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HITZAURREA
Euskaraldiaren 3. edizio honetan ere euskararen erabilera sozialaren aroa zabaldu nahi da. 

Euskaraz bizi nahi duen komunitate batentzat ari gara lanean, eta bide horretan laguntzen 

duen tresna daukagu esku artean. Eragina izaten ari gara, urrats berriak ematen ari gara eta 

ariketak arreta eta indargunea helduengan eta entitateengan jarriko badu ere, hamabost 

egunez, 2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2ra, haur eta gaztetxoekin girotze- eta hurbilpen-

ariketak egin daitezkeela pentsatu dugu: horregatik sortu dugu material didaktiko xume hau.

2021eko udazkenean lehen aldiz antolatutako Haurren aurrean helduok heldu bezalako 

ekimenekin ikusi dugu helduen arteko hizkuntza portaerek umeengan duten eragina. Aldiz, 

unitate didaktiko hauekin, haur eta gaztetxoek helduengan izan dezaketen eragina sustatu nahi 

dugu. Euskaraldian zertan ariko diren ulertuz, etorkizuneko euskal hiztunak gaurtik prestatzea 

funtsezkoa baita euskararen erabileraren motibazioa denon artean sustatu ahal izateko. 

3. edizioan, 2. edizioan bezalaxe, ariguneak izango ditugu eta ikastetxeak gune egokiak izango 

dira euskaraz lasai aritzeko gune horiek sortzeko.

HELBURUAK
Material didaktiko honen helburu nagusiak hiru ataletan banatuta daude:

1. Irria Aldizkaria (HH-LH 1. zikloa):  Girotzea.  Euskaraldirako sortutako aldizkari monografikotik 

hainbat elementu hartu dira, HH eta LH1eko gazteenekin Euskaraldiaren hurbilpentxoa 

lantzeko eta haurren familiekin lotura egiteko. Euskaraldia den garaian gauzatuko da zati 

hau. Horrez gain, etxean lantzeko ariketa bat izango dute, etxeko hizkuntzen inguruko 

hausnarketa bultzatzeko. 

2. Euskaraldia (LH 2-3. zikloak): 3 ariketa mota izango dituzte. Alde batetik, Euskaraldia 

girotzeko, rolak ezagutzeko eta ariguneak zer diren ulertzeko ariketa bat izango dute. 

Bigarrenik, hizkuntza aniztasuna lantzeko, etxean hausnarketa pizteko ariketa bat izango 

dute. Azkenik, Euskaraldiaren amaieran, euskararen egunaren molde berezian egiteko jolas 

moduko ariketa bat proposatzen dugu.
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IRRIA ALDIZKARIA
Azaroaren 18tik abenduaren 2ra, HH eta LH 1. zikloan lantzeko

Denbora 60 min. Zenbakia 1

Helburua  –  Ikasleei Euskaraldiaren lehen hurbilpena eskaintzea.
 –  Ikastetxea Euskaraldiaren eremu gisa identifikatzea eta apaintzea.

Prozedura

 – Aurrezagutzak: Euskaraldiarekin lotura egingo dugu, ekimenari buruz  
zer dakiten galdetuz. Erantzunak bildu  (arbelean, paperean…) eta 
borobildu egingo ditugu, Euskaraldia labur aurkeztu asmoz. Elkarrizketa 
planifikatzerakoan, honako oinarrizko elementu hauek izango ditugu 
kontuan:

 – Haur guztien parte-hartzea
 – Galdera irekiak egitea
 – Pentsarazten duten galderak erabiltzea

 – Ikasleak Lagun komikitxoaren inguruan jarriko ditugu lanean. Zer ikusten 
duten esan beharko dute irudiak begiratuz: txakur bat, aho bat, belarri 
bat… Ondoren, ahoak eta belarriek zer iradokitzen dieten azaltzeko 
eskatuko diegu. Elkarrizketa labur bat garatu dezakegu (zer diren, zer 
egiten duten, zenbat ditugun…).

 – HHn haur bakoitzarentzat irudien kopia bana (zuri-beltzean) prestatu 
daiteke eta marrazki hauek, gela, pasabideak/espazioak apaintzeko edo 
etxera eramateko erabili daitezke; LH 1. ziklokoek, aldiz, ikastetxeko zein 
ikasgelako atarian, pasabideetan... zintzilikatzeko leloak asmatuko dituzte 
eta euskaraz aritzeko oinarrizko esamoldeen hiztegi bat landuko dute. 

 – LH 1. ziklokoekin bigarren buelta bat eman daiteke Lagun 
komikitxoarekin, irakurketa landuz.

 – Bukatzeko, ikastetxea Euskaraldiaren eremu gisa identifikatuko dugu, 
guraso guztiei ongi etorria Ahobiziak bagina bezala eginez: euskaraz!

 – Egunaren amaieran, euskaraz agurtuko ditugun gurasoei, haurrekin 
etxean Euskaraldiaren inguruan hitz egiteko eskatuko diegu.

Materiala
 – Irria Aldizkaria. (1. eranskina)
 – Ikastetxea apaintzeko materiala (kartulinak, errotulkiak…)
 – Euskaraldiaren webgunea, gurasoekin partekatzeko: www.euskaraldia.eus

Erantzunak? 
Pistak?

 –  Erabiliko dugun hiztegia sinplea izan behar du, errutina linguistikoari 
lotuta, guraso guztiek euskara erraz erabiltzeko gisakoa (agurtzeko, ohiko 
esaldiak trukatzeko, ikastetxea euskaraz girotzeko)

 – Abagunea, abenduaren 3ari buruz hitz egiteko erabili daiteke, baldin eta 
LH eta DBH-koekin zerbait egingo bada.

IA, IA, IA, BADATOR EUSKARALDIA! HH/LH 1. zikloa

http://www.euskaraldia.eus
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Denbora 60 min. Zenbakia 2

Helburua  Euskaraldia ekimena sakonago ezagutzea 

Prozedura
 – Soinua zein bideoklipa erabili kantua partekatzeko.

 – Letrak hutsuneekin jar daitezke ulermena lantzeko.

 – Koreografia landu daiteke, bereziki Euskararen egunaren bueltan eta 
Euskaraldiaren amaieran (abenduaren 2an).  

Materiala  – Abestia Youtuben egongo da entzungai.

 – Abestiaren hitzak, Intraneten eta 2.eranskinean.

Erantzunak? 
Pistak?

 –  Erabiliko dugun hiztegia sinplea izan behar du, errutina linguistikoari 
lotuta, guraso guztiek euskara erraz erabiltzeko gisakoa (agurtzeko, ohiko 
esaldiak trukatzeko, ikastetxea euskaraz girotzeko)

 – Abagunea, abenduaren 3ari buruz hitz egiteko erabili daiteke, baldin eta 
LH eta DBH-koekin zerbait egingo bada.

EUSKARALDIAREN ABESTIA ETA BIDEOA LH 2-3. zikloak

https://www.youtube.com/watch?v=PAAV-Do0QzY
https://intranet.euskaraldia.eus/wp-content/uploads/2022/07/LETRA-Esazu-hitz-bat.pdf
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Denbora 45 min. Zenbakia 3

Helburua  – Fitxa eta koloreen bitartez ikasgelako hizkuntza aniztasuna aztertzea.
 – Euskararen erabileraren gainean hausnarketa egitea.

Prozedura

 – Fitxak lantzen hasi aurretik Euskaraldiarekin lotura egingo dugu, 
testuinguruan jartzeko.

 – Hizkuntza aniztasunaren berri emango dugu haurrek ariketa egin 
aurretik.

 – Jarraian aurkituko dugun fitxa bete beharko dute haurrek etxean beraien 
guraso edo tutoreekin. Koloreen bitartez etxean erabiltzen dituzten 
hizkuntzak jasoko dituzte.

 – Denbora tarte bat ondoren eskolara ekarri beharko dute fitxa bueltan 
eta ikasgelan landuko da gaia. 

 – Ikasleen artean izandako erantzunekin mural bat egin daiteke, bertan 
Euskaraldiaren irudia erreplikatuko dugu eta puntuak etxean erabiltzen 
diren hizkuntzak izango dira. 

Materiala  – Fitxa (3.eranskina)

Erantzunak? 
Pistak?

 –  Hizkuntza bakoitza kolore bat izango da. Hala, hizkuntza bat kolore bat 
ordezkatuz.

 – Hizkuntzaren aniztasuna irudikatuko da kolore bitartez.

ETXEKO HIZKUNTZAK LH osoa 

Zein hizkuntza erabiltzen dira gure etxeetan?

Aitari/amari/tutoreari galdetu alde batetik euskarazko eta bestetik, erabiltzen den hizkuntzan, 

hiru hitz kuttunenak.

EUSKARAZ HIKUNTZA I HIKUNTZA II
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Denbora 30 min. Zenbakia 4

Helburua  – Norberaren eta ikaskideen hizkuntza ohiturak hobeto ezagutzea eta 
horren inguruan hausnartzea.

Prozedura

 – Talde txikietan elkartuko dira ikasleak. Talde bakoitzari, gelan bertan, 
beheko galderei erantzun beharko diete.

 – Talde handian erantzunak partekatuko dira, ikasleen arteko euskara 
erabilera landuz.

Materiala  – Galdera edo esaldi zerrenda

Erantzunak? 
Pistak?

Galdera zerrenda honakoa izan daiteke:

1. Taldeko norekin egiten duzu euskaraz ikasgelan?

2. Taldeko norekin egiten duzu euskaraz atsedenaldian?

3. Taldeko norekin egiten duzu euskaraz ikastetxetik kanpo? 

4. Euskara gehiago erabiltzea gustatuko litzaizuke?

5. Zein telebista kate ikusten duzu normalean?

6. Zein hizkuntzatan egiten duzu amets?

Sakontzeko Urtxintxa Aisialdi Eskolako Hezten egitasmoa.
Zer da Hezten? – Hezten

ELKARREN HIZKUNTZA-OHITURAK HH/LH 2-3. zikloaK

https://www.hezten.eus/zer-da-hezten/
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1. ERANSKINA
 

Lagun komikia 

4

Ia, ia, ia,

badator Euskaraldia! Erdu gugana, lagun!

Begira, begira, zer dakargun!

Ni Belarriprest nauzue;

batzuetan erdaraz erantzun arren,

euskaraz egin behar didazue!

Ni, berriz, Ahobizi;

ulertzen duten den-denei,

nik euskaraz lehenbizi!

Testua: Miren Amuriza.

Marrazkiak: Eider Eibar.

LAGUN. 1/2
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5

Ia, ia, ia,

hasi da Euskaraldia!

Arnasa hartu, arnasa bota; ezpainak dantzan, mihia salto-saltoka...

LAGUN. 2/2
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Pirritx, Porrotx eta Marimotots

22

Testua: Txakur Gorria. Marrazkiak: Julen Tokero, Cesar Gonzalez.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots. 1/4
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Pirritx, Porrotx eta Marimotots. 2/4
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Pirritx, Porrotx eta Marimotots. 3/4
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Pirritx, Porrotx eta Marimotots. 4/4
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2. ERANSKINA
 

Euskaraldiko kanta 2022: “Esazu hitz bat”
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3. ERANSKINA
 

FITXA: “Etxeko hizkuntzak”


