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Zer gertatu zen? Non, noiz eta nori?...Kantuz kontatzen 

 

Ikasgaia: Euskara eta literatura  

Gaia: Ahozko euskal literatura. Baladak 

Maila: DBH                                                    

 Saio kopurua: 10 

Proposamenaren justifikazioa 

Mendeetan zehar gizarte guztiek kontatu dituzte beren gertakariak sakonago edo 
modu arinago batez, ahoz aho eta testu idatzien bitartez. Aspaldiko garaietan, gaur 
egun bezalaxe, jazotzen ziren 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, kantuz, ahoz aho, balada izeneko poema narratiboen bidez, joan ziren 
zabaltzen.  

Literaturaren bidez, ideiak, sentimenduak, gertakariak, mundua ikusteko eta 
adierazteko moduak eta bideak transmititzen ditugu. Baina literaturaz gozatzeko, 
lehendabizi, ezagutu egin behar dugu, literatura bizi eta sentitu egin behar dugu. 
Ahozko euskal literatura lantzea eta literaturaz gozatzea da sekuentzia didaktiko 
honen helburua.  

Arazo-egoera 

A. Testuingurua:  

Gure ikastetxean kultur astea antolatzeko dira eta gure taldeari egokitu zaio 
ahozko euskal literaturaren txokoa prestatzea. Hauxe da aste kulturalaren leloa: 
Euskal literatura atzo, gaur eta beti. Bizirik dago eta!  

B. Arazoa: 

Baladak gaia jorratu behar dugu. Nolatan antola dezakegu txoko hori? Zer 
erakutsiko dugu bertan? Ukitu modernoa, gaur egungoa, eman nahi diogu eta gure 
baladak sortu, XXI. mendean bizi gara eta.  

C. Xedea: 

Ahozko euskal literaturaren testuak ezagutzea eta literaturaz gozatzea, haien 
esanahiaren inguruan gogoeta eginez eta gure gaur egungo bizimoduarekin lotuz. 

Ataza: 

Erakusketarako horma-irudiak egingo dituzte taldeka. Horma-irudietan, besteak 
beste, baladari buruzko informazioa, haren esanahiaren interpretazioa eta ikasleek 
sortuko dituzten balada ‘modernoak’ txertatutako dituzte. 
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Oinarrizko Konpetentzia hauek lantzen dira: 

A. Zeharkako konpetentziak: 

• Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 
(jarduera guztietan) 

• Elkarbizitzarako konpetentzia (1., 4., eta 9. jardueretan) 

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia (3., 10. eta 12. jardueretan) 

• Izaten ikasteko konpetentzia (6. jardueran) 

• Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia (8., eta 9. jardueretan) 

B. Konpetentzia espezifikoak: 
• Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia (jarduera guztietan) 

Helburu didaktikoak: 

• Literatura balioestea sentimenduak eta ideiak adierazteko baliabide gisa eta 
une jakin bati lotutako sorkari gisa. 

• Ahozko euskal literaturaren zenbait ezaugarri ezagutzea. 

• Baladen esanahia interpretatzea. 

• Zenbait baliabide literario ezagutzea eta baliatzea. 

• Baliabide digitalak eta informazio iturriak modu eraginkorrean baliatzea.  

• Lankidetzan aritzea norberaren iritziak adieraziz eta besteenak errespetatuz. 

• Autorregulazio eta ebaluazio prozeduretan trebatzea. 

Edukiak: 

• Ahozko literatura eta literatura idatzia: ezaugarriak 

• Baladen ezaugarriak 

• Hizkuntza baliabideak eta baliabide literarioak baladetan 

• Testuak interpretatzeko prozedurak 

• Informazioa bilatzeko eta laburtzeko prozedurak 

• Ebaluazio-prozedurak 
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Jardueren segida 

A. Hasierako fasea: 

1. jarduera. Batera pentsatzen eta egitekoak zehazten. 

B. Garapen-fasea: 

2. jarduera. Ahozko literatura eta literatura idatzia: berdinak ala 
desberdinak dira?  

3. jarduera. Informazio bila hasiko gara.  

4. jarduera. Antzinako baladak. Zer gertatu zen? Noiz, non eta nori? 

5. jarduera. Baladen hizkuntza-ezaugarriak. 

6. jarduera. Pausa gaitezen eta gogoeta egin dezagun… 

C. Aplikazio-fasea: 

7. jarduera. Gure baladarik gogokoena aukeratzen.  

8. jarduera. Antzinako kantutik, gure kantura… irudimena lagun.  

9. jarduera. Gure testuak erakusketarako antolatzen. 

10. jarduera. Egindakoa erakusten. Zer uste dute gure ikusle-entzuleek?  

D. Orokortze-eta transferentzia-fasea: 

11. jarduera. Eta beste egoera batean?  

12. jarduera. Zer ikasi dut egiten? Nola aritu naiz? 

Ebaluazioa: 

A. Adierazleak: 

• Ea baladen interpretazioan parte-hartze aktiboa izan duen eta bere iritzia 
adierazi duen. 

• Ea aztertutako testuen baliabide estilistiko eta literarioak antzemateko gai 
den. 

• Ea hizkuntzaren erabileraren gaineko gogoeta egiten duen. 

• Ea gai den taldeko zereginetan erantzukizunez aritzeko, erabakiak hartuz, 
iritziak emanez eta gainerakoenak errespetatuz. 

• Ea gai den aurrez emandako informazio-iturri analogiko eta digitalak era 
egokian erabiltzeko eta informazioa hautatzeko. 

• Ea autoebaluazio eta ebaluazio prozeduretan parte hartzen duen eta 
hobetzeko iradokizunak egiten dituen. 

B. Tresnak:  

• Hasierako ebaluazioa: 2. jarduera 

• Prozesuaren ebaluazioa: 4.3., 4.4., 5., 6., 7., 8. eta 10. jarduerak  

• Amaierako ebaluazioa: 11. eta 12. jarduerak. 
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Urtero bezala abiatuko da 
ikasturte honetako Aste 
Kulturala ikastetxean.  

Aste horretan, erakusketak eta 
ekitaldi asko antolatzen 
dituzue eta ikasturte honetan, 
gainera, ikastetxeko ateak ireki 
eta herriko jendea eta 
familiakoak bertaratuko dira. 
Hori erantzukizuna! 

 
http://gandai6b.blogspot.com.es/ 

 

Ekitaldien jarraipena egiteko, DBH4ko ikasleek beren webgunean argitaratuko 
dituzte aste kulturalaren inguruko informazioa, bideoak, argazkiak... e.a. 

Ikasturte honetan, zuen ikastaldeari euskal ahozko literatura gaia lantzea 
tokatu zaio eta euskal baladen txokoa atondu behar duzue! Hori arazoa! Zer 
erakutsiko duzue? Zer kontatuko duzue eta nola? Kantatu egingo duzue? Eta 
ukitu modernoagoa ematen badiozue erakutsi behar duzuen horri? 

Beraz, hasi elkarrekin pentsatzen eta egitekoak zehazten. 

 

 
http://goo.gl/E0jpWc 
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1. jarduera. Batera pentsatzen eta egitekoak zehazten. Bikoteka 
elkartuta, azpian dituzuen galderei erantzun. Nahi beste proposamen idatz 
ditzakezue. 

1.1.jarduera. Egitekoak zehazten 

Zer erakutsi diezaiokegu jendeari 
erakusketan? 
 
Zer erakutsi daiteke txokoan?  
 
Zer egin dezakegu balada horiek erakusteko 
eta gure ukitua emateko? 
 

Nola antola dezakegu txoko hori? Zer egin 
dezakegu txokoa erakargarria izan dadin? 

 

 

Orain, elkartu beste bikote batekin eta adostu eurekin zerrendako 
proposamenak. Proposamenak adostu eta ordenatu garrantziaren arabera. 
Azkenik, talde handian arituko zarete eta arbel digitalean zehaztuko dituzue 
ezaugarri guztiak.  

Planifikazio-orri orokor hau erabil dezakezue eta denon artean bete. Kontuan 
hartu planifikazio-orri honetan oraindik beste hainbat egiteko zehaztu gabe 
daudela; talde-gogoetan aterako dira ziurrenik. 

1.2.jarduera. Taldearen planifikazio-orri orokorra 

1. Gaia eta azpigaiak 

2. Zein da gure helburua? Zer lortu nahi dugu? 

3. Zer erakutsiko dugu? 

4. Nola azalduko dugu? Zer baliabide erabiliko dugu?: horma-
irudiak, marrazkiak, grabazioak, bideoak, audioak… 

5. Zenbat lan-talde egingo ditugu? 
6. Erakusketan zenbat espazio antolatuko ditugu? 

7. Zein izango da gure azken ekoizpena? 

8. Nola iragarriko dugu erakusketa? 

9. …. 
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Sekuentzia honetan aurrera egiteko, lehendabizi, ahozko euskal literaturaren 
munduan sartuko gara.  
 
2. jarduera. Ahozko literatura eta literatura idatzia: berdinak ala 
desberdinak dira?  
 

Idazkera sortu aurretik, ahoz transmititzen ziren narrazioak, kantuak, olerkiak, 
gertakariak….Garai batean, ahoz aho entzundakoa ikasi egiten zen, sarritan, 
kantuak lagunduta eta horrela gordetzen ziren ipuin, bertso eta kantak.  

Atal honetan, aurre-ezagutzak azaleratuko ditugu. Zer dakizue ahozko euskal 
literaturari buruz? Eta badakizue zer diren baladak?  

Goazen urratsez urrats. 

Elkartu zaitezte binaka eta esan adibide hauetatik zein den ahoz 
transmititutakoa eta zein idatziz transmititutakoa. Zergatik? 

 

 
2.1. jarduera. Ahozko literatura ala literatura idatzia?  

 
1  2 

Baga, biga, higa, 
laga, boga, sega, 

Zai, zoi, bele, 
harma, tiro, pun! 

 
Xirristi-mirristi. 
gerrena plat, 

Olio zopa, 
Kikili salda, 

Urrup edan edo klik ... 
ikimilikiliklik ... 

 

 
Aintzaldun daigun Agate Deuna 

bihar ba da Deuna Agate 
etxe honetan zorion hutsa 

betiko euko al dabe. 
 

Deuna Agatena batzeko gatoz 
aurte be igazko berberak 
igaz lez hartu gagizuez ta 

zabaldu zuen sakelak. 

3 4 

(...) 
Ipui bat bost minututan izkribatzeko 
beharrezkoa zaizu —ohizko luma eta 
paper zuna ez ezik—, hareazko erluju 

nimiño bat ere, zeinek, iragan 
denboraren berri ematen dizunarekin 
batera, bizitzaren eta —ondorioz— 
zeure aktibitate horren berberaren 

alfertasuna ere irakatsiko dizun, eta 
une oro salatuko.(…) 

 
MARTIN: uuuuuuiiiiii…… 
PEDRO: (Haserre) Martin! Zertan zabiltza 
txistuka? 
MARTIN: Lapurrak garelakoan 
eskopetarekin tiro egin ez gaitzan. 
PEDRO: Etortzekoak garela badaki eta! 
MARTIN: Berdin du. Badaezpada ere. 
Txistua aditzean lasaitua hartuko du. Non 
ikusi da lapurrak etxeetara txistuka 
sartzen? 
PEDRO: Sartu igual ez, baina bat baino 
gehiago aterako zen etxeren batetik pozik 
eta lasai txistuka. 
MARTIN: Edo ziztu bizian! 

 

Jarduera hau 2.2. jarduera bukatutakoan zuzenduko duzue.  
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Orain, 2.2. jarduera egingo duzue: ahozko eta idatzizko literaturaren arteko 
aldeak zehaztuko dituzue taldeka. 
 

Prozedura: 

- Elkartu bosteko taldetan. Taldeak egiteko, irakasleak zenbakiekin 
izendatuko zaituzte (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… hiru aldiz errepikatuko ditu 
gelako ikasle kopuruaren arabera). Zenbaki bera dituzuen bostok 
elkartuko zarete. 

- Kopiatu 2.2. jarduerako taula orri handi batean. 

- ‘Orri birakaria’ teknika baliatuko duzue. Elkarri pasatu orria eta txandaka 
idatzi ahozko literaturaren edo literatura idatziaren ezaugarri bat. 

- Egin behar beste jira harik eta taldekoen iritzi guztiak jaso arte.  

- Azkenik, talde handian aztertuko dituzue erantzunak. 

- Azpiko taulan jaso ahozko literaturaren ezaugarri nagusiak. 

- Koadernoan kopiatu.  

 

2.2. jarduera  

Ahozko literatura. Zer 
ezaugarri ditu? 
 
 
Aipatu ahozko literaturari 
lotutako lanak:  

 

Literatura idatzia. Zer ezaugarri 
ditu? 
 
 
Aipatu literatura idatziari lotutako 
lanak: 
 
 

 

Hauek dira ahozko literaturaren ezaugarriak: 

 

2.2 jarduera. Taldearen erantzunak. Ahozko literaturaren ezaugarriak 

 
 
 

 
Talde handian bateratu 2.1. jardueran eman dituzuen erantzunak. Zein 
dagokio ahozko literaturari eta zein idatzizkoari? Zeri erreparatu diozue?
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3. jarduera. Informazio bila hasiko gara  
 
Jarduera honetan, ahozko literaturari eta baladei 
buruzko informazioa bildu eta laburtuko duzue. 
Informazioa biltzeak berebiziko garrantzia du gure 
proiektu honetan. Kontuan hartu zein den zuen 
helburua: baladei buruzko informazio zehatza ematea, 
zuen txokora bertaratuko direnek gai horren inguruko 
datuak jaso ditzaten.  

Beraz, ez diezue informazio gehiegi eman behar eta 
informazioak esanguratsua eta zehatza izan behar du, 

hitz gutxitan emana. Irudiak ere aukeratu ditzakezue, oso lagungarriak izan 
baitaitezke. 
Prozedura: 

- Hiruko taldetan elkartu. Hiruko talde heterogenoak egiteko, zergatik ez 
zarete elkartzen horoskopoaren arabera? Nor da Leo? Nor Piscis? Nor 
Libra?... Beste bide batzuk ere topa ditzakezue elkarketak egiteko.  

- Txantiloi hau erabili informazioa antolatzeko. 

 
https://goo.gl/5nO3tW 

 

3. jarduera. informazioa antolatzeko txantiloia 

Informazio iturri hauetara jo dugu: 
(URLak, bibliografia aipatu) 
 
Hauxe da jasoko dugun informazioa: 
● Gaiak eta azpigaiak 

● Forma ezaugarriak 

 
Irudi hauek erabil ditzakegu: 
(Irudien jatorria idatzi) 
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Ez ahaztu informazioaren iturria adieraztea: kopiatu URL helbidea edota 
adierazi zein den idazlea/egilea. Irudiekin ere gauza bera egin. 

Informazioa biltzeko, gune hauek ere erabil ditzakezue: 

Literatura eta ahozko tradizioa: http://goo.gl/7BlNTg 

Basqueliteratura.com: http://goo.gl/DZFmwR 

Euskaltzaindia: http://goo.gl/S29eEb 

 

Besterik ezagutzen baldin baduzue, hori ere kontsultatu; hala 
ere, egiaztatu, beti, iturrien fidagarritasuna. 

Informazioa jaso duzuelarik, bi aplikazio-jarduera hauek egingo dituzue 
banaka. 

3.1. jarduera. Ahozko literaturaren generoak 

Lotu azpiko ezaugarriak ahozko literaturaren generoekin 
Abestutako poesia/ Herri-antzerkia/ Laburrak eta 
luzeak/ Herri-poesia/ Jakintza herritarra 

Ahozko literaturaren 
 generoak 

Ezaugarriak 

1 Bertsolaritza  

2 Baladak  

3 Pastorala  

4 Herri-kontaketak  

5 Errefrauak  

Iturria: hiru.com 

 

3.2. jarduera. Egia ala gezurra?  

E G   

Ahozko tradizioak herri-ohiturak mantentzea ahalbidetu 
du. 

    

Bertsolaritza ahozko literaturan berria den ahozko poesia 
da. 

    

Herri-kontaketek gaur egun arte iraun dute.     

Maskarada herri-antzerkiaren mota bat da.     

Aintzinako pastoraletan bai gizonezkoek eta baita 
emakumezkoek ere parte hartzen zuten. 

    

Iturria: hiru.com 
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4. jarduera. Antzinako baladak: Zer gertatu zen? Noiz, non eta nori? 
 
Aurreko jardueran aztertu duzuen 
bezala, baladak  konta poesiak dira. Hau 
da, narrazio kantu laburrak dira eta 
gertaera bat edo istorio labur bat 
kontatzen dute.  

 
Atal honetan, baladen interpretazioan 
arituko zarete taldeka, hau da, zer 
kontatzen duten, nori zer gertatu 
zitzaion, noiz, non... azalduko duzue. 
 

http://www.optimisweb.com/lidentite-visuelle/ 

Jarduera hauek proposatzen dizkizuegu: 
 

4.1. jarduera. Bi zitroin doratu zeuden Ozaze jaurgainian … 
Talde handian bilduta, arbel digitalean arituko zarete. Atharratzeko gazteluko 
kantua baladaren esanahia interpretatuko duzue.  

Prozedura honi eutsi: 
Entzun aurretik: 

- Testua taxuz ulertzeko, zenbait hitz ezagutu behar dituzue: azpiko 
taulan dituzue. Bakoitzak bat bilatuko du. Idatzi esanahia edo 
sinonimoa arbel digitalean. 

- Talde handian, testa ozenki irakurri eta saiatu bilatu dituzuen hitzen 
esanahiaren bitartez testua ulergarriago egiten.  

- Azpiko behaketa orrian dituzue testuaren forma eta eduki 
interpretazioan lagunduko dizueten baieztapen batzuk. Irakurri 
arretaz eta azpimarratu ideiarik inportanteenak zeri erreparatu jakin 
dezazuen 

Entzun bitartean: 

-  Testua entzun eta, aldi berean, irakurri  (bi aldiz) 

Entzun eta gero: 

-  Talde gogoeta egin eta azaldu testuaren nondik norakoak: zer 
kontatzen du? noiz, nori?…. 

 
http://goo.gl/opNLTE



Hiztegia                                                             Esanahia edo sinonimoa 

1. zitroin 
2. galdatu 
3. uken 
4. arrapostu 
5. huntu 
6. batto 
7. ukenen 
8. portaliala 
9. ingoiti 
10.otoi 
11.erranen 
12.eri 
13.balin bada 
14.goraintzi 
15.xerka 
16.jin 
17.sarri 
18.oro 
19.gira 
20.jinen 
21.xangri 
22.biga (bigantxa, behia) 

1. ______________________________ 
2. ______________________________ 
3. ______________________________ 
4. ______________________________ 
5. ______________________________ 
6. ______________________________ 
7. ______________________________ 
8. ______________________________ 
9. _______________________________ 
10. _______________________________ 
11. _______________________________ 
12. _______________________________ 
13. _______________________________ 
14. _______________________________ 
15. _______________________________ 
16. _______________________________ 
17. ________________________________ 
18. ________________________________ 
19. ________________________________ 
20. ________________________________ 
21. ________________________________ 

22. _________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
http://kantuak.baigura.org/Atarratzeko-Gazteluko-Kantua 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Talde-gogoeta 

1. Zer kontatzen du? Zer interpretatzen duzue?  

2. Zer pentsatzen duzue? Gaur egun horrela al da? Euskal Herrian 

horrelakorik gertatzen al da? Beste herriren batean? 

 

Testuen interpretazioan murgilduta, orain, beste balada batzuk aztertuko 
dituzue.  
  
4.2. jarduera. Sei irakurle testu bat interpretatzen 
 

Prozedura: 

- Seiko taldetan elkartu. Taldeak egiteko, aurreko jarduerako hirukoteak 
elkartuko zarete binaka. Nola? Hirukote bakoitzari izen hauetako bat 
emango die irakasleak txandaka: poesia, musika, narrazioa, gertaera... 
(birritan esango ditu izenak). Izen bereko hirukoak elkartu.  

- Taldekide bakoitzak egiteko bat izango du azpiko taulak adierazten duen 
eran. 

- Rolak banatu: nor izango da irakurlea? Eta nor detektibea? Nor 
igarlea?…  

- Talde bakoitzak balada bat aztertuko du. Aukeratu a), b), c) edo d). 

- Aukeratutako testua irakurri bakarka. 

- Ondoren, taldeka irakurri bakoitzari egokitu zaion egitekoa betez. 

- Testua bi aldiz irakurri eta bukaeran, entzun. 

- Testuan ulertzen ez duzuena (hitzak, esaldiak...) hiztegiaren laguntzaz 
argitu. Talde txikian posible ez bada, “zalantzen zorroan” sartu eta 
geroago talde handian argitzen saiatuko zarete. (Hemen dituzue zenbait 
hiztegi: http://hiztegia.net) 

- Bete 4.2 jardueraren txantiloia. 
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Sei irakurle testuaren esanahiaren bila 

Rolak: 

Irakurlea. Testua ozenki irakurtzen arituko da.  
Detektibea. Eten egiten du irakurketa ondo ulertzen ez dituen 
hitzak edo ‘zailak’ direnak entzuten dituenean.  
Galdetzailea. Entzuten ari den bitartean, bere iritziz falta diren 
datuei buruz galdetuko ditu. Testua behar bezala ulertu ahal izateko 
egin beharko liratekeen galderak egingo ditu.  
Kazetaria. Testuaren atalak laburtuko ditu.  
Jakintsua. Testuan ageri diren ideiak beste informazio edo datu 
batzuekin erlazionatuko ditu.  
Igarlea. Irakurleak eten egingo du irakurketa eta igarleak atal 
horren jarraipena edo testuaren amaiera igarriko du.  

Liliana Tolchínsky, Mabel Pipkin 

 

Interpretazioaren emaitzak jasotzeko, erabili honako txantiloi hau: 

 

4.2. jarduera. Sei irakurle testu bat interpretatzen 

Baladaren izenburua: 

Edukia: 

• Nor edo nortzuk dira pertsonaiak? 

• Non gertatzen da? 

• Zer gertatzen da? Zer kontatzen du? 

• Zer tonu du? Tonu dramatikoa? Tonu lirikoa? Zergatik? 

Forma: 

• Zenbat ahapaldi ditu? Zenbat bertso? 

• Zein neurriko bertsoak ditu?  

• Eta zeintzuk dira errimadun hitzak? 

 

Hemen dituzue testuak (Interneten ere bila ditzakezue):
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http://goo.gl/jxO2Xx                                                                                                      http://goo.gl/TUAAvl 
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http://goo.gl/KUW571                                                     http://goo.gl/FzHN53                                                                               
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Taldean egindako interpretazio-jarduera burutu ondoren 
entzungo duzue balada. Horretarako, ordenagailua eta 
kaskoak erabili, taldekide bakoitzak bere erritmoan eta nahi 
beste aldiz entzun dezan. 

 

Neskatxa ontziratua: https://www.youtube.com/watch?v=cCTHmPAZr4o 

Frantziako anderea: https://goo.gl/vWb69O 

Bereterretxe: https://goo.gl/wuDsPw 

Neska soldadua: https://www.youtube.com/watch?v=7U5xfUILVP 
 

Balada interpretatu duzue taldeka eta musika eta guzti aztertu duzue. Orain, 
talde bakoitzak bere baladari buruz hitz egingo du beste taldekideen aurrean. 
Behaketa-txantiloian (4.2. jarduera) jasotako datuak azalduko dituzue.  

Entzuleek, arretaz entzun ondoren, azalpena balioetsiko dute honako hiru 
irizpide hauek kontuan hartuta:  

1.- Baladaren interpretazioa. Zer gertatzen den, nori, noiz... 
2.- Jendaurrean emandako azalpena 
3.- Datu osagarriak 

Txantiloi hau erabili azalpenak baloratzeko:  

 

4.3. jarduera. Baladan aztertutakoa jendaurrean azaltzen  

Baladari buruzko datu esanguratsuak eman dituzte Bai/ Ez 

Baladak zer kontatzen duen adierazi dute. Bai/ Ez 

Baladaren tonua zein den adierazi dute eta zergatia 
ere esan dute 

Bai/ Ez 

Baladaren formari buruzko datuak eman dituzte 
(ahapaldiak, bertsoen neurria, errima..) 

Bai/ Ez 

Jendaurrean ondo aritu dira eta azalpenak argi eta 
zehatz eman dituzte. 

Bai/ Ez 

Hobetzeko iradokizunak: 

Zer moduz? Hobeto ulertzen dituzue balada horiek? Hala espero dugu! Dena 
den, testu horiek ondo ulertu dituzuen ala ez egiaztatzeko, hurrengo jarduera 
hau proposatzen dizuegu. Aukera moduan. 
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Taldeka bilduta (seiko taldeak) egin tik ezaugarri horiek dituzten baladetan.  
Talde handian zuzenduko duzue. 

 

4.4. jarduera. Landu ditugun baladen nondik norakoak laburtzen  
jatorria: Baladak http://goo.gl/KqcMPt) 

  
Atharratze 
jauregian  

 
Neska  

soldadua 

 
Brodatzen 
ari nintzen 

 
Bereterretxe
ren kantoria 

 
Frantziako 

anderea 

1. Maitasun kontuak dira nagusi.       

2. Neskatila bat da protagonista 
nagusia.  

     

3. Bahiketa eta sedukzioa ditu gai 
nagusi.  

     

4. Gerra kontuak eta mendekua 
dira nagusi.  

     

5. Iparraldeko euskalki batean 
idatzita dago.  

     

6. Narrazioa da nagusi.       
7.  Elkarrizketa da nagusi.      
8. Bukaera tragikoa du.       
9. Emakume gerlariaren irudia 

adierazi nahi du. 
     

10. Tokia eta denbora zehatz-
mehatz deskribatzen dira.  

     

11. Joera lirikoa du: amodioa,  
sentimenduak ageri dira...  

     

12. Joera epikoa du: gertakarien 
kontaketa ageri da.  

     

13. Amodizkoa ez den balada da.      
14. Heriotza/hilketa baten berri 

ematen digu. 
     

15. Ama da erruduna, neska gaztea 
horretara bultzatzen du. 

     

16. Neskatxa gazteei arriskuez hitz 
egiteko balio du. 

     

17. Jaun dirudunek duten boterea 
salatzeko balio du. 

     

18. Entretenigarri hutsa da gaia.       
19. Ideologia transmititzen du: 

nagusien botere neurrigabea. 
     

20. Amaginarrebek eta errainek 
dituzten liskarrak aipatzen ditu. 

     

21. Azkenean bakea lortzen da 
familian. 

     

22. Abentura baladatzat har 
daiteke. 

     

23. Generoaren mugak 
(gizon/emakume) gainditzen 
dituen emakumearen irudia. 

     

24. Mendebaldeko euskalkian idatzia 
dago. 

     

25. Umore kutsua du. Ez da besteak 
bezain trajikoa. 
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5. jarduera. Baladen hizkuntza-ezaugarriak 

 
http://www.wkozak.com 

Baladen hizkuntzaz mintzatu beharra dugu atal honetan.  

Formari erreparatuta, dakizuenez, baladak bertsoz emanak daude eta 
ahapalditan daude antolatuta. Amaierako bertsoetan errima duten ahapalditan 
banatutako bertsoetan. Baina errima ez da jasoa, antzeko soinuen bitartez 
sortutako errima da, entzuleari entzuteko atsegin egiteko asmoz sortua.   

Azpimarratzekoa da baladek izaera narratiboa dutela eta kantuz kontatzen 
dutela istorioa, gertakizuna. Zergatik? Doinua memoriaren lagungarri bikaina 
delako. Baina kantuaz gain, beste baliabide batzuk ageri dira kanta horietan 
memoriari laguntzeko. 

BALIABIDEAK 

Errepikak: hunkigarritasuna adierazteko eta olerkia egituratzeko.  
o Hitz baten errepikapena: lerro berean, lerro desberdinetan, 

anafora (beti lerro hasieran) 

o Aditzaren errepikapena...  

o Lerro oso baten errepikapena: baladaren barruan lerro horrek 
dioena azpimarratzeko.  

 Paralelotasunak: “Arrosa bezain eder/edurra bezain zuri”, 
sinonimoen metaketa, kontrajartzeak (antitesiak).  

 Zenbakiekin egiten diren jokoak: hiru, zazpi eta bost dira gehien 
agertzen direnak, baina batik bat “zazpi”. Beren esanahia ez da juxtu kopuru 
edo kantitate hori, zenbaki “magikoak” ere deitu izan zaie euskal tradizioan.  

 Esaldien ordena: aditzak izenen aurretik eta hauek adjektiboak baino 
lehenago, izaera narratiboari eusteko. Eguneroko lexikoaren erabilera, 
aliterazio ugari.  
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Bestalde, irudi literarioak ditugu. Irudi literarioek testuak aberasten dituzte. 

 

 Metafora: Hitz baten ordez beste bat jartzea, Bi osagairen artean 
dagoen antzekotasunean oinarriturik, errealitate bat beste baten izenarekin 
ordezkatzea. A B da edo A B-rena. Adibidez, Gaztaro, eder den lorea. 

 Konparazioa. Bi (edo gehiago) gauzen edo kontzeptuen arteko 
ezaugarri berean edo bertsuan oinarritzen da: Zuri-gorria zira, larrosa 
bezala, oiloa bezain koldar edo izu da hori. Konparazioa, berez, “bezala”, 
“antza”, “bailitzan” edo beste terminoren batez adierazten da, antzekotasuna 
esplizitu eginez. Antzekotasuna ezkutuan geratzen bada, hitz batek beste bat 
ordezkatuz, metafora agertzen da. 

 Hiperbolea. Testuingurua kontuan hartuta, gehiegizko adierazpidea 
da, eta, beraz, ez hitzez hitz baizik eta adierazpidearen norabidea edo 
zentzua ulertzea eskatzen du: bere etsai guziak ezarri ditu lurpean ehortzirik. 

 Pertsonifikazioa. Gizakien portaera eta ezaugarriak izaki bizigabeei, 
animaliei edo kontzeptu abstraktuei egoztean datza: landaretxoa, zure 
ametsak…  

Irudi literarioekin jolasean arituko gara jarduera honetan. Hauxe proposatzen 
dizuegu banaka erantzuteko. Zeri buruz ari gara hizketan? Gure metafora, 
konparazio, hiperbole eta pertsonifikazioen atzean zer ezkutatzen da?  

 

5.1. jarduera 

Irudi literarioa  Nor da? Zer da? Zeri buruz ari gara? 

METAFORA Haren ohea hildakoen kutxa da. Ahoan elurrezko 
bi xiringa ditu. 
................................................... 

HIPERBOLEA Hain zen gizaki maltzur gaiztoa, telebistan 
agertu besterik ez zuen behar gizateria 
akabatzeko. 
.................................................. 

PERTSONIFIKAZIOA Handik goitik guri so eta gu zelatatzen daude.  
................................................... 

KONPARAZIOA Aingeruak bezala abestu eta sorginek bezala 
sorgintzen gaituzte, itsasoan izurdeak bezain 
lirain mugitzen dira. 
................................................... 
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Orain, taldeka arituko zarete. Elkartu zaitezte baladen interpretazioan aritu 
zareten taldekideok.  

Ikasgelako objektuak edota pertsonak deskribatuko dituzue metaforak, 
konparazioak, hiperboleak edo pertsonifikazioak baliatuta.  

Egin 5.2. jarduera eta talde handian aurkeztu. 

 

5.2. jarduera. Ikasgelako objektuak/pertsonak deskribatzen 

Irudi literarioa  Pistak 

METAFORA  

HIPERBOLEA  

PERTSONIFIKAZIOA  

KONPARAZIOA  

Nor da, zer da? ......................................................................................... 

 

Zeintzuk dira, zuen ustez, aztertu dituzuen baladetan dauden irudi literarioak? 
5.3 jarduera egin. 

 

 

5.3 jarduera. Behaketa-orria 

Baladaren izenburua:........................................................................... 

 

a) Formari dagokionez:  

° Zenbat ahapaldi ditu? 

° Zenbat bertso? Zein neurri dute? 

° Zein da errima? 

b) Hizkuntza baliabideei dagokionez: 

° Errepikapenak  

° Paralelotasunak 

° Hiperboleak 

° Metaforak 

° Konparazioa 

° Pertsonifikazioa 

° ... 
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6. jarduera. Pausa gaitezen eta gogoeta egin dezagun… 

 
http://goo.gl/3XUf0I 

Aurrerago joan aurretik, pausatzeko eta nork bere buruari galderak egiteko 
tartetxoa dugu honako hau. 

 

Autorregulazio eta gogoeta galdera hauei erantzun banaka: 

 

6. jarduera. Autorregulazioa 

Honako hauek 
landu ditut  

Nola 
moldatu 
naiz? 

Zer ikasi 
dut? 

Zer egin 
dezaket 
hobetzeko? 
 

Jarduera 
osagarririk 
egin 
beharko 
nuke? 

Nori eska 
diezaioket 
laguntza? 

Talde 
lanean zer 
moduz 
aritu naiz? 

Ahozko 
literaturaren 
eta 
idatzikoaren 
arteko 
erlazioa 

      

Baladen 
interpretazioa 

      

Jendaurreko 
azalpena 

      

Testu 
literarioetako 
baliabideak 

      

 

Talde handian hitz egin norberak egindako gogoetaz. 
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7.- jarduera. Gure baladarik gogokoena aukeratzen  
 

Jarduera honetan, erabakiko duzue zer 
balada aukeratu erakusketan azaltzeko 
eta moldatzeko. Horretarako, beste 
balada batzuk entzungo dituzue. 

Kontuan hartu, baladak ez errepikatzea 
komeni dela. Beraz, adostu talde 
bakoitzak zein aztertuko duen, betiere 
zuen gustukoa aukeratuta. 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/nNA3Es 

Prozedura:  
- Berreskuratu unitatearen hasieran egindako planifikazioa. 

- Erakusketan azaldu/erakutsiko dituzuen balada beste talde egin. 

- Baladak entzun eta aukeratu bat taldekideen artean. 

- Balada aukeratuta, letra bilatu. Horretarako Interneteko hainbat 
gunetara jo dezakezue. Honako hau, esaterako, oso erabilgarria da: 
basquepoetry.com (abesti anonimoen gunera jo: 
http://basquepoetry.eus/?i=aurki&b=anonimoak).  

- Hemen dituzue baladak (beste euskal balada batzuk ere proposatu 
ditzakezue hala nahi izanez gero).  

 

Peru gurea Londresen 

https://goo.gl/V0Z7tS 

https://goo.gl/VYIbW2 

Ura ixuririk (Mayi) 

https://goo.gl/K83HxJ 

Leixibatxoa 

https://goo.gl/Cs3yj9 

 

Intxauspeko alaba dendaria 

https://goo.gl/sslkV6 

Ana Juanixe 

https://goo.gl/ugbLB5 

https://goo.gl/9ahKIw 

Goizian goizik jeiki nunduzun 

https://goo.gl/s6byKd 
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Goizian goiz jeikirik 

https://goo.gl/nhMVZe 

https://goo.gl/8lczTB 

Xarmegarria zira  

https://goo.gl/i6CCg0 

Alostorrea 

https://goo.gl/okJTbD 

 

Uxo zuria errazu 

https://goo.gl/hNCJjo 

Neska soldadua 

https://goo.gl/cpJ4kV 

 

Jaun zuriano 

https://goo.gl/BzYeet 

Isabelatxu 

https://goo.gl/3LT6oe 

 

Xori erresiñula 

https://goo.gl/1UZc1b 

Soldadu sartu nintzan 

https://goo.gl/Cc0n2I 

Frantziako andrea 

https://goo.gl/cZ1T2I 

Aharratzeko gazteluko kantua 

 https://goo.gl/0q4Zuy 

Markesaren alaba 

 https://goo.gl/uM9WDo 

Zein duzue gustuko? Aukeratu bat eta, aurreko jardueretan egin duzuen 
bezala, eman hari buruzko informazioa eta azaldu zuen hitzekin zer kontatzen 
duen eta nola. Kontuan hartu balada hori izango dela erakusketan azalduko 
duzuena. 
Txantiloi hau erabili: 

 

7. jarduera 

Baladaren izena 
Testuinguru historikoa: mendea, gertakariak…. 
 

Hiztegi laburtxoa irakurleek testua hobeto ulertu ahal izateko 
 
Zuen hitzekin laburtu: Nor edo nortzuk dira pertsonaiak? Non 
gertatzen da? Zer kontatzen du? 
 
Hizkuntza-ezaugarriak (esanguratsuenak): 
 
Zer tonu du? Tonu dramatikoa? Tonu lirikoa?  
 



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

Euskara eta Literatura. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 
25 

Irudimena hegan, imajinatu…. balada hori kolore batekin lotu behar 
duzuela… zein kolore aukeratuko zenukete? Zergatik?  

 
Zapore batekin identifikatu beharko bazenute zein litzateke? 
Zergatik? 

 

Baladaren deskripzio eta azalpenaren lehenengo zirriborroa idatzita, pasa 
testua beste talde bati, zuzendu eta iradokizunak egin ditzan.  

 

Zuzenketarako, erabili honako kontrol-orri hau. 

 

7. jarduera. Baladaren azalpena eta 
interpretazioa. Kontrol-orria  

 Hobetzeko iradokizunak 

Izenbururik badu?   

Garaia/mendea zehazten du?   

Testuinguratuta dago? Noiz, non… 
gertatzen den azaltzen du?  

  

Istorioa laburbilduta dago? Pertsonaiak, 
gertakari nagusiak? 

  

Hizkuntza aldetik esaldi argiak eta 
zehatzak ageri dira? Irakurleek erraz 
uler dezakete azalpena? 

  

Hiztegi laburtxoa du osagarri gisa?   

Baladaren ezaugarriak, formari zein 
baliabide literarioei dagozkionak, 
aipaturik daude? 
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8.- jarduera. Antzinako kantutik, gure kantura… irudimena lagun  

 
http://goo.gl/DiwJV7 

Baladen munduan murgilduta, antzinako gertakizunen berri izan duzue, baina 
gaur egun, zuen inguruan gauza asko gertatzen dira…  

Hizkuntzarekin jolastu eta sormenezko lantxo bat egitea proposatzen dizuegu 
jarduera honetan: Lehengo kanta horiek gaur egunera ekarriko dituzue. Zeuon 
balada sortuko duzue baliabide estilistiko eta literarioekin eta bertan, hitzen 
errepika, zenbakien erabilera magikoa, metaforak, konparazioak…. baliatuko 
dituzue. 
Nola? Hautatu duzuen baladan, pertsonaiak aldatu, gaur egungo egoeraren bat 
aukeratu eta hori kontatu moldea aprobetxatuta. Aldaketa txiki batzuekin 
hortxe izango duzue XXI. mendeko balada.  
Gertaera izan daiteke abiapuntu: gertatu zaizuen zerbait, telebistan 
ikusitakoren bat... Pertsonaiak ezagunak izan daitezke: zuetakoren bat, herriko 
pertsonaia xelebreren bat, politikan hain ‘ezagunak’ diren pertsonaiak...  
Idatziz aurkeztuko dituzue balada ‘moderno’ horiek, baina aukera duzue, baita, 
grabatzeko eta horrela, Aste Kulturaleko erakusketa bikain baino bikainagoa 

izango da.  
Prozedura: 
- Hasteko, argi eduki zein pertsonaia edo gertakizun izango duzuen 

mintzagai. Kontuan hartu Aste Kulturaleko erakusketan besteek 
irakurtzeko idazten ari zaretela. 

- Idatzi zirriborroa eta horretarako ez ahaztu:  
 Lehen pertsona erabili beharko duzuela zuen burua protagonista 

bihurtzen baduzue eta hirugarren pertsona, kanpotik kontatzen 
baduzue. 

 Elkarrizketa erabiltzen baduzue (oso ohikoa baladetan) estilo 
zuzena izango da nagusi.  

 Gogoratu garaia eta tokia deskribatzeko datuak oso azaletik eman 
behar dituzuela.  

 Informazioa ahapalditan antolatu. 

 Gogoratu bertsotan eman behar duzuela eta errimadun hitzak 
behar dituzuela. 

 Baliatu aztertutako hizkuntza-ezaugarriak.  

 Berrikusi ortografia, puntuazioa...  
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Zuen baladak lehendik zuen musika, beraz letra idatzi behar duzue, besterik 
ez. Kontuan hartu kontapoesia dela eta erritmoa duela, bertsotan emana 
dagoela eta errimadun hitzak dituela. Irudimena, beraz, martxan! 
Bukatzeko, inportantea da beste kideen iritzia jasotzea. Kontrol-orri hau 
erabili. 

8.1. jarduera. Gure baladaren forma eta edukia balioesteko  

1. Testua balada da, narrazioa du oinarrian, zerbait kontatzen 
du. 

2. Formari begira, bertsotan emana dago. 

3. Ahapalditan antolatuta dago. 

4. Errima du. 

5. Pertsonaiak ageri dira. 

6. Elkarrizketa dago. 

7. Lehenengo pertsonan dago kontatua/ Hirugarren pertsonan 
dago kontatua. 

8. Edukia argi dago antolatuta, ez da nahasia. 

9. Hitzak zehatzak dira eta egokiak. 

10. Hizkera literarioa ageri da: 

� paralelismoak 

� errepikak  

� zenbakiak erabiltzen dira baina modu sinbolikoan 

� hiperboleak 

� metaforak 

11. Ez dago akats gramatikalik  

 

8. jarduera 

Gure balada 
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Kideen iritzia jaso eta zuzenketak egin.  
Lehenago esan dugun moduan, ideia ona litzateke letrarekin batera grabazioa 
aurkeztea.  

Literatura bizi eta gozatzeko dugu eta, oraingoan, ukitu modernoarekin 
emango duzue! 

 

9. jarduera. Gure testuak erakusketarako antolatzen  

 

Izenburuak adierazten duen bezala, egindako 
prozesu guztia burutzeko tartea duzue hau: 
Aste kulturalerako txokoa antolatuko duzue eta 
zuen baladak erakusketarako prestatuko 
dituzue.  

 

 
 

http://goo.gl/u92Hdn 

 

Baladak erakusteko, aukera anitz dituzue: paperezko horma-irudiak egin 
ditzakezue eta bertan fitxak, testuak eta irudiak txertatu… edo formatu 
digitalera jota, audioa, bideoa, irudiak eta nahi beste baliabide txerta 
ditzakezue horma-irudian eta pantailetan proiektatu...  

Horma-irudi digitalak egiteko, Padlet, Glogster online aplikazioak oso 
erabilgarriak dira. Infografiak egiteko aplikazioak ere balia ditzakezue 
(http://www.easel.ly/; https://infogr.am/., edo honako hau: 
http://www.visme.co/) 
Berreskuratu 2. jardueran egindako planifikazioa eta beste jardueretan 
bildutako informazioa. Hori guztia baliagarria izango zaizue horma-irudiak — 
digitala nahiz paperezkoa— antolatzeko.  
Ekin lanari! 
 
10.jarduera. Egindakoa erakusten. Zer uste dute gure ikusle-
entzuleek?  

Izenburuak dioen bezala, egindakoa erakusteko momentua heldu da. Gutxi 
falta da-eta Aste Kulturalerako. Baina guri urrats bat falta zaigu.  

Zuen txokoa erakusten duzuenean, 
horma-irudiak eta baladen inguruko guztia 
erakusten duzuenean, oso inportantea da 
bertaratuko direnen iritzia jakitea.  

 
https://goo.gl/yuIGWN 
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Zertarako? 

° Ea gustatu zaien jakiteko... 

° Ea azaldu duzuena argi eta zehatz azaldu duzuen jakiteko... 

° Ea informazio nahiko edo gutxi eman duzuen jakiteko... 

 

Bai, zuen lana hobetzeko. Beraz, atal honetan, ebaluazioaz jardungo dugu.  

Ebaluazio-orria prestatuko duzue bertaratuen iritziak jasotzeko. On-line 
galdetegiak egin ditzakezue (oso lagungarriak dira Googlek dituen galdetegiak: 
https://docs.google.com/forms/u/0/); edo, bestela, galdera-sorta arruntak, paper 
formatuan egin ditzakezue.  

Denok, talde handian bilduta, erabaki zer-nolako galderak egingo dituzuen eta 
nola egingo dituzuen. Kontuan hartu galdera esanguratsuak egin behar 
dituzuela, helburua baita zuen lana hobetzea. Beraz, galdera-sorta idatzi eta 
galdetegiak prestatu.  
 

Eta jada, egindako guztia erakuts dezakezue, Komunikatu. Heldu da zuen 
txokoa jendaurrean aurkezteko momentua: Euskal Literatura lehen orain 
eta beti! 

 
https://goo.gl/uEW6yx 

 

Zer uste izan dute ikusle-entzuleek? Zer-nolako iritziak jaso dituzue? 

 

11. jarduera. Eta beste egoera batean? Gai izango ote naiz? 
Unitatean zehar asko ikasi duzue ahozko euskal literaturaz, taldeka aritu 
zarete baladen interpretazioan, informazioa jaso, hautatu, sormena ere 
erakutsi duzue beste kanta bat sortu baituzue eta hori guztia erakusketan jarri 
duzue ikusgai. Gure ustez, gai zarete honako egoera berri honi ekiteko.  
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Hasieran esan dugun moduan, Aste 
Kulturaleko informazioa, bideoak eta 
baliabideak ikusgai jarriko dira DBHko 
ikasleen webgunean…. Erakusketaren 
osagarri, ikasleek egiten dituzten 
baladen interpretazioak eta azalpenak 
ere erakutsi nahi dituzte, Aste 
Kulturaleko leloari jarraiki: Euskal 
literatura atzo, gaur eta beti. Bizirik 
dago eta!  
 

https://pixabay.com/es/ 

Nola azaldu erakusketara etorri ez direnei zer diren baladak eta zer kontatzen 
duten? Webgunean idazteko eta balada bat azaltzeko eskatu dizute. Horrela, 
mundu guztiak jakingo du zer diren baladak eta zure lana ezagutaraziko duzu 
lau haizetara. 
Azpian duzun kontapoesia azalduko duzu zure hitzekin eta bere baliabideak, 
formari zein hizkuntzari dagozkionak, aztertuko dituzu. Ondoren, moldatu 
egingo duzu zeure gelako errealitatera, eta pertsonaiak eta egoera aldatuta, 
balada berria sortuko duzu. 

11. jarduera  

Ana Juanixe 
 
Egun batian ni banenguan 
kostela kostel gaiñian. 
Ni banenguan kostel saltzian 
ezpabe gari saltzian. 
  
Iru damatxu etorri ziran, 
bata bestien atzian, 
irugarrenak pregunta eustan 
gariak zegan zirian. 
  
Bestiantzako dirutan eta 
zuretzat laztan trukian. 
Ez nagizula lotsatu arren, 
onelan plaza betian. 
 
Orrelan bere esan bazeustan 
leku sekretu batian 
gariak eta zeu ta neu bere 
an konponduko giñian. 
  
Ama neuria labarako da 
goiz edo arratsaldian 
paseito bat emoidezakezu 
ama laban dan artian. 
 

Ama labatik etorri eta 
mutil usaiña etxian. 
Ana Juanixe, Ana Juanixe 
zein da dauana etxian? 
  
Katalinatxu auzokua da 
beroi laban dan artian. 
Eztona ori Katalinatxu 
bizarra dau okotzian. 
  
Itxagon daizu, mutil, itxagon 
argia pizu artian 
argia piztu artian eta 
ikusi zeu nor zarian. 
  
Ama, berrorrek ez dauela nai 
neure osasunik etxian, 
biotz ilunak egiten jataz 
argia datorrenian. 
 
Urten daik, mutil, urten daik mutil, 
alako bentanarean, 
ama neuriak urten dagian 
kanpora sospetxerian. 
 
Manuel Lekuonak Ondarroan batua. 
https://www.youtube.com/watch?v=lEO9Ye1
_YgE 
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12. jarduera. Zer ikasi dut egiten? Nola aritu naiz? 

 

Jarduera honetan, unitate didaktikoan ikasitakoaz eta zuek 
burutako lanaz arituko zarete. 

Hobetzeko, ebaluatu egin behar da!  

 

 

 

Bete ezazue, banaka, honako txantiloi hau. 

12. jarduera. Prozesuaren eta aprendizaiaren autoebaluazioa 

1. Unitate honetan landutako edukietatik hauxe azpimarratuko nuke: 

2. Nire ustez honako eduki hau/hauek gehiago landu beharko 

nuke/nituzke: 

3. Jarduera hau izan da zailena niretzat: 

4. Hauek dira unitate honetan ikasitakoak eta nire eguneroko bizitzan 

baliagarriak izango zaizkidanak: 

5. Unitate didaktiko hau honela baloratuko nuke (1etik 10era) 

• Landutako edukiak 

• Lan-taldeak 

• Erabilitako materialak 

• Saioen erritmoa 

6. Hauxe ikasi dut egiten: 

7. Honela sentitu naiz: 

8. Talde-lanari dagokionez, nire parte-hartzea honelakoa izan da: 

 


