A2

Helburu NAGuSIAk:

l Euskaraldia zer den ezagutzera ematea.

l Iritzia emateko eta bideoak komentatzeko “esaldi eginak” ikastea.

l Gelan “Nola esaten da euskaraz...?” edota “Zer esan nahi du...?” moduko esaldiak
erabiltzen ohitzea.

Oharra: euskarri nagusiak gaztelaniazko 3 bideo-pasarte dira.

1. jArduerA: Bideoak ikusi eta komentatu

l “Euskaraldia” hitza entzun ote duten galdetuko dugu, ea zerbait dakiten...

l Euskaraldia zer den azaltzeko, 3 bideo labur ikusiko ditugula esango diegu.
Oharra:
informazio gehiago eskuratzeko, jo hona: euskaraldia.eus

l Lehen bideoa1 ikusi eta gero 5. orria banatuko dugu:

◦ Komentarioak ataleko esaldiren batekin identifikatzen badira, X jarriko dute.

◦ Beste komentarioren bat idatzi nahi badute, idazten utziko diegu.

1. oharra: hiztegia erabili ahal izango dute, baita irakasleari galdetu ere,
“Nola esaten da euskaraz...?” esaldia erabiliz.
2. oharra: 1. bideo-pasartea komentatzerakoan, agian komeni da esatea
ikasleei Reyes Prados “liberatuta” egon zela euskara ikasteko, alegia,
2 urtean ikasteko denbora ere eskaini behar zaiola (baina ahal dela!).

l Talde handian, Xren bat jarri dioten esaldia/komentarioa ozen irakurriko dute, eta
gero idatzi dutena ere ozen irakurriko dute, txandaka.

l Ikaskideen esaldiak ulertu ez badituzte, galdetzeko esaldi hau erabili beharko
dute: “Zer esan nahi du...?”

l Bigarren eta hirugarren bideoarekin2 prozedura bera erabiliko dugu, eta, amaieran,
“Nire ustez...” esaldia amaituko dute, idatziz (5. or.).

1. Euskaraldia programa-1 (es) (2’16)
2. Euskaraldia programa-2 (es) (2’09)
Euskaraldia programa-3 (es) (1’56)
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Prozedura

l Euskararekiko jarreran eta motibazioan positiboki eragitea.

L

2. jArduerA: Kanta entzun eta egileak ezagutu
l Hitzen bat ulertzen badute, idazteko esango diegu.

l Talde handian gaudela, zein hitz ulertu duten idatziko dugu arbelean, eta zalantzak
argituko ditugu.

l Kanta gustatu zaien komentatuko dugu (6. or.).
Oharra:
Helburua ez da kantaren hitz guztiak buruz ikastea, edota kanta osoa
itzultzen aritzea. Errepika (estribilloa) ikasita, nahikoa. Dena den, hitzak
8. orrialdean dituzue.

l Kantaren egileen argazkiak ikusi eta aurkezpenekin lotu beharko dituzte (6. or.).
erantzun zuzenak: A- la basu / b- Ines Osinaga / C- Maddalen Arzallus

l Euskal musika gustuko badute, edota kantari hauen kantaren bat ezagutu nahi
badute, www.badok.eus gunean sartzera gonbidatuko ditugu.

3. jArduerA:
Testua irakurri, bideoa ikusi eta iritzia eman

l “Eta zu, belarriprest izango zara?” testua irakurri eta ulertzen ez dutena azpimarratuko dute (7. or.).

l Talde handian, zalantzak argituko ditugu.

l “Euskaraldia: zer, non, nor, noiz eta nola” bideoa2 ikusi, eta, binaka, “Laburbilduz”
ataleko galderei erantzungo diete (7. or.).

Oharra: bideoa hainbat aldiz etetea gomendatzen dugu (9. or.).

l Talde handian, egindakoa zuzendu eta zalantzak argituko ditugu (9. or.).
erantzun zuzenak: 1b / 2b / 3a / 4b / 5a

l Beren iritzia emateko komentarioetan, X edota beren esaldia idatziko dute.
Oharra:
Hiztegia erabili ahal izango dute, baita irakasleari galdetu ere, “Nola esaten da euskaraz...?” esaldia erabiliz.

l Talde handian, Xren bat jarri dioten esaldia/komentarioa ozen irakurriko dute, eta
gero idatzi dutena ere ozen irakurriko dute, txandaka.

l Ikaskideen esaldiak ulertu ez badituzte, galdetzeko esaldi hau erabili beharko
dute: “Zer esan nahi du...?”

1. Kanta: “Hartu kontrola, aukeratu rola” (www.badok.eus gunean entzungai).
2. Bideoa: Youtube edo Vimeo (deskargatzeko aukera dago).
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Prozedura

l Euskaraldiko kanta1 aurkeztu eta entzungo dugu.

L

4. jArduerA: Herriko ekimenen berri eman
l Amaitzeko, herriko ekimenen berri emango dugu, gure hitzetan. Horretarako,

Oharra:
“Hamaikakoa” zer den azaldu eta herriko “Hamaikako” kide bat edo
batzuk Euskaltegira ekartzea ideia ona da, aukera izanez gero.

eskolaz kanpo, edo eskolan,
gehiago egin daiteke, esaterako:
l Eskolaz kanpo, bideo edo testigantzaren bat ikustera gonbida ditzakegu, gero
eskolan komentatzeko. Esaterako:

◦ Lasarteko bideo honek aho bizi eta belarri prest zer den azaltzen du,
2016an 40 eguneko euskaraldia burutu baitzuten bertan (gerora Euskal
Herrira zabaldu dena).

◦ Hau ere interesgarria da oso (Yuli Vargas kubatarra).

◦ Hau ere erabil daiteke: Anne Igartiburu eta Reyes Prados #poziktibity dira.

◦ Edota beste testigantzaren bat (Euskaraldiaren gunean hainbat dituzu).

l Zure talde- eta ikasle-mota aintzat hartuta, eskolan ikusteari egoki baderitzozu,
bertan ikus ditzakezue. Helburua beti izango da jarreretan positiboki eragitea,
beraz, eskolaratu aurretik, zuek ikusi, eta baloratu testigantzarik egokiena zein
izan daitekeen.
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Prozedura

herrian (edo eskualdean) egin diren aurkezpenen irudiak, albisteak eta bideoak
erabiliko ditugu.

L

∑)

Ikusi bideoak eta komentatu (idatzi X edo zure komentarioak):

l Grazia egin dit aurpegienak.
l Harrituta nago datuekin.

l Aurkezleak 2 urtean ikasi du? Baina hori posible da, ala?
l Identifikatuta sentitu naiz okinarekin.

l Identifikatuta sentitu naiz okidengiko bezeroarekin.
l

2. bideo-pasartean:

l Identifikatuta sentitu naiz ikasleekin.

l Identifikatuta sentitu naiz tabernariarekin.
l Ez naiz sentitu inorekin identifikatuta.
l Ados nago aurkezlearekin.

l Ez nago ados aurkezlearekin.

Galdet
zeko,
gogor
atu:
Nola es
ate
euskar n da
az...?
Zer esa
n nahi
du...?

l

3. bideo-pasartean:

l Harrituta nago datuekin, ekimenarekin...

l Identifikatuta sentitu naiz bulegariarekin.

l Euskaraldia ekimen polita iruditzen zait, baina zaila niretzat.
l Ez dakit zer esan ekimen honi buruz...
l

Amaitu esaldia:
Nire ustez,
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Ikaslearentzako orriak

1. bideo-pasartean:

!

O)

“Hartu kontrola, aukeratu rola”

Entzun kanta eta komentatu (idatzi X edo zure komentarioa):

l Tira, ez dago gaizki!

l Ez da nire estiloa, baina ondo dago.
l Oso bizia da!

l Ez zait (gehiegi) gustatu.

“Hartu kon
trola,
aukeratu ro
la,
esadazu no
la
,
egin dezag
un proba!
euskaraldia
bertan da!”

l

kantaren egileak
Ezagutzen dituzu? Lotu irudiak eta aurkezpenak.

A

Ines Osinaga urizar
(Arrasate, Gipuzkoa, 1982)
Gose musika-taldeko
abeslaria eta soinujotzailea da. Lehenago,
Ekon taldean aritu zen.

k
Haien kanta
zu?
u
it
id
entzun nah
bada, jo
k.eus
w
ww .bado
gunera.

b

C

la basu
Benetako izena: Elena
Caballero Villanueva
(Etxebarri, 1983)
Etxebarriko rap-abeslaria
da. 90eko hamarkadan
hasi zen. Raparen
munduan, bera zen
emakume bakarra Euskal
Herrian. 2016an, Izotz
erregina izeneko diskoa
argitaratu zuen, euskara
hutsean.

Maddalen Arzallus
Antia
(Donibane Lohizune, Lapurdi, 1990)
Bertsolaria da. Aita (Jexux
Arzallus) eta neba (Amets
Arzallus) ere bertsolariak
ditu. Donibane Lohizunen
jaio zen eta Hendaian bizi
da.

ITuRRIA: https://eu.wikipedia.org
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Ikaslearentzako orriak

l (Izugarri) gustatu zait.

!

eta zu, belarriprest izango zara?

Euskaraz hitz egiten badakizu? Euskaraz hitz egiteko gaitasunik eduki ez
arren, zerbait uler dezakezu? Konturatu al zara, orduan, elkarrekin euskaraz
egin dezakegula? 11 egun euskaraz, egingo al dugu proba?
belarriprest bazara:

l Euskaraz dakiten guztiei zuri euskaraz egiteko gonbita
egingo diezu. Euskara ulertzen duzula esango diezu.

l Zuk euskaraz edo erdaraz erantzungo duzu, baina
zuri euskaraz egiteko eskatuko duzu.

l Oso garrantzitsua da zure funtzioa, euskara erabiltzeko giro babestua sortuko duzulako.

l Ariketa egiten duzun bitartean giro babestua izango

∑

duzu, ahobizi eta belarriprest asko izango baitituzu
11 egunez Euskal Herrian.

laburbilduz

Bideoa ikusi eta azpimarratu erantzun zuzena:
1. Zer da euskaraldia?

a) Euskararen aldeko festa bat.
b) Ariketa praktiko bat.

2. Non egingo da?

a) Gure herrian bakarrik.
b) Euskal Herri osoan.

3. Nork hartuko du parte? a) Nahi duenak (16 urtetik gora).
b) Nahi duenak (euskara ondo badaki).
4. Noiz izango da?

a) Azaroaren 13tik 23ra.
b) Azaroaren 23tik abenduaren 3ra.

5. Nola egingo da?

a) Izena eman eta txapa bat jantzita.
b) Euskara eginez edo entzunez, besterik gabe.

Komentatzeko, idatzi X edo zer esan nahi duzun:

l Ni, agian, animatuko naiz.

l Ni, aurten, ez nago prest; aurrerago, agian...
l Nire ustez,
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Ikaslearentzako orriak

Irakurri testua eta azpimarratu ulertzen ez duzuna.

!

“HArtu kONtrOlA, AukerAtu rOlA” kanta

Mihiz mihi hemen nago ni goiz, arrats eta gau.
Ahoz aho narabilenak bizi ahala sortzen nau.
Hartu kontrola, aukeratu rola,
esadazu nola egin dezagun proba!
Aktibatu mingaina, hauxe da gure oraina
Euskaraldia prest Euskal Herrian baita.
Hizkuntza gure indarra, ez galdu zure iparra
jarraitu bidean tiraka ta tiraka.
Kalean ta etxean, herriko dendetan
jende guztia dau alaitasunez berbetan
herriko jaixetan, oholtza gainean
euskaraz bizi nahi dugu 11 egunetan!
euskaraldia bertan da!
Ahobizi naiz ni, belarriprest adi
zabalduz mezu beti herriz herri,
buelta bat emanez betiko ohiturei
puntu izanez milaka milaka aldiz.
Behin eta berriz ez dau mugarik
aske izan baimen barik
asko, gutxi nahiz ezer ez jakin
disfrutau, gozatu jendearekin,
neska edo mutil, adiskideekin
irribarre, berba zatoz gurekin
bota belarrira mingainan puntatik.
Itxi ditzagun begiak eta
bi belarriak zabaldu,
nire ahotsak bihotz barruan
dudana esaten al du?
Euskaraldia bertan da!
Mihiz mihi hemen nago ni goiz, arrats eta gau.
Ahoz aho narabilenak bizi ahala sortzen nau (bis).
Mihiz mihi hemen nago ni, Euskaraldia bertan da!
Ahoz aho narabilenak, Euskaraldia bertan da!
Hartu kontrola, aukeratu rola, esadazu nola.
egileak:
Las Tea Party dj’s (musika)
La Basu (hitzak eta ahotsa)
Ines Osinaga (ahotsa eta musika)
Maddalen Arzallus (hitzak)
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eranskina

Hartu kontrola, aukeratu rola,
esadazu nola, egin dezagun proba!

4

transkripzioa

Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean, Euskaraldia, hamaika egun euskaraz ekimena egingo dugu Euskal Herri osoan. Euskaraldia ariketa soziala izango da euskararen erabilera areagotzeko, inertziak astintzeko eta herritarron eguneroko
harremanetan hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozial eta kolektiboa.
Baina zein izango da ariketa? Hasi aurretik, galdera batzuk egingo dizkizut.

;4

Zure ingurukoekin zein hizkuntzatan aritzen zara? Senide, lagun, lankide eta herrikideekin zein da erabiltzen duzun hizkuntza? Ba al dakizu zure inguruan zenbat lagunek
ulertzen duten euskara? uste duzuna baino jende gehiagorekin egin dezakezu euskaraz.
Noiz egingo da Euskaraldia? Azaroaren 23tik abenduaren 3ra, hamaika egunez euskaraz egingo dugu.
Non egingo da Euskaraldia? Euskaraldia Euskal Herri osoan egingo da eta parte hartzaile bakoitzak bere eguneroko bizitzako eremu guztietan hamaika egunez euskaraz
egiteko aukera izango du: etxean, lanean, eskolan, kalean, lagun artean, aisialdian...

;4

Euskaraldian parte hartzeko, bi baldintza bete behar ditugu: 16 urte baino gehiago
izatea eta euskara ulertzeko gai izatea.
Nortzuk izango dira ariketaren protagonistak? Ahobizi eta belarriprest.
l Ni ahobizi izanen naiz: 11 egunetan euskara ulertzen duten guztiei euskaraz eginen
diet edonon eta edonoiz. Ahobizi edo belarriprest ikurra daramaten guztiekin euskaraz
arituko naiz. Ikurrik eramaten ez badute ere, euskara ulertzen duten guztiekin euskaraz eginen dut. Batzuetan, ez dut jakingo parean dudanak euskara ulertzen duen:
ezagutzen ez ditudan guztiei ere euskaraz eginen diet lehen hitza. Gerta daiteke solaskideak euskaraz zein erdaraz erantzutea: berdin dio, ulertzen baldin badu, euskaraz
eginen diot. 11 egunetan ahobizi ikurra eramango dut gainean.
l Ni belarriprest izango naiz: 11 egunetan nirekin euskaraz hitz egitera gonbidatuko
ditut mintzakideak. Elkarrizketaren edo egoeraren arabera, nik euskaraz edo erdaraz
erantzungo dut, baina niri beti euskaraz hitz egiteko eskatuko diet ingurukoei, euskaraz ulertzen dut eta. Nik ere 11 egunetan belarriprest ikurra eramango dut soinean.

;4

Orduan, ahobizi edo belarriprest izatea ez dago hizkuntza gaitasunari lotuta? Ez. Euskaraz ondo moldatzen den herritarra belarriprest izan daiteke, eta, aldiz, euskaraz
ondo moldatzeko bidean dagoenak ahobizi izatea erabaki dezake.
Ariketa da gakoa: 11 egunez ulertzen duten guzti-guztiei euskaraz egiteko prest eta
gogoz al zaude? Hala bada, ahobizi izan zaitezke. Horretarako zailtasunak ikusten dituzu, eta askorekin euskaraz egin arren, beste batzuekin erdaraz jarraituko duzu? Orduan, belarriprest izan zaitezke, eta ahobizi direnei babesa emango diezu. Bi rolak
dira garrantzitsuak eta beharrezkoak, zeuk erabaki!
Izen ematea irailaren 20tik aurrera euskaraldia.eus atarian, edo herriko Euskaraldia
batzordearen bidez.
Euskaraldia. 11 egun euskaraz.
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transkripzioak

laburbilduz
euskaraldia: zer, non, nor, noiz eta nola.
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