak, tronpak...  

4. Bikoteka, erabaki zein adjektibo jarri ahal diozuen musika-tresna 

bakoitzaren soinuari. Adibidez: trikitiaren soinua alaia eta dantzaria 

da...  

5. Hiztegietan begiratu: http://www.hiztegia.net/; Musika hiztegia: 

http://bit.ly/1F9Y5ko. Irakasleak ere lagunduko dizue.  

6. Talde handian, adjektiboz bete hodeia. 

http://www.hiztegia.net/
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https://goo.gl/XWYtpE 

 

 

 

https://goo.gl/Y72MM

G 

 

  

 

https://goo.gl/JzLSNH 

 

 

 

https://goo.gl/YbJnJA 

 

  

 

https://goo.gl/KOXswj 

 

 

 

http://goo.gl/TCnN7g 

 

 
 

 

https://goo.gl/rmzkFI 

 

  

 

https://goo.gl/VN6uy2 

 

  

 

https://goo.gl/H5Q7to 

 

  

 

http://goo.gl/y1a5OY 

 

Informazio gehiago: 

http://www.soinuenea.eus/bisita/index.php?id=eu 

 

dantzari                  

alai 

triste 

zaratatsu 

durunditsu… 

https://goo.gl/XWYtpE
https://goo.gl/Y72MMG
https://goo.gl/Y72MMG
https://goo.gl/JzLSNH
https://goo.gl/YbJnJA
https://goo.gl/KOXswj
http://goo.gl/TCnN7g
https://goo.gl/rmzkFI
https://goo.gl/VN6uy2
https://goo.gl/H5Q7to
http://goo.gl/y1a5OY
http://www.soinuenea.eus/bisita/index.php?id=eu
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5.2. jarduera. Zergatik ez dugu adjektiboekin jolasten? 

 

Banaka arituko zarete. Idatzi sei adjektibo txarteltxoan, zuk nahi dituzunak. 

Irakasleak edo ikasgelako kide batek ozenki esango ditu hodeian idatzi 

dituzuen adjektiboak edozein ordenetan.  

Idatzita duzun adjektibo bat esaten badute, zirriborratu laukitxoa. Lauki 

guztiak zirriborratuta dituzunean ...  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. jarduera. Onomatopeiak baliatzen 

 

 

Eta musika-tresnak deskribatzeko 

onomatopeiak erabiltzen baditugu? 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/Qmotvi 

http://goo.gl/Qmotvi
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Txalaparta         

Panderoa 

Ttun-ttuna     Danbolina 

      Txirula   

 

 

Badakizue zer diren onomatopeiak? Gure abestia onomatopeiaz josita dago. 

Entzun berriro: https://www.youtube.com/watch?v=KK1IfppwQ6o. Beste 

abesti hauetan ere makina bat onomatopeia topa ditzakezue: 

https://goo.gl/7EyFTz.  

Elkartu bikoteka (aurreko jardueran, musika-tresnen izenaren arabera 

elkartu zaretenok) eta idatzi definizioa zuen koadernoan. 

Hauxe da onomatopeia: 

…………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adibidez:…………………………………………………………...onomatopeiak dira. 

 

Beste onomatopeiarik ezagutzen duzue? Nola egiten du kilkerrak? Eta 

oilarrak? Idatzi taula honetan ezagutzen dituzuen onomatopeiak. Gero, talde 

handian aztertuko ditugu. 

 

Onomatopeiak euskaraz 

   

 

Zer onomatopeia ezagutzen duzue euskal musika-tresnen soinuak 

imitatzeko? Zein da txalapartarena? Eta beste musika-tresnenak? Lotu 

onomatopeiak musika-tresnekin.  

Beste batzuk asmatu eta idatzi hodeitxoetan! 

 

 

 
Txiru liru li      

Tan parran tan 

           Ttakun-ttakun         

Tun tun        

Tarrantan  

https://www.youtube.com/watch?v=KK1IfppwQ6o
https://goo.gl/7EyFTz


PARISTIK NATORREN ARTISTA BAT NAIZ NI… 

9 
 

Euskal musika-tresnak deskribatzen 

Lehen Hezkuntza, 5. maila 

Beraz, onomatopeiak oso baliabide onak dira musika-tresnak deskribatzeko. 

Erabili zuen deskripzioetan!  

 

5.4. jarduera. Konparatzen eta exageratzen 

 

Adjektibo eta onomatopeiez gain, konparazioak eta superlatiboak ere 

erabil ditzakezue deskripzioetan.  

Hala, gauza bat oso zuria dela esateko zerekin konpara dezakezue? 

Elurrarekin, amonatxo xahar baten ilearekin… eta nola esango 

duzue? Elurra bezain zuria esan dezakezue edo amonaren ilea 

bezain zuria, ezta?  

Hona hemen zenbait marrazki eta konparazio. Hiruko taldetan aztertu (2. 

jarduerako hirukoak egin). Zeintzuk dituzue gustuko? Lotu azpiko 

konparazioak marrazki hauekin. 

   

 
  

   

✓ Hego haizea baino arinagoa 

✓ Esnea bezain zuria 

✓ Lukainka baino luzeagoa 

✓ Akerraren adarra baino 
bihurriagoa 

✓ Eztia bezain goxoa 

✓ Bi zangoak baino adiskideagoa 

✓ Ardatza baino tenteago 

✓ Tximista baino azkarragoa 

✓ Harria baino gogorragoa 

✓ Mendiko arroka bezain 
gogorra 

✓ Haga bezain luzea 

✓ Labezomorroa baino 
itsusiagoa 
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Konparazioak egiten ditugunean berdintasunari edo 

desberdintasunari erreparatzen diogu: 

➢ Berdintasuna markatzeko kopurua denean, adina, beste … 

morfemak erabiltzen ditugu. 

➢ Eta nolakotasuna adierazteko bezain, bezala... morfemak 

erabiltzen ditugu. 

➢ Desberdintasuna adierazteko, berriz, baino…-ago egitura 

erabiltzen dugu. 

➢ Kopuru desberdintasuna adierazteko, gehiago eta gutxiago. 

zenbatzaileak erabiltzen ditugu 

Superlatiboak maila altuan edo maila gorenean edukitzen 

den nolakotasuna adierazten du: 

➢ -(r) ik ...-en egitura erabiltzen dugu.  

➢ Eta kantitatea adierazteko, berriz, gehien, gutxien morfemak 

erabiltzen ditugu. 

 

Zein konparazio erabil dezakezue musika-tresnekin? Egin konparazioak goiko 

egiturak baliatuta.  

Adibidez: Trikitiaren soinua alaia da, udaberriko egun eguzkitsuak baino 

alaiagoa! Edo… Hiru zuloko txirula ardatza baino tenteagoa da! 

 

Musika hiztegia erabili: http://goo.gl/QklzJN. Talde handian zuzenduko 

dituzue.  

 

1. ------------------------------------------------------------------------------- 

2. ------------------------------------------------------------------------------ 

Orain, exageratu, eta superlatiboak erabili. Asmatu bi edo hiru, ea nor den 

exageratuena! 

Adibidez: Trikitia da munduko musika-tresnarik alaiena eta biziena! 

Exageratuena, txapeldun! 

1.--------------------------------------------------

------------------------------ 

2.------------------------------------------------

-------------------------------- 

3.-------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

Beraz, deskribatzen duzuen objektu horri ‘zuen 

ukitua’ eman ahal diozue konparazioen bidez.

http://goo.gl/QklzJN
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6. jarduera. Eta zer ordenatan?  

Zuen ustez, edozein ordenatan deskriba 

daiteke? Orain gora, gero behera, berriro 

gora eta gero ezkerraldera? Lehenengo 

nola erabiltzen den eta gero zer den? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenatuta ala desordenatuta dago deskripzio hau? 

 

  

 

Zein musika-tresna da? Ez da zaila asmatzea zein den, ezta?  

Txirula da, bai. Baina nolako zorabioa batera eta bestera, inolako ordenarik 

gabe ibiltzea ezta? Saiatu, banaka, testua ordenatzen. Koadernoan idatzi.  

Ondoren, talde handian hauxe erabaki: zer hurrenkera edo ordena eduki 

behar du deskripzioak? Adostu irizpideak. 

Irizpideak adostu dituzuela, beste jarduera hau proposatzen dizuegu.  

 

Danborrak lagunduta jotzen da. Tutu luzea dauka, beheko aldean 

zabalagoa da goiko aldean baino. Zortzi zulo ditu. Gehienetan, 

zurezkoa izaten da. Haize-instrumentua da. Tutuaren behealdean 

bi zulo daude albo banatan eta tutua konikoa da. Baina bada 

metalezkoa ere. Hatz txikiarekin ixten den zuloa (azkena) 

alboratua da, zazpi zulo ditu gainaldean eta bat goiko azpialdean. 
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6.1. jarduera. Hurrenkera egokian deskribatzen 

Hiruko taldetan bilduko zarete (elkartu zaitezte planifikazio-jardueran aritu 

zinetenok).  

Aurreko jardueran adostutako irizpideak kontuan harturik, deskribatu honako 

irudi hau:  

 

 

http://goo.gl/P9O1sG 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Orain, talde handian irakurri zuen deskripzioak. Ordenatuta ala 

desordenatuta idatzi dituzue tximino pandero jolearen ezaugarriak?  

Jarduera honetan egiaztatu duzuenez, ondo pentsatu behar duzue nola 

antolatuko dituzuen deskribagaiaren ezaugarriak: ezaugarri orokorretatik 

zehatzenetara edo alderantziz; kanpoaldetik barruko aldera edo barruko 

aldetik kanpoalderantz.... Beti, hurrenkera baten arabera. 

http://goo.gl/P9O1sG
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Lan handia egin duzue dagoeneko. Landutakoa laburbiltzeko, jarduera hau 

proposatzen dizuegu. 

 

6.2. jarduera. Deskripzioetako baliabideak konparatzen 

 

Bi deskripzio dituzue hemen: A eta B.  

Konparatu egingo dituzue: Zer alde dute? Zein da objektiboa eta zein 

subjektiboa? Zer baliabide dituzte? Erreparatu deskripzioaren ordenari. 

Bikoteka elkartu (aurreko jardueran elkartu zareten bikoteak: txalapartak, 

tronpak, albokak, panderoak...) eta azpiko behaketa-orria bete. 

 

 

6.2. jarduera. Behaketa orria 

 A) TESTUA B) TESTUA 

Zein da objektiboa? 

Zein da subjektiboa? 

 

Nolako baliabideak ditu? 

 

 Konparazioak:  

 Adjektiboak: 

 Onomatopeiak: 

 .... 

  

B)  Perkusio tresna sinplea da. 

Uztai forma du, ilargi betea bezain 

biribila da. Larruzko azala du ia 

harria bezain gogorra eta zurruna. 

Inguruan txin da ta-txin alaia eta 

jostaria egiten duten zilar koloreko 

txindatak ditu, erditik elkarri lotuta. 

Metalezkoak dira txindata txiki 

horiek eta eguzkitan diz-diz egiten 

dute. eta dantzari ibiltzen dira 

uztaiaren inguruan. Soinu 

errepikakorra eta jostaria du 

musika-tresna honek nire ustez. 

Esku batez heltzen zaio eta 

besteaz jotzen da.  

A)  Perkusio tresna da. Uztai forma du musika-

tresna honek. Azala larruzkoa du eta inguruan 

txindata biribil txikiak ditu, metalezkoak. Esku 

batez heltzen zaio eta besteaz jotzen da. 

Trikitiarekin batera erabiltzen da. 

Musika hiztegia 

Zer da? 
 

Zer forma du? 
 

Zerez osatuta 

dago?  

Nola jotzen da? 
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7. jarduera. Zer moduz ari zarete?  

Aurrera joan aurretik, 

norberaren aurrerapena 

balioesteko eta gogoeta egiteko 

tartetxo hau proposatzen 

dizugu.  

 

Bestelako laguntzarik edo 

beharko bazenu, hauxe da une 

egokia zure aurrerapenaren 

inguruan gogoeta egiteko.  

Txantiloi honetako galderak kopiatu eta erantzun zeure koadernoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talde handian elkartu eta hitz egin ezazue egindako gogoetaz.  

 

 

8. jarduera. Jolastera! Nork du beste erdia? 

 

Jolas honetan, ahoz arituko zarete eta talde handian bilduta.  

Nork du beste 

erdia? 

❏ Gustuko duzu egiten ari zaren lana? Zergatik? 

❏ Zer ari zara ikasten? 

❏ Non dituzu zailtasunak? Zertan sakondu behar duzu 

gehiago? Zein ataletan? 

❏ Uste duzu jarduera osagarririk behar duzula? 

❏ Talde lanari dagokionez, nola sentitzen duzu zeure 

burua? Zergatik? 

❏ Nori eskatu ahal diozu laguntza?  
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Honela jardungo duzue: 

 

1) Irakasleak bi zatitan 

ebakiko ditu musika-

tresnen irudiak 

(eranskinetan dituzue).  

2) Ebakitako irudien puska 

bakoitzean “a” eta “b” 

idatziko du atzeko 

aldean. 

 

www.fotolog.com/alexx_omar/ 

3) Talde bi egingo dituzue gelan: talde batekoek “a” zatiak izango dituzte, 

eta bestekoek, “b” zatiak.  

4) Irudien zatiak kartetan bezala pilatu a multzoan eta b multzoan. 

5) Parte-hartzaileek zati bana hartuko dute multzotik, eta minutu batez 

aztertuko dute egokitu zaien zatia. Gogoratu zeri erreparatu behar 

diozuen: formari, koloreei, tamainari... 

6) Txandaka, parte-hartzaile bakoitzak bere zatia deskribatuko du. Beste 

taldekoek esan behar dute nork daukan txartelaren beste erdia.  

Pertsona bik baino gehiagok beste erdia eurena dela uste badute, jarraitu 

egin behar da deskribatzen, ahalik eta modurik zehatzenean deskribatu arte. 

Falta zaien erdia horixe dela frogatu eta egiaztatu behar dute. 

 

 

9. jarduera. Gure musika-tresnak hautatzen eta geure hitzekin 

deskribatzen 

 

Heldu da musika-tresnen dreskripzioak idazteko momentua. 

 

Prozedura: 

1. Hiruko taldetan elkartu (planifikazio-jardueran eta beste 

jardueretan elkartu zareten hirukoak). 

2. Talde bakoitzak hiru musika-tresna aukeratuko ditu.  

3. Talde handian hartu behar duzue azken erabakia, denok berdinak ez 

deskribatzeko. 

4.  Egokitu zaizkizuen musika-tresnak deskribatu.  

5. Testua idazteko eta zer hartu behar duzuen kontuan gogoratzeko, 

erabili kontrol-orri hau: 

http://www.fotolog.com/alexx_omar/
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Musika-tresnen deskripzioak idazteko kontrol-orria 

 Aztertu arretaz deskribatuko duzuen musika-tresna. 

 Informazioa bildu eta hautatu  

 Musika-tresnaren ezaugarri esanguratsuenak zerrendatu:  

o Tamaina 

o Forma 

o Kolorea 

o Zenbat atal dituen  

o Nola jotzen den 

 Gogoratu deskripzio subjektiboa egingo duzuela, beraz, zuen 

iritziak idatziko dituzue. 

 Erabaki zein ordenatan deskribatuko duzuen. 

 Adjektiboak aukeratu. 

 Onomatopeiak bilatu edo asmatu. 

 Konparazioak erabili. 

 Marrazkia egin. Horretarako kontuan hartu idatzi dituzuen 

ezaugarriak. 

 

Eranskinetan duzue deskripzioak idazteko eta musika-tresnak marrazteko 

txantiloia. Ez ahaztu informazioa biltzea eta hautatzea; izan ere, horrela 

jakingo duzue nola jotzen den musika-tresna hori, nolako ezaugarriak 

dituen… Honako helbide hauetan duzue informazio erabilgarria:  

 

Informazio-guneak 

o Soinuenea: https://goo.gl/xNGJNG 

o Musika hiztegia: http://goo.gl/QklzJN 

o Euskal musika-tresnak: https://goo.gl/xNGJNG 

 

Testuak idatzi ondoren, beste talde bati pasatu, zirriborroak zuzendu eta 

iradokizunak egin ditzaten. Zuek ere modu berean jardungo duzue beste kide 

batzuen deskripzioekin. Horretarako, erabil ezazue txantiloi hau: 

https://goo.gl/xNGJNG
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.euskara.euskadi.net%2Fr59-738%2Feu%2Fcontenidos%2Finformacion%2F6503%2Feu_2415%2Fadjuntos%2FHiztegiak%2FMusikaHiztegia.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdiiMq7mL3I1eWKZg0YbFxpgOqwIg
http://goo.gl/QklzJN
file:///X:/part_datos/AppData/Roaming/Microsoft/Word/uskal%20musikatresnak
https://goo.gl/xNGJNG
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Zirriborroak zuzentzeko 

txantiloia  

Bai? Zer egin 

daiteke 

hobetzeko? 

Testuak ordena argia du.   

Musika-tresnaren ezaugarri 

nabarmenenak aipatzen dira (zer den, 

forma, atalak, nola jotzen den...) 

  

Deskripzio subjektiboa da: ideiak, 

sentimenduak, iritziak... ditu. 
  

Onomatopeiak daude eta erraz 

identifikatzen dira musika-tresnaren 

soinuarekin. 

  

Konparazioak ondo eginda daude.   

Soinua eta tresna deskribatzeko 

adjektibo egokiak ditu. 
  

Txukun idatzita dago, eta ez dago 

akats handirik (hitzak, ortografia...)  
  

Marrazkiak ondo erakusten du testuak 

deskribatzen duena. 
  

 

Zuen kideek egindako iradokizunak kontuan hartu. Testuak zuzendu, 

orraztu eta listo!  

Irudimena lagun egindako deskripzio txukun eta koloretsuak prest dituzue! 

Paristik datorren artistak egingo lukeen antzera! 
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10. jarduera. Goazen kantatzera eta azaltzera! 

 

Guztion deskripzioak zuzenduta, eta marrazkiak eginda dituzuela, orain, 

Paristik natorren artista bat naiz ni abestia moldatuko duzue, zuek aukeratu 

dituzuen euskal musika-tresnen arabera.  

 
https://goo.gl/L2Xkz3 

 

Honezkero egiaztatuta izango duzuenez, abesti horrek ‘bertsio’ asko ditu; 

norberak aukeratzen duen musika-tresnaren arabera….  

 

Prozedura:  

1. Aurreko jarduerako kideak elkartu. 

2. Abestiaren letra bilatu Interneten eta kopiatu. 

3. Zuen deskripzioetako musika-tresnen izenekin eta haien 

onomatopeiekin moldatu letra berria.  

4. Talde handian bilduta, denen artean, abestiaren bertsio berria idatzi 

arbel digitalean. Aukeratu dituzuen euskal musika-tresna guztiek egon 

behar dute zuen abesti berrian! 

 

Abestia egokitu duzue dagoeneko eta, horrekin batera, musika-tresnen 

deskripzioak eta marrazkiak dituzue. Zer egingo duzue? Nora joango zarete 

hori guztia erakustera? Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 1. mailako 

ikasleengana? ... Zer erabaki zenuten 2. jarduerako planifikazioan? 

https://goo.gl/L2Xkz3
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Aurreikusitakoaz gain, gauza asko dituzue erabakitzeko: 

 

 Zein taldetara joango zarete? 

 Non egingo duzue aurkezpena?  

 Nola egingo duzue aurkezpena?  

 Nola abestuko duzue bertsio 

berria?  

 Nola erakutsiko dituzue 

deskripzioak eta marrazkiak?  

 … 

http://thinkingspace.org.uk/ 

 

Pentsatu arretaz eta erabaki. Modu askotan antola dezakezue-eta saiotxoa! 

 

Dagoeneko prest duzue den-dena ikasle gazteagoen gelara joateko, ezta? 

Ba…  

Ondo pasa! 

 

 
https://goo.gl/AMmsbm 

 

http://thinkingspace.org.uk/
https://goo.gl/AMmsbm
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11. jarduera. Deskripzioak oso erabilgarriak dira. Erabil ditzagun, 

bada! 

Unitate honetan, beste ikasle batzuekin batera abestu duzue, euskal 

musika-tresnak ezagutu eta deskripzio aberatsak eta koloretsuak egin 

dituzue. Ikasitakoa berriro erabiltzeko gauza zaretela uste dugu, eta 

horregatik, beste egoera hau proposatzen dizuegu, banaka egiteko.  

Ikastetxean webgunea duzue eta bertan, 

albisteak, ipuinak, errezetak, bideoak… 

txertatzen dituzue. Webgune horretan, 

gainera, denbora-pasa txokoa ere badago eta 

bertan hizki-zopak, txisteak, horoskopoa… 

agertzen dira.  

Oraingoan, 6. mailakoek igarkizunen lehiaketa 

jarri dute martxan... Hauxe da lehiaketaren 

leloa: Gure igarkizunak: Nor da? Zer da? 

Ezetz asmatu! 

Zuen ikasgelara etorri dira parte-hartzera 

animatu zaitezten. Gurasoek ere parte 

hartuko dute. 

Igarkizun originalak, inoiz argitaratu gabeak 

eta aberatsak nahi dituzte. Webgunean 

publikatuko dituzte-eta. Zuentzat erronka 

paregabea da ikasi duzuena erakusteko! 

Zuetako bakoitzak hiru igarkizun bidali behar 

ditu. Ea zenbatek asmatzen dituzten zuek 

proposatuko dituzuen igarkizunak, deskripzio koloretsu, adjektiboz, 

konparazioz eta onomatopeiaz jositakoak! 

 

12. jarduera. Zer egin dugu eta horrek zertarako balio digu? 

 

Dagoeneko edozein objektu deskribatzeko 

gauza zaretela uste dugu. Zer uste duzue?  

Deskripzioen munduan, musika eta euskal 

kulturaren baitan murgildu zarete, eta 

hizkuntza landu duzue. Horrez gain, 

igarkizunen lehiaketan ere parte hartu 

duzue eta denak txundituta utzi dituzue 

egin dituzuen deskripzioekin.  

Zer moduz pasa dute beste ikasleek 

zuekin? Zer moduz pasa duzue zuek? 

Zure ustez, nola aritu zara? Galdera hauei 

erantzun. 
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ZER EGIN DUT? 

NOLA ARITU NAIZ? 

 

ZER EGIN DEZAKET 

HOBETZEKO? 

Gogotsu hartu dut 

parte talde lanean: 

planifikazioan eta 

jarduera guztietan. 

    

Nire iritzia eman 

dut eta beste 

kideen iritziak 

kontuan hartu 

ditut. 

    

Euskal musika-

tresnak hobeto 

ezagutzen ditut 

orain. 

    

Badakit 

adjektiboak, 

onomatopeiak eta 

konparazioak 

erabiltzen. 

    

Badakit objektuak 

deskribatzen. 
    

Egin dugun lana 

erakutsi eta 
jendaurrean 
komunikatu dut.  

    

Ondo sentitu naiz.     
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ERANSKINAK 
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Deskripzioak idazteko eta gure musika-tresnak marrazteko 

txantiloia 

 

--------------------------------------- (Musika-tresnaren izena) 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


