
Euskara eta Literatura



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua 
Zer gertatu zen? Noiz, non eta nori?… Kantuz 

kontatzen 
 

Ikasgaia: Euskara eta literatura 
 

Maila DBH1 
 

Testuingurua 

Gure bizitzan zehar makina bat gertakari 

jazotzen zaizkigu. Beraz, kontaketak 

gure bizitzaren parte dira: nork zer egin 

duen, nori zer gertatu, noiz eta nola, 

zergatik… eguneroko bizitzaren parte 

garrantzitsuak dira guretzat.  

Mendeetan zehar gizarte guztiek kontatu 

dituzte beren gertakariak sakonago edo 

modu arinago batez, ahoz aho eta testu 

idatzien bitartez. Egun, hedabideen 

bitartez berehala izan dezakegu 

gertakarien berri, informazioa gertu eta 

eskura dugu. Horrez gain, literaturaren 

bitartez kontaketa asmatuak, istorioak eskura ditugu… Baina zer gertatzen 

zen antzinako denboretan? 

Aspaldiko garaietan, gaur egun bezalaxe, jazotzen ziren gertaerak, hilketak, 

familia arteko liskarrak, maiteminduen arteko gorabeherak... Horietako 

batzuk baino ez zaizkigu heldu, ordea. Nola baina? Garai hartako 

euskaldunak, beste baliabiderik ezean, gehienek ez baitzekiten idazten, 

zenbait generori buruzko daturik garrantzitsuenak kantuz, ahoz aho, 

erromantze izeneko poema narratiboen bidez, joan ziren zabaltzen .  

Literaturaren bidez, ideiak, sentimenduak, gertakariak, mundua ikusteko eta 

adierazteko moduak eta bideak transmititzen ditugu.  

 

Arazoa 
 

Gure ikastetxean kultur astea antolatzeko dira eta gure taldeari egokitu zaio 

euskal ahozko literaturaren txokoa prestatzea, toke modernoa, gaur egungoa  

eman nahi diogu. Hauxe da aste kulturaleko kontsigna. Euskal literatura 

atzo, gaur eta beti. Bizirik dago eta!  

 

Xedea 
 

Euskal ahozko literaturaren testuak ezagutzea eta haien esanahiaren 

inguruan gogoeta egitea. 



 

Helburuak 

 

● Narrazioek gizakiarengan eta haren bizitzan duten eraginaren inguruan 

gogoeta egitea. 

● Euskal ahozko literaturaren zenbait ezaugarri ezagutzea. 

● Baladak eta erromantzeak eta gaur egungo zenbait euskal kanta 

interpretatzea. 

● Testu narratiboak idaztea. 

● Lankidetzan aritzea. 

● Norberaren ideiak eta planteamenduaren aldeko jarrera ekintzailea 

adieraztea.  

● Literatura balioestea sentimenduak eta ideiak adierazteko baliabide gisa 

eta une jakin bati lotutako sorkari gisa. 

● Baliabide digitalak modu eraginkorrean baliatzea.  

 

Ataza 

 

Horma-irudi digitala egitea. Bertan, balada bat aukeratuta, haren esanahia 

azalduko dute eta gaur egungo euskal abesti batekin parekatuko dute.  

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu.  

Talde handian 

● Euskal baladak eta gaur egungo kantu narratiboak entzun, irakurri eta 

interpretatu. 

● Ezaugarriak aztertu: baliabideen inguruan gogoeta egin eta zenbait 

ezaugarri zehaztu. 

● Testua idazteko kontrol-orria antolatu denon artean. 

Hiruko taldean 

● Balada bat aukeratu. 

● Hari buruzko informazioa bilatu.  

● Testua azaldu. Hitz lauzko testu narratibo bihurtu: nor, noiz, non, nola, 

zergatik…  

● Idatzitako testua beste hiruko batekin konpartitu eta koebaluazioaren 

bidez zuzenketa egin. Kontrol-orria erabiliko da horretarako. 

● Horma-irudi digitala atondu. Bertan, honako hauek txertatu: balada, 

haren azalpena,zenbait datu esanguratsu, balada bera eta gaur egungo 

euskal abesti bat, haren letra eta bien arteko loturaren zergatia.  

Talde handian 

● Taldekoen horma-irudi digitalak antolatu Ahozko Euskal literaturaren 

txokoan erakusteko. 



● Ekoizpena hezkuntza-komunitateko kideekin konpartitu. 

● Prozesua eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta koebaluazioa). 

 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua Gure testuetan akats piloa, eta beti berdinak!  
 

Ikasgaiak: Euskara eta Literatura, gaztelania eta literatura, ingelesa 
 

Maila DBH2 
 

Testuingurua 

 

Ikasmaila honetan, 

ikasle gehienek idazteko 

eta hitz egiteko 

gaitasuna dute hiru 

hizkuntzatan gutxienez: 

euskaraz, ingelesez eta 

gaztelaniaz. 

Egia da ez dutela maila 

berdina hiru 

hizkuntzetan; izan ere, 

maila berdina lortzea oso zaila da; helduok ere ez dugu maila bera dakizkigun 

eta erabiltzen ditugun  hizkuntzetan...  Gainera,  ohikoa da akatsak egitea, 

batzuetan, hitzak nahasteagatik; beste batzuetan, ortografia akatsengatik 

edota perpauseko hitzen ordena trakets edota testuko informazioa ondo 

antolatuta ez egoteagatik... 

Ikasleek egiten dituzten akatsak bezalakoak hedabideetan ere topa ditzakegu 

maiz. Arin ibiltzeak eta idatzitakoa berriro irakurtzeko astirik ezak eragiten 

ditu halako akatsak; hala ere, zenbaitetan hizkuntza ondo ez jakitea izaten da 

eragilea.  

Nolanahi ere, hizkuntza zuzen erabiltzeak testuak ulertzen laguntzen digu. 

Hedabideek estilo liburuak argitaratzen dituzte akats horiek saihesten 

laguntzeko, hala nola Berria egunkariak, EITBk... Gaztelaniaz eta ingelesez 

ere piloa topatuko duzue eta horrez gain, makina bat foro eta baliabide digital 

dituzue ohiko akatsak saihesteko (El País, Berria, The guardian…).  

 

Arazoa 

 

Idazten dugunean egiten ditugun hizkuntza-akatsek oztopatu egiten dute 

testuak ondo ulertzea. Baina, zeintzuk dira denok, behin eta berriro egiten 

ditugun hizkuntzari lotutako akatsak? Eta zergatik egiten ditugu? Zer egin 

dezakegu akats horiek saihesteko? Tresnaren bat behar dugu akatsak 

zerrendatzeko eta berriz ere ez egiteko! Zein?  

 



Xedea 

 

Hizkuntzari buruzko gogoetari garrantzia ematea eta ohiko akatsen inguruan 

gogoeta egitea. 

 

Helburuak 

 

● Zuzen, modu egokian eta koherentziaz eta kohesioaz idazteak duen 

garrantziaren inguruan gogoeta egitea. 

● Ikasleek hiru hizkuntzetan egiten dituzten akatsen inguruan gogoeta 

egitea.  

● Hizkuntzen artean egiten diren transferentzien inguruko gogoeta 

egitea. 

● Euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz idazten dutenean akatsik 

ohikoenak zuzentzeko tresna erabilgarriak eta eskuragarriak ezagutzea 

eta baliatzea. 

● Lankidetza bultzatzea. 

● Baliabide digitalen erabileran trebatzea. 

● Autonomia eta ekimena bultzatzea norberaren ideiak taldekideen 

aurrean proposatuz.  

 

Ataza 

 

Online gune bat antolatzea hiru hizkuntzetan, testuak idaztean, ikasleek 

egiten dituzten akatsak eta izaten dituzten zalantzak bideratzeko. 

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu.  

Talde handian 

● Ikastaldea hiru azpitaldetan antolatu: euskara, ingelesa eta gaztelania. 

● Ikasleen testuak jaso eta hizkuntzen arabera antolatu. 

● Hizkuntza bakoitzean aztertu testuek dituzten akatsik ohikoenak 

(taldeka, eta behar izanez gero, azpitaldeak egin); behaketa txantiloia 

erabiliz. 

Talde txikietan 

● Irakasleek lagunduta, akatsen zergatia eta haietako bakoitza 

zuzentzeko bideak aztertu. 

● Jarduerak asmatu akats horiek saihesteko. 

Talde handian 

● Online gune bat antolatu eta bertan akatsak zuzentzeko irizpideak eta 



jarduerak txertatu. 

● Webgunea baliatu gainontzeko kideekin informazio baliagarri hori 

konpartitzeko. 

● Prozesua eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta koebaluazioa). 

 
 



 

ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua Zahar hitz zuhur hitz…  Gaur egun, zeintzuk erabili? * 
 

Ikasgaia: Euskara eta literatura   
 

Maila DBH3 
 

Testuingurua 

Atsotitzak edo 

esaera zaharrak 

gure tradizioan ez 

ezik herri 

guztietako ahozko 

tradizioan ere 

erabili izan dira, 

gehienetan, 

irakaspen 

praktikoa 

emateko 

("goizean 

porrusalda, 

eguerdian aza; 

aise kabituko zaizkik ipurdian galtzak"). Sineskeriak ere adierazten dituzte, 

sarritan metaforikoak eta umorezkoak dira, eta bereziki ondo egituratuta 

daudenean aforismo izena hartzen dute. Iturburu anitz dituzte, baina 

anonimoak dira gehienetan eta jatorria aurkitzen zailak.  

Zenbait esaerek jokabide kodeak adierazten dituzte, gaur egun oso 

desfasatuak eta gure gaur egungo bizi ohiturekin zerikusirik ez dutenak, 

edota gai oso eztabaidagarriak hala nola ”Atzerri otserri", "Ezkon ezak semea 

nahi duanean, eta alaba ahal dagianean" … 

Gaur egun etengabe publizitatetik, kazetaritzatik, literaturatik, musika 

herrikoitik, internetetik-eta eratorriak, arrakasta handia lortzen dute zenbait 

zuhur hitzek.  

 

Arazoa 

 

Atsotitzek, sarritan, beste garai bateko usaina dute, zahar kutsua esango 

genuke Hala ere, zenbaitek irakaspen onak jasotzen dituzte, hitz zuhurrak 

dira nahiz eta zaharrak izan… eta gaur egun baliagarriak izan dakizkiguke. 

Zein egoeratan eta zeintzuk? 

 



Xedea 

 

Euskal kulturaren adierazpideen inguruan gogoeta egitea eta gaur egungo 

ohiturekin erlazionatzea. 

 

Helburuak 

 

● Euskal atsotitzak ezagutzea euskal kulturaren adierazpen gisa 

balioestea. 

● Beste hizkuntza batzuetan erabiltzen direnekin alderatzea. 

● Atsotitzen hizkuntza-baliabideak eta baliabide estilistikoak aztertzea. 

● Atsotitzen esanahia ulertu eta narrazioak sortzea. 

● Ikaskideekin lankidetzan aritzea norberaren iritziak adieraziz eta 

besteenak errespetatuz. 

● Hizkuntzaren erabilera diskriminatzailearen inguruan gogoeta egitea. 

● Baliabide digitalak baliatzea informazioa jasotzeko eta jakinarazteko. 

 

Ataza 

 

Gure gaur egungo errealitatera egokitzen diren atsotitzetatik bi aukeratu eta 

berrinterpretatzea komiki bihurtuta. Gero, ikasgelako komikiekin liburu 

digitala egin eta ikastetxeko blogean ikusgai jartzea. 

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu.  

Talde handian 

● Atsotitzak aztertu. 

● Atsotitzen hizkuntza-ezaugarriak eta baliabide estilistikoak aztertu. 

● Gaztelaniako eta beste hizkuntza batzuetako atsotitzekin alderatu. 

Talde txikian 

● Gaur egungo egoera eta ohiturei lotutako atsotitzak aukeratu. 

● Egoerak asmatu eta narrazio bihurtu online komikien bidez. 

Talde handian 

● Komikiak bildu eta denen artean euskal atsotitz modernoen bilduma 

egin. 

● Prozesua eta ikasleek ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

*Egoera-arazo hau Berritzegune Nagusiko hizkuntza taldeak atsotitzen inguruan garatu 

duen unitate didaktikoari dago lotua. Gai beraren inguruan, baina beste egoera bati 

atxirikirik, Nuestro refranero unitatea jorratzeko proposamena egiten da gaztelania 

arloan. 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: 
Gazte gara gazte eta ez gaude konforme. Gazte 

lokalak eta arauak zertarako?  
 

Ikasgaia: Euskara eta literatura   

 

Maila: DBH4 / Batxilergoa 1 
 

Testuingurua 

 

Ehunka dira, eta fenomeno sozial baten protagonista: gazteek alokatutako 

lonja, bajera, txoko, lokalak. Zenbat eta handiagoa kuadrilla, orduan eta 

merkeagoa alokairua; horrela zabaldu dira herri guztietara, aisialdirako 

aukera berri gisa.  

Baina gazteen berrikuntza sozialek, 

ostera ere, legeari aurre hartu diote. 

Fenomenoa ugaritu eta arazoak 

sortu dira: bizilagunen salaketak 

udaletxe guztiek jasotzen dituzte. 

Ez da arazo larririk izaten 

normalean, zarata kontuak izaten 

dira gehienetan. Baina izaten dira 

liskar txikiak, suteak… 

Herri batzuek beren bideak topatu 

dituzte gazteek alokatutako lokalak 

arautzeko: Durangon ordenantza 

bat sortu dute, Getxok gazte lokalen jarduera arautu du, Zarautzen ere udala 

hasi da gazte lokalei buruzko lanean… 

Irudiaren jatorria: Oñatiko Udala. Haur eta Gazteria 

 

Arazoa 

 

Gure herrian ere udala gogor jarri da lonjak eta lokalak gazteek 

alokatzearekin eta udal ordenantza bat ateratzeko zorian da. Bertan, arau 

minimo batzuk ezarri nahi ditu. Horretarako, gazteen iritzia jakin  nahi du. 

Zer eskatu beharko luke udalak, zuen ustez? Zer onartu beharko luke eta zer 

ez? 

 

Xedea 

 

Ikasleen intereseko gaien aurrean iritzi arrazoitua adieraztea testu koherente 

eta kohesionatuen bitartez. 

 



Helburuak 

 

● Informazioa bilatzea, hautatzea eta modu kritikoan interpretatzea. 

● Iritzi-artikuluen ezaugarriak ezagutzea. 

● Argudio-motak aztertzea. 

● Iritzi arrazoitua ematea aldeko eta kontrako argudioak adieraziz. 

● Talde-lanean aritzea, modu kooperatiboan lan eginez. 

● Sarea modu eraginkorrean erabiltzea informazioa bilatzeko eta 

hautatzeko, baita elkarrekin komunikatzeko ere. 

● Elkarbizitzarako arauek duten garrantziaz ohartzea. 

● Autoerregulazio- eta ebaluazio-estrategietan trebatzea. 

 

Ataza 

 

Taldeka, gai bati buruzko iritzi kritikoa idaztea eta ikaskideen aurrean 

azaltzea. Gero, talde handian, gaiaren aldeko iritzi bateratuak adostu eta 

udalean aurkeztea. 

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta planteamendua zehaztu. 

Talde handian 

● Iritzi testuen ezaugarriak aztertu, ereduen bidez eta  behaketa-orriak 

baliatuz. 

● Argudioak adierazteko hizkuntza-egiturak jorratu. 

Lauko taldean 

● Gaze lokalei buruzko ordenantzak irakurri. Horrez gain, gaiaren 

inguruko lau albiste aztertu.  

● Datuak bildu eta gaiaren  aldeko eta kontrako argudioak garatu. 

● Testua planifikatu eta idatzi. 

Talde handian 

● Testua idazteko kontrol-orria antolatu talde handian. 

● Zirriborroen zuzenketa egin koebaluazioaren bidez, kontrol-orriak 

baliatuta. 

● Testuak irakurri eta iritziak defendatu taldekideen aurrean.  

● Talde guztien iritziak jaso. 

● Ikastaldekoen iritzi bateratuak aurkeztu udalean. 

● Proiektuaren eta ikaskuntzaren talde-ebaluazioa egin. 
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