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1. SARRERA 

Azken hamar urteotan, lan bila eta bizi-baldintza hobeagoen bila etorri diren etorkinen 

kopuru handia jaso du gure herriak. Gertaera horrek gure ikastetxeetan eragin zuzena izan du 

hainbat arlotan, baita hizkuntzaren lanketan eta trataeran ere. Heziberri dekretuak aipatzen 

duen inklusioa eta aniztasunaren trataera kontuan hartu nahi izan ditugu proiektua 

garatzerakoan. Beraz, proiektu hau erdara nagusi den ikastetxe batean kokatu dugu; euskara 

bigarren edo hirugarren hizkuntza duten ikasleak ikastetxeko % 90 dira.  

Gure proiektua ahozkotasuna lantzeko baliabide gisa planteatu dugu; hain zuzen ere, 

haurrei euskaraz hitz egiteko momentuak eskaintzea ezinbestekotzat jotzen baitugu, baita 

hizkuntza-eredu egoki eta zainduak eskaintzea ere. Izan ere, haurrek errepikapenez eta 

imitazioz ere ikasten dute. 

Gure ustez, ikasleekin ahozkotasuna lantzea ezinbestekoa da eta lanketa hori txikitatik 

hastea komeni da. Horregatik, Haur Hezkuntzako etapan oinarritu nahi izan dugu gure 

proiektua.  

Proiektuan bi aspektu  izan ditugu oinarri: batetik, ludikotasuna, haurrek ondo pasatzea 

beharrezkoa dutelako edozer gauza barneratzeko; bestetik, talde-lana, elkarrekin aritzea 

garrantzitsua ikusten dugulako haien arteko harremanetan euskara erabiltzeko ohitura 

sustatzeko.  

Ahozkotasunean oinarritutako antzezpen eta esketx batzuk proposatu ditugu Haur 

Hezkuntzako adin bakoitzarentzat. Antzezpen eta esketx bakoitzarekin bi testu: batetik, euskara 

batuan idatzi eta moldatutakoa; bestetik, EBAZ arauak eta euskarazko prosodia kontuan 

hartuta egindakoa, hau da, nola ahoskatu azaltzen duena  (bokal- eta kontsonante-bilkurak, 

intonazioa eta hitz-kateak aintzat hartuta). 

Material erabilgarria sortu dugu. Izan ere, lehen esan dugun moduan, ahozkotasuna 

lantzeko baliagarria da. Irakasleentzako gida didaktiko bat txertatu dugu, eta bertan hainbat 

proposamen daude antzezpenak egiteko. Uste dugu gure proposamenak beste edozein ipuin 

moldatzeko eredu egoki gisa erabil daitezkeela. 
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2. LANDUKO DIREN KONPETENTZIAK 

Heziberri dekretuan (237/2015), Haur Hezkuntzako curriculumak zehazten dituen 

konpetentzia hauek hartu ditugu kontuan gure lana garatzeko orduan:  

 

II. kapitulua 

6. artikuluan agertzen diren oinarrizko zehar-konpetentzietatik, hauek landuko ditugu:   

1. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

2. Elkarbizitzarako konpetentzia 

3. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

4. Izaten ikasteko konpetentzia 

 

7. artikuluan agertzen diren diziplinetako oinarrizko konpetentzietatik eta esperientzia-eremuetatik, hauek 

dira gure proiektuan landuko ditugunak: 

«Norberaren nortasunaren eta ingurune fisiko eta sozialaren eraikuntza» eta «Norbere 

nortasunaren eta komunikazioaren eraikuntza eta irudikapena» esperientzia-eremuak, eta, horien bidez, 

oinarrizko diziplina-konpetentzia hauek landuko dituzte haurrek: 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

2. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

3. Arterako konpetentzia 

4. Konpetentzia motorra 

 

9. artikuluan agertzen den elebitasuna eta eleaniztasuna ataleko hiru xede kontuan hartuko ditugu 

proiektuan, gure ikuspegiarekin bat datozelako. Honako hauek dira: 

1. Hezkuntza arloan eskumena duen sailak elebitasuna sendotzea bultzatuko du hezkuntza 

eleaniztunaren esparruan. Horrek indarrean dauden hizkuntza-ereduak hobetzen eta 
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garatzen lagunduko du, ikasle guztiek eskuratu ahal izan ditzaten irteera-profileko 

hizkuntza-konpetentziak. Horretarako, euskarari beharrezkoa duen lehentasunezko 

tratua ematea bermatuko du, bi hizkuntza ofizialen erabilera sozialaren desoreka 

berdintzeko. 

Edonola ere, bi hizkuntza ofizialen hizkuntz eta literatur komunikaziorako konpetentziak 

aintzakotzat hartuko ditu ikasleen eta haien ingurunearen baldintza soziolinguistikoak 

ere, ikastetxeek baldintza horietara egokituko dituzte Ikastetxearen Hizkuntza 

Proiektua eta Ikastetxearen Curriculum Proiektua, eta eragile aktiboak izango dira 

hizkuntza normaltzeko prozesuan. 

2. Bi hizkuntza ofizialen erabileran oreka eta berdintasuna bilatzea da  

hezkuntza-sistemaren xedeetako bat, eta euskarak gizarte-erabilera desorekatua eta 

ahula duenez gaztelaniaren aldean, euskara hezkuntza-komunitatearen jarduera 

guztietan adierazpide normala izan dadin bultzatu eta bermatu behar du  

hezkuntza-eskumenak dituen sailak. 

 

3. Haurrak entzuteko, adierazteko eta hitz egiteko gaitasuna garatu behar du, eta 

gizartearen arauak eta konbentzioak errespetatzen hasi behar du beste pertsona eta 

inguruarekiko komunikazioa harreman eraikitzaileen bidez aberasteko; aldi berean, 

sentimenduak, emozioak eta bizipenak garatu behar ditu, lagungarri izango zaizkionak 

bere burua hobeto ezagutzeko. 

 

 

3. HELBURUAK, EDUKIAK ETA EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Gure lana eredu gisa planteatzen dugunez, ezinbestekoa iruditzen zaigu euskarri teoriko 

sendoa ematea.  Horrexegatik osatu dugu atal hau. Heziberriren aipamen hutsa egin ordez,  

helburu, eduki eta ebaluazio-adierazle batzuk aukeratu ditugu; hain zuzen ere, gure 

proiektuarekin bat datozenak bildu ditugu. Zehaztu nahiko genuke aipatu diren curriculum-

elementuak (helburuak, edukiak eta ebaluazio-adierazleak) egokitu egin behar direla ikasleen 

adina eta taldearen ezaugarriak kontuan hartuta. 
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HAUR HEZKUNTZAKO EREMUAK 

3.1. Nortasunaren eraikuntza eta komunikazioa eta adierazpena 

3.1.1. HELBURUAK 

 Heziberri Planean hamar agertzen dira, baina guk bost zehaztu ditugu, proposatzen 

ditugun esketx eta antzezpenekin lortu nahi ditugunak: 

1) Norberaren emozio eta sentimenduak ezagutzea eta horiez jabetzea, horiek guztiak 

komunikazio-asmoz adierazteko eta, arian-arian, gainerako pertsonenak aintzat hartzeko. 

2) Hizkuntza askotarikoen komunikazio-tresnak eskuratzeko bidea egitea eta tresna horiez 

gozatzea, norberaren egoera pertsonal, fisiko eta sozialeko beharrizanak, sentimenduak eta 

bizipenak adierazi eta azaltzeko. 

3) Ahozko hizkuntza arian-arian erabiltzea eta balioestea norberaren portaera eta elkarbizitza 

erregulatzeko. 

4) Gainerako haurren eta helduen mezuak ulertzea eguneroko bizitzako egoeretan, eta hartu-

eman horietako arauak ikastea, komunikatu nahi dena interpretatzeko. 

10) Arte-produkzioetan (ikus-entzunezkoen, teknologiaren, antzerkiaren, musikaren eta, 

besteak beste, gorputzaren bidez sortutako produkzioetan) parte hartzea, askotariko teknikak 

erabilita, komunikazio-aukerak arakatu eta kultura bera ulertzen hasteko. 

 

3.1.2. EDUKIAK 

1. multzoa. Hitzezko eta idatzizko komunikazioa 

 Edukietan ere, dekretuan agertzen direnetatik batzuk aukeratu ditugu, gure 

proposamenekin bat datozenak: 

● Pertsona helduek eta haurrek eguneroko bizitzako egoeretan dituzten komunikazio-

xedeak ulertzea eta, arian-arian, horietara egokitzea. 
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● Ahoz adierazitako testu errazak ulertzea: deskribapenak, kontakizunak, ipuinak, 

abestiak, errimak, esaera zaharrak, asmakizunak etab. 

● Informazio, beharrizan, emozio eta gogoak hitzen bidez adierazi eta azaltzea 

eguneroko bizitzako egoeretan. 

● Ahozko adierazpenetan, gero eta egokitasun handiagoz erabiltzea lexikoa, sintaxi-

egiturak, intonazioa, keinuak eta ahoskatzea. 

● Hizketaldiak eta elkarrizketak abiatzeko estrategia egokiak erabiltzea (deiak egitea, hitz 

egiteko txanda betetzea, begietara begiratzea etab.) eta horietan parte hartzea eta 

arretaz entzutea. 

● Ahozko hizkuntza komunikaziorako eta norberaren eta gainerako pertsonen portaera 

erregulatzeko bitartekoa dela jakitea eta balioestea. 

● Sormena adieraztea hizkuntzaren ahozko erabilera egiten duten jolasetan, ondo 

pasatu eta ikasteko. 

● Hizkuntzak eta dialektoak erabiltzeko interesa izatea eta haiek begirunez begiratzea. 

● Literatura-testu errazak, tradizionalak eta garaikoak, entzutea, ulertzea eta 

errezitatzea, plazera sentitzeko eta ikasteko. 

● Literatura-testu errazak dramatizatzen parte hartzea. 

2. multzoa. Gorputz-hizkuntza 

● Espazioaren, erritmoaren eta denboraren lehen nozioak finkatzea mugimenduaren 

bidez. 

● Gorputza eta mugimenduak egokitzea, adierazpenak egin edo komunikatzeko 

asmoarekin, pertsonen, espazioen, denboraren eta objektuen ezaugarrien arabera. 

● Dramatizazio eta imitazioko jolasetan, dantzetan eta gorputz-adierazpena darabilten 

bestelako jolas-jardueretan parte hartzea. 

● Gainerako pertsonen adierazpen, azalpen eta antzezpenekiko interesa eta begirunea 

izatea. 



Antzezpen bidez ahozkotasuna lantzen 

 

 

  
8 

 
  

4. multzoa. Arte-komunikazioko beste modu batzuk 

● Proiektu kolektiboak egiten parte hartzea eta inguruneko arte-ekoizpenen gaineko 

interesa izatea. 

● Arteko trebetasun eta teknika oinarrizkoak erabiltzen hastea. 

● Materialak probatzea eta ekoizpen plastikoak egitea askotariko materialak eta teknikak 

erabilita. 

● Arte-adierazpenak baliatuz adieraztea eta komunikatzea gertakariak, sentimenduak, 

emozioak, bizipenak eta ametsak. 

● Inguruko soinuak eta haien ezaugarri eta kontraste oinarrizkoak (zarata-isiltasuna, 

luzea-laburra, ozena-eztia) bereiztea. 

● Genero eta estilo askotako obra batzuk entzutea. 

● Folklorea eta kultura-inguruneko beste arte-adierazpen batzuk balioestea eta haiekiko 

interesa izatea. 

● Ikus-entzunezko bitartekoetatik igortzen diren mezuak interpretatzen hastea eta haien 

bidez mezuak igortzen hastea. 

 

3.1.3. EBALUAZIO-IRIZPIDE ETA -ADIERAZLEAK 

1) Askotariko hizkuntzak erabiltzea sentsazioak, emozioak, beharrizanak eta gogoak ezagutu, 

adierazi eta, arian-arian, erregulatzeko. 

● Sentimenduak eta emozioak ezagutzeko eta bereizteko bidea egiten du. 

● Laguntza eskatzen du beharrizanak eta bere gogoa asetzeko. 

● Askotariko komunikazio-estrategiak erabiltzen ditu (hitzezkoak, gorputzaren erabilera, 

musika etab.) bere beharrizanak, emozioak, bizipenak, sentsazioak eta gogoak 

adierazteko. 
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● Gero eta adierazpen agerikoagoak eta egokiagoak egiten ditu bere beharrizanak, 

sentsazioak eta gogoak azaltzeko. 

● Arian-arian, harremanak egiten ditu bere gogo-aldarteen eta aldarte horien arrazoien 

eta ondorioen artean. 

2) Ahozko hizkuntza erabiltzea bere adinekoekin eta pertsona helduekin harremanak dituenean, 

komunikazio-xedeak aintzat hartuta eta entzuteko jarrera arretatsua eta errespetuzkoa izanda. 

● Ahozko hizkuntza erabiltzen du egoera askotan eta solaskide ugarirekin 

komunikatzeko, gizarte-arau batzuk betez (besteari entzunez, solaskideari begiratuz, hitz 

egiteko txanda betez etab.). 

● Gogoz entzuten ditu ahozko testu askotarikoak (mezuak, kontakizunak,  

literatura-ekoizpenak, deskribapenak, azalpenak, informazioak etab.), eta ulertu egiten 

ditu. 

● Ahozko hizkuntza darabilten jardueretan parte hartzen du: asmakizunak asmatzen, 

olerkiak ozen irakurtzen, hitz-segidak errepikatzen, ipuinen amaierak aurreratzen, eta 

antzekoak egiten. 

● Galderak egiten ditu, gauzak hobeto ulertzeko. 

● Eguneroko bizitzako gertakariak eta bizipenak gero eta ordena egokiagoan azaltzen 

ditu. 

3) Elkarrizketen bidez edo txandaka parte hartzea komunikazio-egoeretan eta  

gizarte-harremanetako jolasetan. 

● Gero eta denbora-epe luzeagoetan eusten dio arretari komunikazio-egoeretan. 

● Gero eta adierazpen agerikoagoak eta egokiagoak egiten ditu hartu-emaneko 

komunikazio-egoeretan. 

● Jolasetan, pertsona helduen eta/edo kideen komunikazio-xedeak ulertzen ditu. 

● Arretaz eta errespetuz entzuten du solaskideek hizkuntza eta dialekto askotarikoetan 

adierazten dutena. 
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6) Artearen, teknologiaren eta ikus-entzunezkoen bitartekoak, materialak eta teknikak erabiliz 

adieraztea eta komunikatzea, eta haien aukerak arakatzeko interesa adieraztea, haiekin egiten 

direnak gozatzeko eta gainerako pertsonekin bizipen estetikoak eta komunikazioak 

partekatzeko. 

● Gorputzaren, musikaren, teknologiaren eta ikus-entzunezkoen hizkuntzak eta 

plastikaren material, tresna eta tekniken adierazpen-ahalmenak probatzen eta 

esploratzen ditu. 

● Musikako, gorputz-adierazpeneko eta/edo adierazpen plastikoko jardueretan parte 

hartzen du, banaka nahiz taldean. 

● Gogoz eta arretaz begiratzen ditu askotariko kultura-adierazpenak eta gainerako 

pertsonek egindako kultura-ekoizpenak. 

 

3.2. Nortasunaren eraikuntza eta ingurune fisikoaren eta sozialaren ezaguera  

3.2.1. HELBURUAK 

1) Ohartzea norbera pertsona berezia dela eta nork bere buruaren gaineko irudi orekatu eta 

positiboa osatzea, norberaren nortasuna eraikitzeko. 

2) Gorputza kontrolatzeko bidea urratzea, zentzumen-pertzepzioa lantzea eta testuinguruaren 

ezaugarrietara doitzea mugimenduaren tonua, oreka eta koordinazioa, ekintzetan dituen 

ahalmenak eta mugak deskubritzeko. 

4) Ekimenak abiatzea eta norberaren ekintzak planifikatzea eta sekuentziatzea, egiteko errazak 

edo arazo-egoerak ebazteko eta nork bere buruaren gaineko konfiantza-sentimendua 

handitzeko; frustrazio txikiak onartzea, sortzen zaizkion zailtasunak gaintzeko jarrera adieraztea 

eta gainerako pertsonengandik behar den laguntza bilatzea. 

5) Errespetu, laguntza eta lankidetzako jarrerak eta ohiturak lantzea, norberaren jokabidea 

erregulatu eta norberaren eta gainerako pertsonen beharrizanetara egokitzeko, eta sumisio 

nahiz nagusitasuneko jarrerak baztertzea. 
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6) Ingurune fisiko eta soziala behatu eta aztertzea eta hura ezagutzeko interesa adieraztea, 

haren partaide izateko sena lantzeko eta ingurune horretan nolabaiteko segurtasunez eta 

autonomiaz jarduteko. 

10) Hurbilean zer gizarte talde dituen jakitea eta haiengana, haien kultura-ekoizpenetara, 

balioetara eta bizimoduetara jarrera irekiz gerturatzea, konfiantza, errespetu eta balioespeneko 

jarrerak lantzeko. 

11) Arian-arian, gizartean jokatzeko oinarrizko jarraibideak barneratzea eta norberaren portaera 

jarraibide horietara moldatzea, gero eta modu egoki eta orekatuagoan. 

 

3.2.2. EDUKIAK 

1. multzoa. Nortasuna eraikitzea 

● Norberaren gorputza arakatzea eta ezagutzea. Norberak zer ezaugarri eta bereizgarri 

dituen jakitea eta gainerako pertsonekiko diferentziak eta antzekotasunak identifikatzea. 

● Zentzumenak gorputza eta kanpo-errealitatea arakatzeko erabiltzea eta zer sentsazio 

eta pertzepzio izaten dituen ezagutzea. 

● Gorputzaren egituraren gero eta irudi doituago bat izatea eta adieraztea. 

● Gorputzak oinarrizko zer beharrizan dituen jakitea eta haiek adieraztea, erregulatzea 

eta kontrolatzea. Konfiantza izatea norberak beharrizan horiek asetzeko duen 

ahalmenean. 

● Norberaren ezaugarriak, ahalmenak eta mugak balioetsi eta, arian-arian, onartzea. 

● Objektuen, gainerako pertsonen, ekintzen eta egoeren ezaugarrietara egokitzea 

gorputz-jarrera. 

● Jolasaren bidez (jolas motor, zentzumenezko, sinboliko eta arautuen bidez) arakatzea 

ingurunea. Disfrutatzeko eta harremanak izateko bitarteko gisa balioestea jolasa. 

● Jolas sinbolikoaren bidez, egoera errealak edo irudizkoak eta pertsonaiak antzeztea. 



Antzezpen bidez ahozkotasuna lantzen 

 

 

  
12 

 
  

● Jolas-arauak ulertzea eta onartzea. Jolasaren premia balioestea eta hura erregulatzen 

parte hartzea. 

● Eguneroko bizitzako lanak egiteko ekimena izatea eta lan horiek gero eta autonomia 

handiagoz egitea. 

● Lanak egitean, ekintzen sekuentzia planifikatzea; eta antolatzeko, konstantea izateko, 

arreta jartzeko, ekimena izateko eta ahalegintzeko ohiturak hartzea. 

● Norberaren lana balioestea eta akatsak ekintza hobetzeko bidea direla aitortzea. 

● Laguntza eskatu eta onartzea hura premiazkoa duenean. Gainerako pertsonen 

laguntza-jarrerak balioestea. 

● Konfiantza izatea norberaren ekintza-ahalmenean eta jolasetan parte hartzea eta 

saiatzea. 

● Zereginak betetzeko moduak aurkitzeko interesa izatea eta gelakideek egindako 

proposamenak balioestea. 

● Antolatzeko, konstantea izateko, arreta jartzeko, ekimena hartzeko eta ahalegintzeko 

ohiturak eta jarrerak lantzen hastea. 

2. multzoa. Hartu-emanak gizarte-ingurunean 

● Gainerako pertsonen nortasuna eta ezaugarriak onartzea, diferentziak errespetatzea 

eta diskriminazio-jarrerak baztertzea. 

● Afektu eta enpatiako harremanak sortzeko jarrera positiboa izatea eta talde-lanetan 

laguntzea. 

● Eguneroko bizitza antolatzen duten arau kolektiboak eztabaidatzea, hausnartzea, 

balioestea eta betetzea. 

● Haurrak parte hartzen duen gizarte taldeetan ezartzen diren harreman afektiboen 

garrantzia balioestea. 

● Gogoz bereganatzea, arian-arian, elkarbizitzaren oinarrizko arauak. Gatazkak 

elkarrizketaren bidez konpontzen hastea. 
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● Haurrek harreman orekatuak izatea elkarren artean. Estereotipo eta aurreiritzi sexista 

batzuk identifikatzea eta baztertzea. 

3. multzoa. Hartu-emanak ingurune fisiko eta naturalarekin 

● Teknologia gailuak erabiltzen hastea, ikasten eta komunikatzen laguntzeko. 

● Arian-arian ohartzea teknologiak doitasunez eta beharrezkoa denean erabili behar 

direla, bai ikasteko, bai jakintza eskuratzeko. 

 

3.2.3. EBALUAZIO-IRIZPIDE ETA ADIERAZLEAK 

1) Gorputzaren egituraren gero eta irudi doituago bat adieraztea eta bere sentsazio eta 

pertzepzioez jabetzea. 

● Pertsonen arteko diferentziak eta antzekotasunak ezagutzen eta azaltzen ditu, 

gorputzaren ezaugarri eta bereizgarri batzuei erreparatuta. 

2) Trebetasun motorrak eta eskuak erabiltzeko abileziak hobetzea, bere ahalmenean gero eta 

konfiantza handiagoa izanda. 

● Gero eta gehiago kontrolatzen du gorputza, bai mugimenduan (joan-etorrietan, 

ibiltzean, korrika egitean, jauzi egitean etab.), bai geldirik dagoenean (oreka, gorputz-

jarreraren kontrola etab.). 

● Gero eta trebetasun gehiago eskuratzen ditu. 

3) Gero eta autonomia handiagoz ebaztea eguneroko bizitzako arazo-egoera errazak. 

● Espazioak, materialak eta tresnak, teknologikoak barne, koordinazio eta kontrol egokiz 

erabiltzen ditu, eguneroko bizitzako lanak egiteko. 

● Pertsona helduen laguntzarekin, lan errazen sekuentziak planifikatzen ditu, sortzen 

zaizkion arazo-egoera errazak ebazteko. 

● Gauza berriak egiteko ekimena du eta bere disfrutatu egiten du bere aurrerapenekin. 



Antzezpen bidez ahozkotasuna lantzen 

 

 

  
14 

 
  

● Arian-arian, estrategia egokiak erabiltzen ditu frustrazio-egoerak bideratzeko. 

4) Jolasetan parte hartzea, eta, parte-hartze horretan, gero eta gehiago erregulatzea 

sentimenduen eta emozioen adierazpena. 

● Jolasetan eta taldearen proposamenetan gogoz parte hartzen eta laguntzen du. 

● Jolas sinple batzuen arauak onartzen eta betetzen ditu. 

● Sentikorra da gainerako pertsonen aldartearekin, interesekin eta gogoarekin. 

● Arian-arian, sumisio eta nagusikeriazko jarrerak baztertzen ditu. 

6) Maiz erabiltzen dituen lekuetan orientatzea eta kokatzea, oinarrizko espazio-nozioak egoki 

erabilita. 

● Espazio-nozioak erabiltzen ditu bere burua eta objektuak kokatzeko. 

● Nolabaiteko autonomiaz egiten ditu ibilbideak eta jarduerak, horiek maiz egiten dituen 

lekuetan. 

7) Eguneroko bizitzako jardueren eta ekitaldi sozialen denbora-sekuentzia ezagutzea eta 

aurreratzea, oinarrizko denbora-nozioak egoki erabilita. 

● Oinarrizko denbora-nozioak erabiltzen ditu bere egitekoak antolatzeko eta gertakarien 

segida adierazteko. 

8) Gailu teknologikoen eta digitalen gaineko interesa adieraztea eta haiek erabiltzea, pertsona 

helduen laguntzarekin, gailuen funtzionamendua ulertu eta ingurune fisiko eta soziala 

ezagutzen hasteko. 

● Pertsona helduen laguntzarekin, gailu teknologiko eta digitalak erabiltzen ditu, jolasteko 

eta inguruko errealitatea ulertzeko. 

9) Gizarte-ingurunea ezagutzeko jakin-mina adieraztea, erreferentziazko gizarte taldeetan 

gogoz parte hartuta. 

● Kide den gizarte taldeen ezaugarriak ezagutzen ditu. 
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● Gizarteko hartu-emanetan parte hartzen du, kortesiazko arau batzuk (agurtzea, hitz 

egiten duenari begiratzea, txandari itxarotea etab.) beteta. 

● Elkarbizitzarako arau batzuk ezartzea beharrezkoa dela jakitea. 

 

 

4. HAURREN GARAPEN-EZAUGARRIAK 

Gure proiektua garatzerako orduan, haurren garapen-ezaugarriak bi adin-tarte nagusi 

hauetan bereizi  ditugu: 

Haur Hezkuntzako Lehen Zikloa: 0tik 3 urtera bitartean  

0-3 urte bitartean, haurren garapenean, aldaketa esanguratsuak gertatzen dira: 

- Haurra bere gorputza ezagutzen eta onartzen hasten da.  

- Helduarengandik banatzen eta bere nortasuna garatzen hasten da.  

- Inguruan dituen pertsonen arteko berezitasunez jabetzen hasten da. 

- Geroz eta pertzepzio- eta mugimendu-trebetasun handiagoak lortuz doa. 

- Mugitzeko gaitasun handiagoa eskuratzen hasten da. 

- Autonomia eskuratzen hasten da. 

 

Esketx eta antzerkiak lantzeko orduan, norberaren ama-hizkuntzan ematen diren  

hizkuntza-ezaugarri hauek kontuan izan ditugu: 

- Komunikatzeko gogoa du eta bere nahien berri ematen hasten da. 

- Esaldi osoak egiten hasten da. 

- Hizkuntza ikasten hasten da, eta, 3 urte inguru dituenean, bere hiztegia bikoiztu egiten 

du. 

- Errepikapenez eta imitazioz ikasten du. 

- Hitzen plurala, generoa, artikuluak, izenordainak, aditzen lehenaldia eta partizipioa 

erabiltzen hasten da. 
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Haur Hezkuntzako Bigarren Zikloa: 3tik 6 urtera bitartean 

Adin tarte honetako haurrek, lehen zikloko trebetasunak finkatu eta hobetu egiten dituzte: 

- Haurrak gorputz-eskema finkatu, eta zentzumenezko eta mugimenduzko trebetasunak 

garatzen ditu. 

- Egozentrismoa alde batera uzten hasten da, gizartean integratzen doan heinean. 

- Gaitasun sinbolikoa eta jolasteko gaitasuna areagotzen zaizkio. 

- Haurrari kostatu egiten zaio fantasia eta errealitatea bereiztea. 

- Buruan eskema erraz eta oinarrizkoak erabiltzen ditu pentsamendua antolatzeko. 

- Denboran nahiz espazioan orientatzeko gaitasunak eta oreka hobetzen ditu. 

 

Esketx eta antzerkiak lantzeko orduan, norberaren ama-hizkuntzan ematen diren  

hizkuntza-ezaugarri hauek kontuan izan ditugu: 

- Haurrak hizkuntza sozializatzeko erabiltzen du. 

- Hizketak adierazkortasun handiagoa eta baliabide sinboliko gehiago ditu. 

- Esaldi konplexuagoak erabiltzen ditu, 6-8 hitz ingurukoak. 

- Oinarrizko hiztegia handitzen du (2.000-2.500 hitz). 

- 4 urte ingururekin, ama-hizkuntzaren oinarrizko gramatika-arauak bereganatuak ditu. 

- 6 urte ingururekin, hitz batzuk definitu, eta antonimo batzuk zehazten ditu. 

 

 

 

 

5. METODOLOGIA 

Finkatu ditugun helburuak lortzeko, Heziberrik markatzen dituen metodologian eta 

estrategietan oinarrituko gara: 

 

5.1. ARDATZ HEZIGARRIAK 

Antzezpenak une edo egoera hezigarri hauetan landuko ditugu:  
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Saio kolektiboan: 

     Talde osoa elkartzeko lekua eta unea da. Eguneroko errutinez  aritzeaz gain (arduraduna 

izendatzea, izena lantzea, zerrenda pasatzea, eguraldia aztertzea, gertaerak kontatzea, etab.), 

testu bat ere landuko dugunez  (olerki, kanta, bertso, ipuin... ), gutxienez antzerki bat egingo 

dugu ikasturte bakoitzean. Lehenengo, aukeratutako ipuinaren jatorrizko bertsioa kontatuko 

diegu haurrei; ondoren, antzerki eran eskainiko diegu (betiere prosodiari behar bezala 

erreparatuz), eta, azkenik, rolak banatu, entseguak egin eta emanaldia prestatuko dugu. 

     Txokoetan: 

Jolas sinbolikoaren txokoan, mozorrotzeko eta antzezpena entseatzeko aukerak eta 

materiala eskainiko dizkiegu haurrei. 

Plastika-txokoan, antzerkirako horma-irudia, apaingarriak, karetak eta antzekoak egingo 

ditugu. 

Hizkuntza-txokoan, txartelak, gonbidapenak... egitera animatuko ditugu haurrak. 

     Proiektuetan:  

Ahal dugun neurrian, lantzen ari garen proiektua eta aukeratzen dugun antzezpena 

elkarrekin lotzen saiatuko gara, haurrentzako esanguratsuak izan daitezen. 

     Beste saio batzuetan:    

- Psikomotrizitatea: haurrei jolas sinbolikoan aritzeko aukera ematen diegunez, saioa 

 bukatu aurretik, antzezteko tarte bat utziko diegu, lantzen ari garena libreki antzezteko.  

  - Musika: saio hauetan, antzezpenerako kantak edota dantzak  prestatzeko aprobetxatu 

 dezakegu.  

        

5.2. OINARRI METODOLOGIKOAK    

     Jarduerak 

Lasaiak eta dinamikoak, taldekoak eta bakarkakoak, errazak eta zailagoak tartekatzen 

saiatuko gara. Ikasitakoa, landutakoa eta sortutako ekoizpena ahoz komunikatzea hain 

garrantzitsua denez, proposatutako antzezpenak praktikan jartzeaz gain, ahal duten neurrian 
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eduki gehienak ahoz komunikatzera animatuko ditugu haurrak. Antzerkiak eguneroko bizitzako 

egoera komunikatiboen entsegu bihurtuko ditugu. 

 

      Hezitzailearen rola  

Haurrei edukiak irakatsi baino, “ikasten” irakatsiko diegu, ikasketa-prozesu horretan 

eredu izango garelarik. Hauek izango dira hezitzailearen jarraibideak: 

- Haurraren ikasketa ahalbidetu, antolatu eta bultzatuko dugu. 

- Haur bakoitzaren ikasketa-prozesua ezagutu, errespetatu eta indibidualizatuko dugu.  

- Ezagutzetatik abiatuta planifikatuko dugu.  

- Ikasketaren alderdi praktikoa azpimarratuko dugu. 

- Haur bakoitzaren ezaugarriei jarraiki, segurtasuna eta konfiantza emango diegu.  

- Egoera globalak proposatuko dizkiegu.  

- Elkarreragina erraztuko diegu eta gurasoekin kolaboratzaile izango gara. 

 

Hizkuntzaren trataerari dagokionez, komunikazio-hizkuntza gisa euskara estandarra 

erabiliko dugu gelan haur guztiekin, eta “murgiltze” prozesu bat jarraituko dute etorkinek eta 

orokorrean ama-hizkuntza euskara ez duten haurrek. Hala ere, tarteka euskalkiari ere lekua 

egingo diogu; horregatik, hain zuzen ere, 5 urteko gelarako antzezlana Eibarko hizkerara 

moldatuko dugu.  Hizkuntza bera lantzeko, egoera esanguratsuak erabiliko ditugu; adibidez, 

gure antzezpenak, ipuinak, proiektuak … 

Heziberrik esaten duena aintzat hartuta, eta gure ikasleen profilera egokituta (haurren 

lehen hizkuntza ez da euskara), hauek izango dira gure metodologiaren printzipioak: 

1. Haurrarentzat esanguratsua  

Antzezpenak  baliagarri, erakargarri eta esanguratsuak dira haurrentzat: haien gogoak 

eta emozioak  asetzen dituzte. Ikasketa esanguratsua sustatzea dugunez helburu, haurren 

interesetatik abiatuko gara eta haien eguneroko bizitzan txertatuko dituzten elkarrizketak 

proposatuko dizkiegu; gainera, ikasten dituzten esaldiak haien eguneroko jardunean txertatzera 

animatuko ditugu. Bestalde, antzezpenei zentzu osoa emateko, azken xede gisa, eskolakideei 

eta familiei antzeztea proposatuko diegu.  
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2. Talde-jolasean eta praktikan oinarritua  

Estrategia parte-hartzaileak, haurren arteko elkarreragina ahalbidetzen dutenak, 

proposatuko ditugu. Horregatik, taldekatzea era askotara (binaka, talde txikiak, talde 

handiagoak…) egingo dugu, ardurak eta betebeharrak banatuko ditugu eta lan kolaboratibora 

bultzatuko ditugu umeak. Horrez gain, praktikotasuna lehenetsiko dugu; hau da, eguneroko 

bizitzan txerta ditzaketen hitz, esaldi eta formak eskainiko ditugu antzezpenetan, eta haiek 

ahalik eta gehien erabiltzera animatuko ditugu.  

3. Globalizazioan oinarritua  

Heziberriri jarraituz, antzezpenak haurren alderdi guztiak modu globalean garatzeko 

diseinatu ditugu; horregatik, aldi berean eduki ugari lantzea ahalbidetzen dute: hizkuntza (batez 

ere ahozko jarduna), antzezpena, psikomotrizitatea, plastika, alderdi afektiboa… 

4. Norbanakoa zaintzen duena  

Taldeko lan bat proposatzen ari bagara ere, norberak bakarkako lana  aurrera ateratzeko 

ardura izango du. Bakoitzaren afektibitatea kontuan hartuko dugu: haur bakoitzaren interesak 

eta beharrak. 

5. Autonomia bultzatzen duena  

Haurrari pentsatzen eta ekiten utziko diogu: berak, lan-prozesuaz jabetu, eta emaitzetatik 

ondorioak aterako ditu. 

6. Aniztasunari erantzuten diona  

Geletan errealitate askotarikoak bizi dituzten haurrak eta behar bereziak dituztenak 

elkartuko direnez, gure lanak izango duen irizpidea honako hau izango da: ahal izanez gero,  

haurrak ez ditugu gelatik aterako eta laguntza gela barruan jasoko dute. Lorpenetan oinarrituko 

gara, hutsegiteetan baino gehiago. Haurren hobetze-prozesuari erreparatuko diogu. Behar 

izanez gero, antzerkia egokitu egingo dugu: taldekatze mota aldatuz, planteatzeko era aldatuz, 

testuak laburtuz, edo helburuak, edukiak edo jarduerak egokituz. Neska-mutilen artean ez dugu 

sexu-diskriminaziorik egingo pertsonaiak erabakitzeko unean. Era berean, saiatuko gara 

sexismoa saihesten erabiltzen dugun hizkuntzan, antolatzen ditugun ekintzetan eta haietan 

azaltzen diren roletan. 

 



Antzezpen bidez ahozkotasuna lantzen 

 

 

  
20 

 
  

7. Familiekiko harremanak bultzatzen dituena  

Eskolako eta batez ere Haur Hezkuntzako oinarrietako bat da familiekiko harremana. 

Heziberrik garrantzi handia ematen dio eskolaren eta familiaren arteko lankidetzari, bi alderdien 

arteko elkarlanak bakarrik ahalbidetzen baitu heziketaren arrakasta. Horregatik, antzerkiak 

lantzean, familiek garrantzi berezia hartzen dute; izan ere, lanaren azken emaitza haiei 

zuzendua egoteak haurren lanari zentzu berezia ematen dio. 

 

 

6. ANTZERKIAK 

6.1. GIDA DIDAKTIKOA 

6.1.1. ESKETXAK 

Esketxak prestatzeko orduan, irizpide hauek hartu ditugu kontuan:  

- Adina (2 urteko haurrak) eta haren ezaugarriak kontuan hartu ditugu; horrexegatik, 

antzezpenak egin ezin direnez, irudiez baliatu gara egunero erabili ahal diren esaldi 

errazak lantzeko eta horiek (agurrak, eskaerak eta elkarbizitzarako baliagarriak izan 

daitezkeen jokabide egokiak) haurren ahozkoan txertatzen hasteko. 

- Hori dela eta, irudiei garrantzi handia eman diegu, eta haiek aukeratzeko orduan, 

saiatu gara ez-sexistak eta parekideak izan daitezen; kultura-, gorputz- eta  

genero-aniztasuna erakusten dutenak aukeratu ditugu. 

- Irudiekin jarraituz, haurren egunerokotasunetik gertu dauden egoerak bistaratu nahi 

izan ditugu.   

- Bi pertsonaren arteko elkarrizketa errazak proposatu ditugu esketx guztietan, ahal 

duten neurrian haurrek antzez ditzaten. 

 

Erabilerari dagokionez 

- Errepikapenaren bidez, esketxetako esaldi motz eta errazak buruz ikasiko dituzte, 

gelan gertatzen diren eguneroko egoera errealetan erabiltzeko. 
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- Egunero landuko ditugu 2 edo 3 esketx saio kolektiboetan, motzak diren arren (10 

minutukoak gutxi gorabehera). Horretarako, ume guztiek hartuko dute parte saioetan, 

eta esaldiak behin eta berriro errepikatuko dira guztiek barneratuta dituztela ikusi arte. 

- Haurren autonomia lantze aldera, irudiez baliatutako esketxak haurren bistan utziko 

ditugu, haiek,  esku artean izan, eta nahi dutenean erabili ditzaten. 

- Jokabide egokietarako esketxei dagokienez, irudi bakoitzaren azpian esaldi bat jarri 

dugu; adibidez, Lagunak maitekiro tratatuko ditugu. Esaldi hori, behin eta berriro 

errepikatuz, haurrek buruz ikastea da helburua. Esaldiarekin zerikusia duen gelako 

jokabide desegoki bat gertatzen denean, haurrei jokaera egokia zein den 

gogoraraziko diegu, irudia erakutsiz. Esketxak gelako leku jakin batean jartzea 

proposatzen dugu, haurren bistan, behar den guztietan bertara jotzeko.  

 

6.1.2. ANTZERKIAK 

Proposatu ditugun hiru antzezpen-ereduak prestatzeko orduan (beste edozein ipuin 

moldatzeko eredu gisara prestatuak, hain zuzen ere), irizpide hauek hartu ditugu kontuan: 

- Pertsonaien banaketa: gelakideen kopuruaren arabera, kontalariak eta pertsonaiak 

gehitu edo kendu ahal dira. 

- Haur guztien parte-hartzea bermatu beharko da. 

- Attrezzorako materiala txokoetan prestatu ahal da. Prestaketan haur guztien  

parte-hartzea bermatu beharko da. 

 

Ahozkotasunari dagokionez 

Gure ikasleei eredu egokiak eskaintzeko, antzezpenak euskara estandarrean egitea 

ezinbestekotzat jo dugu. Bertako hizkerari (eibartarrari) ere keinu bat egin nahi izan diogu; 

horretarako, 5 urteko haurrekin egiteko antzezpena Eibarko hizkerara egokitu dugu. 

Bestalde, EBAZ (Euskara Batuaren Ahoskera Zaindua) arauak hartu ditugu kontuan, bai 

esketxak, bai antzezpenak ahoz nola esan behar diren zehazteko.  

Hori dela eta, antzezpen guztietan, batetik, moldatutako testua izeneko atalean idatzizko 

bertsioa bildu dugu; bestetik, ahoz esateko testua izenekoan idatzizko bertsioa nola esan jaso 

dugu. Testu hori grabatutako audioaren transkripzioa da. 
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Beste edozein ipuin moldatu nahi izanez gero, pentsatzen dugu guk erabili ditugun EBAZ 

arauak ezagutzea komeni dela. Hortaz, hona hemen azalpena:  

 

EUSKARA BATUAREN AHOSKERA ZAINDUA 

 

(Euskaltzaindiak, Donostian, 1998ko 

           ekainaren 26an onartua) 

 

Bokalak 

 

I. <a, e, i, o, u> ahoskatu idatzi bezala: [a, e, i, o, u]. 

 

Bokal-bilkurak 

 

II. Bokalak bokalen ondoan daudenean ere idatzi bezala ahoskatuko dira hizkera-maila 

zainduetan: etxea etxea, geroago geroago, mendia mendia, burua burua. 

 

III Bokal bi elkarren segidan daudenean, lehenengoa <i> edo <u> bada, bokal bilkura bi 

silabatan ahoskatuko da (hala nola abi.an, sozi.ala, zi.ur). Dena den, badira hitz batzuetan ui 

diptongoak. 

 

IV. Bokal biren artean <h> idazten denean, <h> ahoskatzen ez den euskalkietako hiztunek ere 

bokal bakoitza silaba batean ahoskatzera joko dute hizkera-maila zainduan (hala nola za.harra; 

na.hi du; bi.hurturik; a.hula; be.hi). 

 

Kontsonanteak 

 

V. Idatzi bezala ahoskatuko dira hizkera-maila zainduan:                                                              

<b, d, f, g, k, l, ll, m, n, ñ, p, r, rr, s, t, ts, tx, tz, z> 

Beraz: 

 

 1.  <g> <e> eta <i>  bokalen aurrean beste bokalen aurrean bezalaxe ahoskatu behar da 

(hala nola geologia).  
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 2. <s, z> eta <ts, tz>. Hizkera zainduenetarako pare bereiztea hobetsiko da. Bestalde <z> 

euskaraz beti (eta areago hizkera zainduetan) txistukaria da eta gaitzetsi egin behar da 

gaztelaniazko ahoskera hortzartekoa (gaztelerazko zapato hitzaren lehen kontsonantea, alegia). 

Beraz, eskizofrenia hitzaren lehen eta hirugarren kontsonanteak txistukariak dira (bata apikaria 

eta bestea bizkarkaria); halaber, soziologia hitzaren lehena eta bigarrena. 

 

VI. <il, in> letra-bilkurak <(i)ll> eta <(i)ñ> (hala nola mila milla edo mailua mallua, bina biña edo 

baino baño) ahoskatzen diren euskalkietako hiztunengan bustidura hori ahoskera zainduan ere 

egoki da (ahoskera zaindua <ll> –milla– da eta ez <y> — miya—). 

 

VII. <j> letraren euskarazko ahoskera oinarrizkoa <y> da eta hura da hizkera zaindurako 

hobesten den ahoskera oro har. Beraz: 

 

1. <j> hitz hasieran <y> ahoskatuko da (hala nola jateko yateko,   

jokalariak yokalariak). Hala ere, onartzen da hizkera zainduan garaje, ijito bezalako 

hitzetan <j> ahoskatzea. 

 

VIII.  <x> dela eta 

 

1. Ahoskera sabaikaria du lehengo euskal hitzetan: xagu, xoxo, Xabier. 

 

2.  Maileguetan bokalartekoa <ks> ahoskatzea hobesten da 

 hizkera zainduan (hala nola se- xua seksua, taxian taksian, faxez faksez). Hitz      

 amaieran oso gutxitan agertzen da eta hitz bereziak dira. Haietan ere [ks] ahoskera  

 egin daiteke. 

 

 

Kontsonante-bilkurak 

 

IX. <zb, zd, zg>. Ahoskera zaindurako ez adberbioaren ondoren ondorengo <d> 

kontsonantea (aditz formen hasieran agertuko dena) ahoskabe ebaki behar da (hala nola ez 

da: ezta). Ez adberbioaren ondorengo <b, g> kontsonanteak ere ahoskabe ebakitzea 

hobesten da (hala nola ez gara: ezkara; ez bada: ezpada). Hortik kanpo <z> eta <b, d, g> 

ahoskeran biltzen diren guztietan ahoskabetzea onargarria da hizkera-maila zainduan ere. 
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X. <zz>. Ahoskera zaindurako ez adberbioaren azkeneko <z> kontsonantea eta ondorengo 

<z> (aditz formen hasieran agertuko dena) batera ebaki behar dira, afrikatua osatuz (hala nola 

ez zara: etzara; ez zetozela: etzetozela; ez zenion: etzenion; ez zuen: etzuen). 

 

XI. <nz, lz, rz> eta <ns, ls, rs>. Letra-bilkura horietako txistukaria (<z, s>) afrikatu (<tz, ts>) 

egin ohi da euskaraz (hala nola unibertsitate, Frantzia, faltsua). Hitz mugan ere ordezkatze 

hori egiten den euskaretan, afrikatzea onartzen da ahoskera zainduan (hala nola esan zuen:  

esan-tzuen; eman zion:  eman-tzion). 

 

XII. <zn, zl, zh>. Ahoskera zaindurako ez adberbioaren ondoren <n, l, h> kontsonantez 

hasitako aditz-formak agertzen direnean, euskara batzuetan <z> ez da ahoskatzen. Ahoskera 

zaindutzat hartuko da horrelakoetan  <z> ahoskatzea eta baita ez ahoskatzea ere (alegia, ez 

naiz: eznaiz edo enaiz; ez luke: ezluke edo eluke; ez haiz: ezaiz edo ehaiz). 
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6.2.  ESKETXAK ETA ANTZERKIAK 

6.2.1.   2 URTEKO HAURRENTZAKO ESKETXAK 

6.2.1.1. Agurrak lantzeko 

6.2.1.2. Eskaerak lantzeko 

6.2.1.3. Jokabide egokiak lantzeko 
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      AGURRAK LANTZEKO 

 

KAIXO, AYOUB! 

KAIXO, NORA! 

ZER MODUZ ZAUDE? 

NI ONDO, ETA ZU? 
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POZTEN NAIZ! 

NI ERE BAI! 

AGUR, GERO ARTE! 

 

GERGE 

BAI, GERO ARTE! 

 

GERGE 
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     ESKAERAK LANTZEKO 

 

 

ZUREKIN JOLASTU 

NAITEKE? 

BAI, BIOK 

JOLASTUKO GARA! 

EZ HORREGATIK, 

ERIK! 

ESKERRIK ASKO, 

EMRAN! 
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BAI, TORI! 

UTZIKO DIDAZU, 

MESEDEZ? 

LASAI, EZ 

HORREGATIK! 

ESKERRIK ASKO! 
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PIXKA BAT NAHI 

DUZU? 

BAI, MESEDEZ! 

ESKERRIK ASKO! 
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UTZIKO DIDAZU 

IPINTZEN, 

MESEDEZ? 

NIK ERE NAHI 

DUT, MESEDEZ! 

BAI, NOSKI!  

ESKERRIK ASKO! 
ESKERRIK 

ASKO! 

EZ HORREGATIK! 

DORRE HANDI BAT 

EGINGO DUGU! 

 

 



Antzezpen bidez ahozkotasuna lantzen 

 

 

  
32 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZER ONDO 

PASATU DUGUN! 

NIK ERE OSO 

ONDO PASATU 

DUT. 
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     JOKABIDE EGOKIAK LANTZEKO 

 

LAGUNAK  MAITEKIRO TRATATUKO DITUGU 

 

1. HAURRA 

Nire laguna zara? 

2. HAURRA 

 Bai, noski!  Hemen denok lagunak gara! 
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TXANDAKA JOLASTUKO GARA 

 

1. HAURRA 

Orain nire txanda da. 

2. HAURRA 

 Ez, orain Sararen txanda da; itxaron pixka bat. 
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ELKARREKIN JOLASTUKO GARA 

 

1. HAURRA 

Nik ere jolastu nahi dut. 

2. HAURRA 

Bai, etorri gurekin jolastera! 
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HASERRETU GABE JOLASTUKO GARA 

 

 

 

1. HAURRA 

Ai, bultza egin didazu! 

2. HAURRA 

A, barkatu, ez dizut berriro egingo. 

 

 

1. HAURRA 

Ai, min egin didazu! 

2. HAURRA 

A, barkatu, ez naiz konturatu. 
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GELA TXUKUNDUKO DUGU 

 

1. HAURRA 

Lurreko zikinkeriak zakarrontzira botako ditut. 

2. HAURRA 

 Ados, nik liburuak apaletan jarriko ditut. 
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JOSTAILUAK JASOKO DITUGU 

 

1. HAURRA 

Non sartuko ditugu jostailuak? 

2. HAURRA 

Kutxetan sartuko ditugu. 
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6.2.2.   3 URTEKO HAURRENTZAKO ANTZERKIA 

Moldatutako testua 

ZAZPI ANTXUMEAK IPUINA 

1. KONTALARIA 

Egun batean, ahuntz amak, lanera joan aurretik, esaten die antxumeei… 

AHUNTZ AMA 

Umeak, ni lanera noa. Inguruan otsoa dabil eta ez aterik ireki inori. 

ZAZPI ANTXUMEAK (ahots dardartiz) 

Ai ama, zer beldurra! Ez diogu inori atea irekiko. 

 Ama lanera doa. 

2. KONTALARIA 

Otsoak, ama joan dela ikustean, esaten du… 

OTSOA (ahots lodiz) 

Antxumeak bakarrik daude etxean, eta nik denak jango ditut. Kar, kar, kar! 

 Otsoak atea jotzen du. 

ZAZPI ANTXUMEAK (izututa) 

Nor da? 

OTSOA (ahots lodiz) 

Ama naiz, zabaldu atea. 

3. KONTALARIA 

Antxume txikia oso argia da eta honela esaten dio: 

ANTXUME TXIKIA (haserre) 

Gezurra! Zu ez zara gure ama! Gure amak ahots fina eta gozoa dauka. Alde hemendik! 

 Otsoak haserre alde egiten du.  

OTSOA 

Badakit! Arrautzak jango ditut ahotsa fintzeko. 

 Otsoa antxumeen etxera doa berriz ere, eta atea jotzen du. 
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ZAZPI ANTXUMEAK (izututa) 

Nor da? 

OTSOA (ahots gozoz) 

Ama naiz, zabaldu atea. 

ANTXUME TXIKIA 

Ea, erakutsi hanka bat ate azpitik. 

 Otsoak hanka ate azpitik erakusten du. 

Gezurra! Zu ez zara ama! Gure amak hanka zuri-zuriak ditu. Alde hemendik! 

 Otsoak haserre alde egiten du. 

OTSOA 

Badakit! Errotara joan, hankak irinetan sartu, eta zuri-zuri jarriko zaizkit. 

Otsoa antxumeen etxera doa berriz ere, eta atea jotzen du. 

ZAZPI ANTXUMEAK (izututa) 

Nor da? 

OTSOA (ahots gozoz) 

Ama naiz, zabaldu atea. 

ANTXUME TXIKIA 

Ea, erakutsi hanka bat ate azpitik. 

Otsoak hanka ate azpitik erakusten du. 

Zuri-zuria da! Ama da! 

 Antxumeek atea irekitzen diote. 

4. KONTALARIA 

Otsoak krisk-krausk sei antxume jaten ditu. Antxume txikia erlojuaren barruan ezkutatzen da. 

Ama etxera datorrenean, antxumeak falta direla ikusten du. 

 Ama etxean sartzen da. 

AMA 

Ai, nire antxumetxoak! Otsoak ume guztiak jan dizkit! 

 Antxume txikia erloju barrutik ateratzen da. 
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ANTXUME TXIKIA 

Ama, ama! Ni hemen nago! 

5.KONTALARIA 

Antxume txikiak zer gertatu den kontatzen dio amari. 

 Amak, oso haserre, guraize handi batzuk, jostorratza eta haria hartzen ditu. 

AMA (haserre) 

Goazen otso gaizto horren bila! 

 Otsoa lurrean etzanda dago errekaren ondoan, eta sei antxumeak, ezkutatuta. 

6. KONTALARIA 

Amak guraize handiak hartu eta kris-kras tripa zabaltzen dio otsoari. 

 Sei antxumeak banan-banan irteten dira eszenatokira. 

ZAZPI ANTXUMEAK 

Ama! Zer poza! 

 Musu handi bana eman diote amari. 

7. KONTALARIA 

Amak errekatik harri handiak hartzen ditu, otsoaren tripan sartu, eta tripa josi egiten dio. 

AMA 

Orain ezkutatu gaitezen, umeak. 

8. KONTALARIA 

Otsoa esnatzen denean, ondoezik sentitzen da. 

OTSOA 

Ai, ai, ai! Hau tripako mina! Antxume gehiegi jan dut! Ur pixka bat edango dut. 

9. KONTALARIA 

Ura edatera makurtzen denean, plaust! errekara erortzen da. 

Hemendik aurrera zazpi antxumeak eta ama poz-pozik biziko dira. 

DENAK BATERA 

Hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila Eibarko plazan.  
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Ahoz esateko testua 

ZAZPI ANTXUMEAK IPUINA 

1. KONTALARIA 

Egun batean, ahuntz amak, lanera yoan aurretik, esaten die antxumeei… 

AHUNTZ AMA 

Umeak, ni lanera noa. Inguruan otsoa dabil ta ez aterik ireki iñori. 

ZAZPI ANTXUMEAK (ahots dardartiz) 

Ai ama, ze beldurra! Eztiogu iñori atea irekiko. 

 Ama lanera doa. 

2. KONTALARIA 

Otsoak, ama yoan dela ikustean, esaten du… 

OTSOA (ahots lodiz) 

Antxumeak bakarrik daude etxean, eta nik denak yango ditut. Kar, kar, kar! 

 Otsoak atea jotzen du. 

ZAZPI ANTXUMEAK (izututa) 

Nor da? 

OTSOA (ahots lodiz) 

Ama naiz, zabaldu atea. 

3. KONTALARIA 

Antxume txikia oso argia da eta honela esaten dio: 

ANTXUME TXIKIA (haserre) 

Gezurra! Zu etzara gure ama! Gure amak ahots fiña ta gozoa dauka. Alde 

hemendik! 

 Otsoak haserre alde egiten du.  
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OTSOA 

Badakit! Arrautzak yango ditut ahotsa fintzeko. 

 Otsoa antxumeen etxera doa berriz ere, eta atea jotzen du. 

ZAZPI ANTXUMEAK (izututa) 

Nor da? 

OTSOA (ahots goxoz) 

Ama naiz, zabaldu atea. 

ANTXUME TXIKIA 

Ea, erakutsi hanka bat ate azpitik. 

 Otsoak hanka ate azpitik erakusten du. 

Gezurra! Zu etzara ama! Gure amak hanka zuri-zuriak ditu. Alde hemendik! 

 Otsoak haserre alde egiten du. 

OTSOA 

Badakit! Errotara yoan, hankak iriñetan sartu, ta zuri-zuri yarriko zaizkit. 

Otsoa antxumeen etxera doa berriz ere, eta atea jotzen du. 

ZAZPI ANTXUMEAK (izututa) 

Nor da? 

OTSOA (ahots gozoz) 

Ama naiz, zabaldu atea. 

ANTXUME TXIKIA 

Ea, erakutsi hanka bat ate azpitik. 

Otsoak hanka ate azpitik erakusten du. 

Zuri-zuria da! Ama da! 

 Antxumeek atea irekitzen diote. 
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4. KONTALARIA 

Otsoak krisk-krausk sei antxume yaten ditu. Antxume txikia erloyuaren barruan 

ezkutatzen da. 

Ama etxera datorrenean, antxumeak falta direla ikusten du. 

 Ama etxean sartzen da. 

AHUNTZ AMA 

Ai, nire antxumetxoak! Otsoak ume guztiak yan dizkit! 

 Antxume txikia erloyu barrutik ateratzen da. 

ANTXUME TXIKIA 

Ama, ama! Ni hemen nago! 

5.KONTALARIA 

Antxume txikiak zer gertatu den kontatzen dio amari. 

 Amak, oso haserre, guraize handi batzuk, jostorratza eta haria hartzen ditu. 

AHUNTZ AMA (haserre) 

Goazen otso gaizto horren billa! 

 Otsoa lurrean etzanda dago errekaren ondoan, eta sei antxumeak, 

ezkutatuta. 

6. KONTALARIA 

Amak guraize handiak hartu, eta kris-kras tripa zabaltzen dio otsoari. 

 Sei antxumeak banan-banan irteten dira eszenatokira. 

ZAZPI ANTXUMEAK 

Ama! Ze poza! 

 Muxu handi bana eman diote amari. 
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7. KONTALARIA 

Amak errekatik harri handiak hartzen ditu, otsoaren tripan sartu, eta tripa yosi 

egiten dio. 

AHUNTZ AMA 

Orain ezkutatu gaitezen, umeak. (deikia: azentua) 

8. KONTALARIA 

Otsoa esnatzen denean, ondoezik sentitzen da. 

OTSOA 

Ai, ai, ai! Hau tripako miña! Antxume gehiegi yan dut! Ur pixka bat edango dut. 

9. KONTALARIA 

Ura edatera makurtzen denean, plaust! errekara erortzen da. 

Hemendik aurrera zazpi antxumeak eta ama poz-pozik biziko dira. 

DENAK BATERA 

Hala bazan edo ez bazan, sar dadilla kalabazan eta atera dadilla Eibarko plazan.  
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6.2.3.   4 URTEKO HAURRENTZAKO ANTZERKIA 

Moldatutako testua 

 

NOLA DASTATU ILARGIA IPUINA 

1. KONTALARIA 

Aspalditik nahi izan dute animaliek Ilargia dastatu, baina ez dute asmatu nola egin. 

2. KONTALARIA 

Ilargiak zer zapore ote dauka? 

1. KONTALARIA 

Lepoa, hankak eta besoak luzatzen dituzte Ilargia harrapatzeko. 

2. KONTALARIA 

Baina… alferrik! Ez dute lortzen! 

1. KONTALARIA 

Egun batean, Dortoka mendi tontor batera igotzen da. 

DORTOKA 

Ai, ai, ai, ezin dut! Ez naiz Ilargira iristen! 

Elefante! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gainera, mesedez? 

ELEFANTEA 

Bai, oraintxe noa!  

Elefante Dortokaren gainera igotzen da. 

Ai, ai… tronpa luzatuta ere ez naiz iristen! 

Jirafa! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gainera, mesedez? 

JIRAFA 

Bai, oraintxe noa!  

Jirafa Elefanteren gainera igotzen da. 

Ai, ai… lepoa luzatuta ere ez naiz iristen! 

Zebra! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gainera, mesedez? 
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ZEBRA 

Bai, oraintxe noa!  

Zebra Jirafaren gainera igotzen da. 

Ai, ai, ai, ezin dut! Ez naiz iristen!  

Lehoi! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gainera, mesedez? 

LEHOIA 

Bai, oraintxe noa!  

Lehoi Zebraren gainera igotzen da. 

Ai, ai, ai, nik ere ezin dut! Ez naiz iristen!  

Azeri! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gainera, mesedez? 

AZERIA 

Bai, oraintxe noa!  

Azeri Lehoiren gainera igotzen da. 

Ai, ai… hanka luzatuta ere ez naiz iristen!  

Tximino! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gainera, mesedez? 

TXIMINOA 

Bai, oraintxe noa!  

Tximino Azeriren gainera igotzen da. 

Ai, ai, ai, nik ere ezin dut! Ez naiz iristen!  

Sagu! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gainera, mesedez? 

2. KONTALARIA 

Orduan, Sagu Dortokaren, Elefanteren, Jirafaren, Zebraren, Lehoiren, Azeriren eta Tximinoren 

gainera igotzen da. 

SAGUA (oso pozik) 

Lortu dugu! Iritsi gara Ilargira! 

Ummm, ze goxoa! 

Ilargi zatitxo bat nahi duzue? 
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ANIMALIA GUZTIAK  

Bai, mesedez! 

SAGUA 

Tori zatitxo bat, Tximino! 

TXIMINOA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Azeri! 

AZERIA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Lehoi! 

LEHOIA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Zebra! 

ZEBRA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Jirafa! 

JIRAFA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 
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Tori zatitxo bat, Elefante! 

ELEFANTEA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Dortoka! 

DORTOKA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

1. KONTALARIA 

Arrainak dena ikusi du, baina ez du ezer ulertu eta galdera bat egiten die… 

ARRAINA 

Zergatik hainbeste nekatu, goian, zeruan, dagoen Ilargira iristeko? Ez duzue ikusten, hementxe 

bertan, uretan, beste ilargi bat daukagula? 

2. KONTALARIA 

Gau horretan,  animalia guztiek elkarrekin egiten dute lo. 
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Ahoz esateko testua 

 

NOLA DASTATU ILLARGIA IPUINA 

1. KONTALARIA 

Aspalditik nahi izan dute animaliek Illargia dastatu, baina eztute asmatu nola egin. 

2. KONTALARIA 

Illargiak ze zapore ote dauka? 

1. KONTALARIA 

Lepoa, hankak eta besoak luzatzen dituzte Illargia harrapatzeko. 

2. KONTALARIA 

Baina… alferrik! Eztute lortzen! 

1. KONTALARIA 

Egun batean, Dortoka mendi tontor batera igotzen da. 

DORTOKA 

Ai, ai, ai, ezin dut! Enaiz illargira iristen! 

Elefante! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gaiñera, mesedez? 

ELEFANTEA 

Bai, oraintxe noa!  

Elefante Dortokaren gainera igotzen da. 

Ai, ai… tronpa luzatuta ere enaiz iristen! 

Jirafa! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gaiñera, mesedez? 

JIRAFA 

Bai, oraintxe noa!  

Jirafa Elefanteren gainera igotzen da. 

Ai, ai… lepoa luzatuta  ere enaiz iristen! 

Zebra! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gaiñera, mesedez? 

ZEBRA 
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Bai, oraintxe noa!  

Zebra Jirafaren gainera igotzen da. 

Ai, ai, ai, ezin dut! Enaiz iristen!  

Lehoi! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gaiñera, mesedez? 

LEHOIA 

Bai, oraintxe noa!  

Lehoi Zebraren gainera igotzen da. 

Ai, ai, ai, nik ere ezin dut! Enaiz iristen!  

Azeri! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gaiñera, mesedez? 

AZERIA 

Bai, oraintxe noa!  

Azeri Lehoiren gainera igotzen da. 

Ai, ai… hanka luzatuta ere enaiz iristen!  

Tximino! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gaiñera, mesedez? 

TXIMINOA 

Bai, oraintxe noa!  

Tximino Azeriren gainera igotzen da. 

Ai, ai, ai, nik ere ezin dut! Enaiz iristen!  

Sagu! Lagunduko didazu? Igoko zara nire bizkar gaiñera, mesedez? 

2. KONTALARIA 

Orduan, Sagu Dortokaren, Elefanteren, Jirafaren, Zebraren, Lehoiren, Azeriren eta Tximinoren 

gaiñera igotzen da. 

SAGUA (oso pozik) 

Lortu dugu! Iritsi gara Illargira! 

Ummm, ze goxoa! 

Illargi zatitxo bat nahi duzue? 

ANIMALIA GUZTIAK  

Bai, mesedez! 
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SAGUA 

Tori zatitxo bat, Tximino! 

TXIMINOA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Azeri! 

AZERIA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Lehoi! 

LEHOIA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Zebra! 

ZEBRA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Jirafa! 

JIRAFA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Elefante! 

ELEFANTEA 
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Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

Tori zatitxo bat, Dortoka! 

DORTOKA 

Eskerrik asko, Sagu! 

SAGUA 

Ez horregatik! 

1. KONTALARIA 

Arraiñak dena ikusi du, baiña eztu ezer ulertu eta galdera bat egiten die… 

ARRAINA 

Zergatik hainbeste nekatu, goian, zeruan, dagoen Illargira iristeko? Eztuzue ikusten, hementxe 

bertan, uretan, beste illargi bat daukagula? 

2. KONTALARIA 

Gau horretan,  animalia guztiek elkarrekin egiten dute lo. 
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6.2.4.   5 URTEKO HAURRENTZAKO ANTZERKIA 

Moldatutako testua 

 

                                   MAKILAKIXKI IPUINA 

       I. AGERRALDIA 

1. KONTALARIA  

Mendiko etxe batian gizon zahar bat bizi da. Gizonak hiru seme dakaz: Aritz, Mikel eta Beñat. 

ARITZ  

Aitta, banoia etxetik, mundua ikustera.  

Aritz badoa. 

1. KONTALARIA  

Aritz, mundua ezagutzera doia eta, urte batzuen ostian, biharra topatzen dau etxe batian. 

Nagusia dator. 

NAGUSIA 

Aritz, bihar haundixa ein dozu eta oso pozik nago zurekin. 

Asto hau erregalauko detsut. “ Astua, ein urria!” esaten badetsazu, urria eitten dau. 

ARITZ  

Eskerrik asko! Aittari eta anaixei erakutsiko detset. 

1. KONTALARIA   

Aritzek, astua oratu, eta etxeruzko bidia hartzen dau. Gabian, Ixua ostatuan geratzen da. 

ARITZ  

Gabon! 

OSTALARIA  

Baitta zuri be! 

ARITZ  

Zure ostatuan gaba pasatzen lagako destazu? 

OSTALARIA  
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Bai, bai. Sartu. 

ARITZ 

Eskerrik asko. Ohera noia, orduan. Baina, mesedez, ez esan nere astuari  “ein urria!” 

OSTALARIA  

Ez, ez. Lasai. 

1. KONTALARIA  

Aritz ohera doia eta, orduan, ostalari gaiztuak astua hartzen dau. 

OSTALARIA  

Astua! Ein urria!  

Astoak urre pilo bat egiten du. 

OSTALARIA  

Kar, kar, kar! Asto honekin diru asko irabaziko dot. Neretzat hartuko dot  eta, haren ordez, beste 

asto hau lagako dot. 

1. KONTALARIA  

Hurrengo goizian, Aritz etxera doia. 

ARITZ 

Aitta! Mikel! Beñat! Etorri!  

Aita eta anaiak sartzen dira. 

Astua! Ein urria! 

1. KONTALARIA  

Baina astuak kaka pillua eitten dau eta Aritz asko hasarratzen da. 

 Familia osoak triste alde egiten du. 

 

                                       II. AGERRALDIA 

2. KONTALARIA  

Urte batzuk pasatu dira eta Mikel be morroi doia. Mikelek bihar haundixa eitten dabenez, 

nagusixa oso pozik dago. 

NAGUSIA 
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Mikel, mahai bat erregalauko detsut. Mahai honek bazkarixa gertatzen dau. 

MIKEL 

Eskerrik asko! Aittari eta anaixeri erakutsiko detset. 

2. KONTALARIA  

Mikelek, astua oratu, eta etxeruzko bidia hartzen dau. Gabian, Ixua ostatuan geratzen da. 

MIKEL  

Gabon! 

OSTALARIA  

Baitta zuri be! 

MIKEL 

Zure ostatuan gaba pasatzen lagako destazu? 

OSTALARIA  

Bai, bai. Sartu. 

MIKEL 

Eskerrik asko. Ohera noia, orduan. Baina, mesedez, nere mahaixari ez esan “ipini bazkarixa!” 

OSTALARIA  

Ez, ez. Lasai. 

2. KONTALARIA  

Mikel ohera doia eta, orduan, ostalari gaiztuak mahaixa hartzen dau. 

OSTALARIA  

Mahaixa! Ipini bazkarixa!  

Mahaiak bazkari ederra jartzen du. 

OSTALARIA  

Kar, kar, kar! Mahai honekin diru asko irabaziko dot. Neretzat hartuko dot eta, haren ordez, 

beste mahai hau lagako dot. 

2. KONTALARIA  

Hurrengo goizian, Mikel etxera doia. 

MIKEL 
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Aitta! Aritz! Beñat! Etorri!  

Aita eta anaiak sartzen dira. 

Mahaia! Ipini bazkarixa! 

2. KONTALARIA  

Baina mahaixak ez dau ezer ipintzen, eta Mikel asko hasarratzen da. 

 Familia osoak triste alde egiten du. 

 

                                        III. AGERRALDIA 

3. KONTALARIA  

Urte batzuk pasatu dira eta Beñat  be morroi doia. Beñatek bihar haundixa eitten dabenez, 

nagusixa oso pozik dago. 

NAGUSIA 

Beñat, makilla bat erregalauko  detsut. Makilla honi “makilakixki” esanez gero, jo eitten dau. 

BEÑAT 

Eskerrik asko! Aittari eta anaixeri erakutsiko detset. 

3. KONTALARIA  

Beñatek, makillia hartu, eta etxeruzko bidia hartzen dau. Gabian, Ixua ostatuan geratzen da. 

BEÑAT  

Gabon! 

OSTALARIA  

Baitta zuri be! 

BEÑAT 

Zure ostatuan gaba pasatzen lagako destazu? 

OSTALARIA  

Bai, bai. Sartu. 

BEÑAT 

Eskerrik asko. Ohera noia, orduan. Baina, mesedez, nere makilliari ez esan “makilakixki!” 

OSTALARIA  
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Ez, ez. Lasai. 

3. KONTALARIA  

Beñat ohera doia eta, orduan, ostalari gaiztuak makillia hartzen dau. 

OSTALARIA  

Makilakixki!  

 Makila ostalaria eta  inguruko guztia jotzen hasten da. 

Ai, ai, ai! Mesedez, geldittu makillia! 

 Beñat azaltzen da eta ostalariari hurbiltzen zaio. 

BEÑAT 

Lapurtutako astua eta mahaixa bueltatu arte, ez dot makillia geldittuko. 

OSTALARIA 

Bai, bai. Dana bueltatuko detsut. 

3. KONTALARIA  

Orduan, Beñatek makillia geldiarazten dau. 

Hurrengo goizian, Beñatek astua, mahaixa eta makillia hartzen dittu eta etxera doia. 

BEÑAT 

Aitta! Aritz! Mikel! Etorri hona! 

 Guztiak elkartzen dira. 

Aritz, autsi zure astua. Mikel, autsi zure mahaixa. Eta nik makillia hartuko dot. 

 Elkar besarkatzen dute. 

 

GUZTIAK 

Hala bazan edo ez bazan, sar dadilla kalabazan eta irten dadilla Untzagako plazan. 
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Ahoz esateko testua 

 

                                   MAKILAKIXKI IPUINA 

       I. AGERRALDIA 

1. KONTALARIA  

Mendiko etxe batian gizon zahar bat bizi da. Gizonak hiru seme dakaz: Aritz, Mikel eta Beñat. 

ARITZ  

Aitxa, banoia etxetik mundua ikustera.  

Aritz badoa. 

1. KONTALARIA  

Aritz, mundua ezautzera doia eta urte batzuen ostian, biharra topatzen dau etxe batian. 

Nagusia dator. 

NAGUSIA 

Aritz, bihar haundixa ein dozu eta oso pozik nau zurekin. 

Asto hau erregalaukotsut. “ Astua, eiñ urria!” esaten badetsazu, urria eitxen dau. 

ARITZ  

Eskerrik asko! Aitxari eta anaixei erakutsikotset. 

1. KONTALARIA   

Aritzek astua oratu eta etxeruzko bidia hartzen dau. Gabian, Ixua ostatuan geratzen da. 

ARITZ  

Gabon! 

OSTALARIA  

Baitxa zuri be! 

ARITZ  

Zure ostatuan gaba pasatzen lagakostazu? 

OSTALARIA  

Bai, bai. Sartu. 
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ARITZ 

Eskerrik asko. Ohera noia, orduan. Baiña, mesedez, ez esan nere astuari  “eiñ urria!” 

OSTALARIA  

Ez, ez. Lasai. 

1. KONTALARIA  

Aritz ohera doia eta, orduan, ostalari gaiztuak astua hartzen dau. 

OSTALARIA  

Astua! Eiñ urria!  

Astoak urre pilo bat egiten du. 

OSTALARIA  

Kar, kar, kar! Asto honekin diru asko irabazikot. Neretzat hartukot eta, bere ordez, beste asto 

hau lagakot. 

1. KONTALARIA  

Hurrengo goixian Aritz etxera doia. 

ARITZ 

Aitxa! Mikel! Beñat! Etorri!  

Aita eta anaiak sartzen dira. 

Astua! Eiñ urria! 

1. KONTALARIA  

Baiña astuak kaka pillua eitxen dau eta Aritz asko hasarretzen da. 

 Familia osoak triste alde egiten du. 

 

                                       II. AGERRALDIA 

2. KONTALARIA  

Urte batzuk pasau dira eta Mikel be morroi doia. Mikelek bihar haundixa eitxen dabenez, 

nausixa oso pozik dao. 

NAGUSIA 

Mikel, mahai bat erregalaukotsut. Mahai honek bazkarixa gertatzen dau. 
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MIKEL 

Eskerrik asko! Aitxari eta anaixei  erakutsikotset. 

2. KONTALARIA  

Mikelek astua oratu eta etxeruzko bidia hartzen dau. Gabian Ixua ostatuan geratzen da. 

MIKEL  

Gabon! 

OSTALARIA  

Baitxa zuri be! 

MIKEL 

Zure ostatuan gaba pasatzen lagakostazu? 

OSTALARIA  

Bai, bai. Sartu. 

MIKEL 

Eskerrik asko. Ohera noia, orduan. Baiña, mesedez, nere mahaixari ez esan “ipiñi bazkarixa!” 

OSTALARIA  

Ez, ez. Lasai. 

2. KONTALARIA  

Mikel ohera doia eta, orduan, ostalari gaiztuak mahaixa hartzen dau. 

OSTALARIA  

Mahaixa! Ipiñi bazkarixa!  

Mahaiak bazkari ederra ipintzen du. 

 

OSTALARIA  

Kar, kar, kar! Mahai honekin diru asko irabazikot. Neretzat hartukot eta, bere ordez, beste 

mahai hau lagakot. 

2. KONTALARIA  

Hurrengo goixian Mikel etxera doia. 

MIKEL 



Antzezpen bidez ahozkotasuna lantzen 

 

 

  
62 

 
  

Aitxa! Aritz! Beñat! Etorri!  

Aita eta anaiak sartzen dira. 

Mahaixa! Ipiñi bazkarixa! 

2. KONTALARIA  

Baina mahaixak ez dau ezer ipintzen eta Mikel asko hasarretzen da. 

 Familia osoak triste alde egiten du. 

 

                                        III. AGERRALDIA 

3. KONTALARIA  

Urte batzuk pasau dira eta Beñat  be  morroi doia. Beñatek bihar haundixa eitxen dabenez, 

nausixa oso pozik dao. 

NAGUSIA 

Beñat, makilla bat erregalaukotsut. Makilla honi “makillakixki” esanez gero, jo eitxen dau. 

BEÑAT 

Eskerrik asko! Aitxari eta anaixei  erakutsikotset. 

3. KONTALARIA  

Beñatek makillia hartu, ta etxeruzko bidia hartzen dau. Gabian, Ixua ostatuan geratzen da. 

BEÑAT  

Gabon! 

OSTALARIA  

Baitxa zuri be! 

BEÑAT 

Zure ostatuan gaba pasatzen lagakostazu? 

OSTALARIA  

Bai, bai. Sartu. 

BEÑAT 

Eskerrik asko. Ohera noia, orduan. Baina, mesedez, nere makilliari ez esan “makillakixki!” 

OSTALARIA  
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Ez, ez. Lasai. 

3. KONTALARIA  

Beñat ohera doia eta, orduan, ostalari gaiztuak makillia hartzen dau. 

OSTALARIA  

Makillakixki!  

 Makila ostalaria eta  inguruko guztia jotzen hasten da. 

Ai, ai, ai! Mesedez, gelditxu makillia! 

 Beñat azaltzen da eta ostalariari hurbiltzen zaio. 

BEÑAT 

Lapurtutako astua eta mahaixa bueltau arte, eztot makillia gelditxuko. 

OSTALARIA 

Bai, bai. Dana bueltaukotsut. 

3. KONTALARIA  

Orduan, Beñatek makillia geldiarazten dau. 

Hurrengo goizian, Beñatek astua, mahaixa eta makillia hartzeitxu eta etxera doia. 

BEÑAT 

Aitxa! Aritz! Mikel! Etorri hona! 

 Guztiak elkartzen dira. 

Aritz, autsi zure astua. Mikel, autsi zure mahaixa. Eta nik makillia hartukot. 

 Elkar besarkatzen dute. 

GUZTIAK 

Hala bazan edo ez bazan, sar dadilla kalabazan eta urten dadilla Untzagako plazan. 
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6. ONDORIOAK 

Sarreran aipatu dugun legez, gure lana erdara nagusi den ikastetxe batean kokatu dugu; 

euskara bigarren edo hirugarren hizkuntza duten ikasleak ikastetxeko % 90 diren ikastetxe 

batean, hain zuzen ere. Egoera horrek hizkuntzaren transmisioa asko zailtzen du, ingurunea 

erdalduna baita eta, zoritxarrez, ezin baitugu transmisioaren alorrean familien laguntza jaso.   

Gainera, gehienak baliabide gutxiko familiak dira (haien lurraldea utzi behar izan dute bizi-

baldintza hobeen bila). Hori dela eta, familiek, oro har, ezin dizkiete ordaindu umeei eskolaz 

kanpoko jarduerak. Ondorioz, ikasleek euskara ikastetxean soilik landu dezakete. 

Gure ikasleen profila kontuan hartuta, hizkuntzaren lanketan eta trataeran ahalegin berezia 

egitera behartuta gaude haiekin lan egiten dugun hezitzaileok. Horregatik erabaki dugu  IRALE 

ikastaroan ikasi ditugun hizkuntza-eredu egokiak aintzat hartzea eta proiektuan txertatzea; 

eredu horiek ikasleekin landuz, haurrei egunero erabiltzeko tresnak eskainiko dizkiegu.  

Uste dugu ikasleentzat baliagarria izango dela gure lana; izan ere,  garbi dago haurrek 

imitazioz ikasten dutela eta ezinbestekoa dela gelakideekin batera euskaraz hitz egiteko uneak 

izatea. 

Hizkuntzaren garapena 0-6 urte bitartean gertatzen dela aintzat hartu dugu; hori dela eta, 

pentsatu dugu gure proiektua Haur Hezkuntzako etapan kokatzea aproposa dela. Izan ere, 

komeni da euskara barneratzeko prozesuan  ikasleak txiki-txikitatik hastea. 

Etapa horretako adin bakoitzarentzat, ahozkotasuna lantzeko esketx- eta antzezpen-eredu 

batzuk proposatu ditugu. Hala ere, proposamenak dira; beraz, irekiak eta irakasle bakoitzak 

moldatzeko modukoak. Horretarako, irakasleei lagungarri izan dakizkiekeen metodologia, 

arauak eta kontuan hartu beharreko oinarri teoriko guztiak (EBAZ arauak, Heziberri dekretua…) 

txertatu ditugu.  

Espero dugu gure lana irakasle askorentzat erabilgarria eta aproposa izatea. Ez dezagun 

ahaztu irakasleok haurrekin gozatuz, dibertituz eta ondo pasatuz egin behar dugula gure 

eguneroko lana, transmisioa eraginkorragoa eta esanguratsuagoa izateko. Gozatuz lan egiteko 

ezin hobea iruditzen zaigu gure proposamena. 
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