
Musika



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: Soinu-paisaiak  
 

Arloa/ikasgaia: Musika 
 

Maila: DBHko 1. maila  
 

Testuingurua 

 

Gure inguruneko soinuak oso informazio baliotsua ematen digute  gure 

herriak edo hiriak deskribatzeko, gure paisaia osatzen dute eta gure 

ingurunearen parte dira, gure oroitzapenena. 

Aurkitu, erakutsi eta partekatu inguru gertuenak eskatzen digun esperientzia 

akustiko aberatsa: gure kaleetako zaratak, ibaietako soinuak, txoriak, itsas-

ertzean joka ari diren olatuak, arboletan jotzen duen haizea, zoroetan 

dabiltzan intsektuak,  kaleetako musikariak, elkarrizketen zurrumurrua, 

isiltasuna...Horrek guztiak gure ingurumenaz jabetzen laguntzen digu, eta 

haren gaineko erabakiak hartzen. 

 

 

Arazoa 

 

Gero eta gutxiago falta da ekainaren 5a heltzeko, institutuak zenbait jarduera 

antolatu ditu, egun horretan Ingurumeneko Mundu Eguna ospatzeko. 

Erakusketako materialen lehiaketan parte hartzea proposatu digute. Zer 

proposamen bidaliko dugu talde bezala? Soinu-paisaiei buruz zer sormen-lan 

mota izango lirateke interesgarriak? 

 

Xedea 

 

Arte-proposamenak egitea, gure ingurune gertuenak eskaintzen duen 

esperientzia akustiko aberatsa ezagutzeko, erakusteko eta partekatzeko. 

 



Helburuak 

 

• Gure inguruneko esperientzia akustiko aberatsa ezagutzea, erakustea 

eta partekatzea. 

• Eguneroko eremuan, musikaren, soinuaren eta isilunearen erabilpen 

desberdinak identifikatzea. 

• Soinu-ingurune osasuntsuaren esanahiari buruzko erabakiak hartzea. 

• Arte-produkzio bat planifikatzea, garatzea eta ebaluatzea.  

• Zenbait iturriren informazioa bilatzea, aukeratzea eta interpretatzea. 

• Ekintzak eta eginbeharrak planifikatzeko eta betetzeko autonomia 

garatzea, bai eta erabakiak hartzeko ekimena ere.  

• Ikerketa-lan pertsonala eta sortzailea egitea. 

• Informazio- eta komunikazio-teknologiak eraginkortasunez erabiltzea, 

arte-proposamenak egiteko. 

• Ideiak eta sentimenduak modu egokian, koherentez eta zehatzez 

jakinaraztea, testu-idazki batean. 

• Soinu-eszenetan oinarritutako arte-produktu bat sortzea. 

 

Ataza 

 

Poster digital bat egitea eta aurkeztea, gure soinu-paisaia osatzen duten irudi 

eta soinu esanguratsuenak bilduz eta haiei buruz ikasleek dituzten iritziak 

jasoz. 

 

Jarraibideak 

 

• Arazoaren egoera aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko. 

• Modu sortzailez hautatuko dituzte haien inguruko zenbait soinu 

interesgarri eta esanguratsu. 

• Soinuak grabatuko dituzte, eta aurkezpenerako antolatuko dituzte. 

• Grabazio bakoitza egindako lekuei argazkiak egingo dizkiete.  

• Poster digitala jasotako irudiak eta soinuak erabilita egingo dute. 

• Beren soinu-irudipenei eta oroitzapenei buruzko txosten bat egingo 

dute.  

• Justifikatuko dute zergatik aukeratu dituzten irudin eta oroitzapen jakin 

horiek. 

• Soinu-proiektua klasean aurkeztuko dute, ikaskideen aurrean. 

• Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dute (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 

 
 
 

 



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: Oskorrik asko: Hauxe da despedidia 
 

Arloa/ikasgaia Musika 
 

Maila: DBHko 3. maila 
 

Testuingurua 

 

Egunotan, entzun dugu Oskorri 

euskal musika herritarraren 

banda ospetsuak 

eszenatokiak utziko dituela, 

45 urtez euskarazko musika 

txoko guztietara eraman 

ondoren, eta, agur-bira bat 

egingo dutela udazkenean: 

Hauxe da despedidia.  

Hasi zirenetik agur-bira hau 

egin arte, milioika kilometro 

zeharkatu dituzte, hamaika 

entsegu-ordu egin dute, 

3.000 kontzertu baino gehiago eman dituzte, eta ia 500 kanta grabatu 

dituzte; euskaraz eta euskal kultura errebindikatuz beti.  

Oskorri taldeak (“ilunkara gorria”) euskal abesti zaharrak eta testu zaharrak 

birsortu ditu, eta abesti berriak sortu, esperimentatuz eta  jazza euskal tresna 

tradizionalekin fusionatuz, beren estiloa lortu arte, folk-musikako bandarik 

zaharren eta arrakastatsuenetariko bat bihurtu duena. 

 

Arazoa. 

 

Gutxi falta da euskal astea izateko, eta jaialdia antolatu behar da, jarduera 

berezi bat programatuz. Proposatutako gaia Oskorriren musika da. Baina, ba 

al dakigu zerbait taldeari buruz? Zer abesti ezagutzen duzu? Zeintzuk 

aukeratuko ditugu? Zein izango dira gustagarrienak?...  

 

Xedea 

 

Gure bizitzen soinu-errepertorioan, euskal musika herrikoia sartzea.  

 

Helburuak 

 



• Ahozko tradizioko musikaren mundua gertakizun musikal sozial bat bezala 

ulertzea. 

• Ondare musikala kontserbatzea. 

• Musika horrek identitate kulturalarekin duen lotura baloratzea. 

• Talde-lanaren esperientziak garatzea. 

• Norberaren proposamen artistikoak lantzean, komunikazio eta informazio-

teknologiak erabiltzea. 

• Musika herrikoiaren, kultuaren, tradizionalaren eta folkaren arteko loturak 

ezagutzea.   

• Euskal tradizio musikalean erabilitako egitura melodikoak, erritmikoak eta 

harmonikoak ezagutzea.  

• Testuari eta musikari lotutako forma poetikoak garatzea. 

 

Ataza 

 

Poster digital bat egitea, non Oskorriren kanta batzuk jaso behar baitira, letra 

eta partitura eta guzti, taldearen ibilbide artistikoaren laburpena egitea eta 

haren kanta bat grabatzea. 

 

Jarraibideak 

 

• Arazoaren egoera aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko. 

• Taldeka lan egingo dute, eta taldeek lau kide izango dituzte. 

• Sarean, Oskorri taldeari buruzko informazioa bilatuko dute, haren ibilbide 

profesionalaz, taldeko kideez, kontzertuez,.... 

• Argazkiak hautatuko dituzte, eta ohar biografiko bat egingo dute. 

• Yotububen taldeak interpretatutako kantak bilatuko dituzte. 

• Soinu eta irudi aldetik kalitate handiena dutenak hautatuko dituzte. 

• Tresna-oinarriarekin soilik agertzen den bat hautatuko dute. 

• Haren letra bilatuko dute, eta aurkezpen labur bat egingo dute haren 

esanahiaz eta hura aukeratzeko motiboaz. 

• Kanta interpretatutako dute, musika-oinarriarekin, eta emaitza grabatuko 

dute. 

• Digitalki egingo dute posterra, non material hauek guztiak sartuko 

baitituzte: hautatutako bideoak, argazkiak, aurkezpenak eta 

interpretazioaren grabazioak. 

• Gelako gainerako kideei aurkeztuko diete gaia. 

• Talde bakoitzak bere aurkezpena egin ondoren, klaseko gainerakoen 

ebaluazioa jasoko da, eta zoriondu egingo dute talde irabazlea. 

• Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dute (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa).  

 

 



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: Nire familia eta beste musika batzuk  
 

Arloa/ikasgaia: Musika 
 

Maila: DBHko 4. maila  
 

Testuingurua 

 

Musika bidelagun dugu bizitzan zehar, une onetan zein txarretan, okasio 

handietan eta egunez egun; baina gustuak aldatzen dira, eta estiloak ere bai. 

Dena den, badaude kanta batzuk, musika batzuk, gurekin batera izaten 

direnak betirako, oroitzapenak  akordura ekarriz eta gure soinu-banda 

partikularra osatuz. 

Gabonak berehala izango dira, eta egun horietan familia-bilera eta bisita 

ugari egoten dira. Senideekin elkartzeko uneak dira, eta haiekin gai 

desberdinei buruzko elkarrizketa lasaiak egitekoak, besteak beste, musikaz 

eta gure  musika-gustuez. 

 
 

Arazoa. 

 

Zein musika gustatzen zaie gure gurasoei, aitona-amonei, lehengusu-

lehengusinei, anai-arrebei...? Zer musika entzuten zuten gaztaroan? Zein 

ziren haien abeslari eta talderik faboritoenak? Zer musika entzun ohi dute? 

 

Helburua 

 

Belaunaldi desberdinen estilo, talde, kantari eta kanta faboritoak zein diren 

jakitea. 

 



Helburuak 

 

• Familiartean musika hizpide izatea. 

• Garai desberdinetako musikaren estiloak, taldeak, abeslariak eta 

kantak ezagutzea. 

• Herrialde eta kultura desberdinen eguneroko musika ezagutzea. 

• Musikak pertsonen bizitzan duen garrantziaz gogoeta egitea. 

• Kanta bat interpretatzea, musikaltasunez eta estiloz. 

• Norberaren proposamen artistikoak lantzean komunikazio eta 

informazio-teknologiak erabiltzea. 

 

Ataza 

 

Familia-argazki digital bat egitea, non familiako kide bakoitzaren iraganeko 

eta gaur egungo estilo, talde eta kantari faboritoak agertuko baitira.  

 

Jarraibideak 

 

• Azaroaren egoera aurkeztuko dute, eta laneko plana adostuko.  

• Elkarrizketa egingo diete senide gertukoenei. 

• Gaztetan gustuko zuten musikaz galdetuko diete. 

• Erantzunen bat aukeratuko dute. 

• Youtuben taldea bilatuko dute, edo kantaria edo kanta hautatua, eta 

poster birtualean erabiltzeko gordeko dute. 

• Poster bat ere egingo dute, familia-argazkia erabilita, eta hautatutako 

kantaren testua eta bideoa ere bai. 

• Klasean aurkeztuko dute. 

• Klaseko familien kide guztien kanta faboritoen artean botorik gehien 

lortzen duen kantaren proba-saioak egingo dituzte, eta taldean 

interpretatuko dute. 

• Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dute (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa).  
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