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Entzun ditzagun urtaroak 

 

 

 

Eremua: Arte-hezkuntza - Musika 

Maila: Lehen Hezkuntzako 6. maila.  

Saio kopurua: 8 

 

 

Proposamenaren justifikazioa:  

Unitate didaktiko hau musikaren eta naturaren oroimenaren ingurukoa da. 

Unitatearen ardatza nagusia Antonio Vivaldi konpositorea eta haren 

kontzertu ospetsuak dira: Lau urtaroak. Lan hori erreferentziatzat hartuta, 

zenbait jarduera proposatzen dugu, eta azken jarduera handi bat 

amaitzeko: abesti bat konposatu eta publikoaren aurrean aurkeztea. 

Hezkuntza Artistikoko Arloko proposamen didaktikoa denez (espezifikoki 

Musikakoa), ekintza artistikoen eta produktu estetikoen aurrean pertsonok 

agertu ohi ditugun bi moduak landuko dira, orekaz: 

-Dimentsio produktiboa: adierazi, sortu, komunikatu... 

-Dimentsio gogoetatsua edo kritikoa, produktu estetikoen erabiltzaileak 

garen aldetik: kultur musikaleko produktuak behatu, entzun, aztertu, 

interpretatu, esperimentatu, gozatu, sentitu, ulertu... 

Gainera, lengoaia musikalaren baliabide espezifikoak eta musikaren 

baliabide teknikoak eta prozesualak maneiatzea ere aurreikusten dugu, bi 

dimentsioak (produkzioarena eta gogoetarena) garatzeko ezinbesteko 

tresnak direla ulertzen dugulako. Horrela, unitate honetan, Hezkuntza 

Artistikoaren ikuspuntutik, hezkuntza musikalaren oinarri diren bi ardatzak 

landuko ditugu: derrigorrezko ardatza, hau da, soinuzko gertaeraren 

ebaluazioa, askotariko sonoritateak eta piezak entzunez; eta ardatz 

adierazlea, taldeak soinuzko proposamen bat eginez. 

 

Hori guztia modu aktiboan landuko dugu: informazioa bilatuz, audizio-fitxen 

bideez obrak aztertuz eta bertsio desberdinak konparatuz. Konpetentzia 
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artistikoa Musika-arlotik garatzea da unitate honen ardatz nagusia, baina 

gainerako oinarrizko konpetentziak ere garatzen ditu, proposatzen diren 

zenbait jardueraren bidez.  

 

Arazo-egoera: 

 

Testuingurua:  

Natura inspirazio-iturria izan da musikari askorentzat, natura-fenomenoak 

soinuz deskibratzeko, hala nola ekaitzak, haizea, euria, txorien 

kantak...Musikari horietariko bat, agian ospetsuena kontu horri dagokionez, 

Antonio Vivaldi da, haren “Lau urtaroak” lan famatuari esker. 

Unitate honen bidez, konpositore horren berri izateaz gain, ezagutuko dugu 

nola ekartzen zuen gogora Natura musikaren bidez. Hortik abiatuta, sormen 

artistiko musikaleko lan bat egingo dugu: neguko musikaz abesti bat 

konposatzea. 

 

Arazoa: 

Ikastetxeak ingurumenari buruzko jardunaldi bat egingo du, eta 6. 

mailakooi jardunaldi horretarako proposamen artistiko bat egiteko eskatu 

digute. Horretarako, abesti-lehiaketa bat antolatu dugu, gai bakar bat 

hartuta: “negua”. Hoberena hautatuko dugu, eta proposamena bidaliko 

diegu antolatzaileei. 

 

Helburua: 

Proiektu artistiko kooperatibo bat planifikatu, garatu eta ebaluatu, 

konpositore klasiko baten lanaren azterketan abiatuta. 

 

Ataza 

Proposamen artistiko musikal bat egin, Vivaldiren Lau Urtaroak lanak 

eskaintzen dizkigun baliabideak baliatuta. 

 

 

Oinarrizko konpetentziak: 

Zeharkakoak 
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- Komunikatzeko konpetentzia: hitzezkoa, ez hitzezkoa eta digitala.  

Jarduerak: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. Jarduerak: A1, A2, A3, A4, 

A7, A8. 

- Elkarbizitzarako konpetentzia. Jarduerak: A1, A4, A7, A8, A9 

- Ekimen eta espiritu ekintzailea garatzeko konpetentzia.  Jarduerak: A3, 

A4, A5, A7, A8, A9. 

- Izaten jakiteko konpetentzia. Jarduerak: A3, A4, A5, A7, A8, A9 

Bereziak: 

- Arterako konpetentzia. Jarduera guztiak. 

 

Helburu didaktikoak: 

 Sarean idatzizko eta soinuzko informazioa bilatu eta aukeratu, eta 

proposatutako jardueretan erabili. 

 Desberdindu informazio garrantzitsua eremu musikalaren gaineko testu 

idatzietan. 

 Jatorri desberdinetako proposamen musikalak identifikatu eta aztertu, 

eta haiek baliatu erreferente estetiko berri modura. 

 Musika arloko testu idatzi gertuen zentzu globala identifikatu. 

 Musika-hizkuntzaren berezko kodeak ezagutu eta erabili. 

 Musikaren sorkuntzan, interpretazioan eta komunikazioan dauden 

hotsezko oinarrizko elementuak antolatu, erabili eta adierazi. 

 Arten bidez adierazteko, komunikatzeko, ongi izateko eta norberaren 

garapenerako dauden aukerak baloratu. 

 Hezkuntza Artistiko eremuko testuak idaztean egokiro adierazi nahi 

duguna.  

 Ikaskuntzarako eta harreman sozialetarako arau sozio-komunikatiboak 

onartu. 

 Soinuzko obra edo eszena txiki batzuk sortu, eta hainbat baliabide 

eszeniko erabili haiek antzezteko edo jotzeko. 

 Musika-jarduera kooperatiboetan egindako lanak eman duen produktu 

artistikoa planifikatu, garatu eta ebaluatu.  
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 Ikus-entzunezko tresnek eta informazio- eta komunikazio-teknologiek 

eskaintzen dituzten baliabideak erabili, musikazko obren ekoizpena, 

adierazpena eta erregistroa aberasteko. 

 

Edukiak 

 Ikastekoak diren eta esperientziarekin oso loturik dauden testuek 

bildutako informazioa ulertu, testuok didaktikoak zein eguneroko 

erabiltzekoak izan. 

 Informazio- eta komunikazio-teknologiak erabiltzen hasi, informazioa 

lortzeko. 

 Konposizio musikalen entzunaldi aktiboa egin eta ezagutu haien 

ezaugarriak: melodikoak, erritmikoak, dinamikoak eta agogikoak. 

 Errepresentazio musikalaren kode konbentzionalaren oinarrizko 

erabilerak eta funtzioak ezagutu. 

 Instrumentu-edo ahots-talde desberdinetan sonoritate desberdinak 

antzeman eta lotu. 

 Ezagutu abestietan edo adibide musikaletan errepikatzen, kontrastatzen 

eta itzultzen diren esaldi musikalak eta zatiak. 

 Musika entzuten ari den bitartean, adi eta isilik egon. 

 Grafia ezberdinetako abesti eta instrumentu-pieza erraz batzuk irakurri 

eta jo. 

 Testu narratiboak eta poetikoak birsortzen eta idazten hasi, ereduak 

lagunduta. 

 Koordinazio eta sinkronizazio indibiduala eta kolektiboa izan, ahozko 

interpretazioan eta tresna bidezkoan. 

 Laguntzazko eta errespetuzko jarrera izan, komunikazio-trukea zein 

ikaskuntza partekatua lantzen diren egoeretan. 

 Inprobisatu, konponketak egin eta konposatu, zenbait estimuluri 

erantzuteko (musikalak zein musikaz kanpokoak), sormen musikalerako 

baliabideak diren aldetik. 

 Musika-pieza batzuk sortu, emandako elementuak erabiliz. 

 Obra musikala erregistratzeko eta zabaltzeko grafia musikala eta soinua 

grabatzeko baliabideak erabiltzea baloratu.  
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Jardueren sekuentzia: 

Lehen fasea: 

1. jarduera  

1.1.- Gaia aurkeztu. 

Garapen-fasea: 

2. jarduera 

2.1 Antonio Vivaldiren bizitza eta merezimenduak. 

2.2 Biolina 

2.3 Aparteko biolina 

3. jarduera 

3.1 Zergatik deitu zien kontzertu horiei Lau urtaroak? 

4. jarduera 

4.1 Entzun dezagun Udaberria 

4.2 Interpretatu dezagun Udaberria 

4.3 Entzun dezagun Negua 

Aplikazio- eta komunikazio-fasea 

5. jarduera  

5.1 Gure poemak idatziko ditugu. 

6. jarduera 

6.1 Negua abestiaren konposizioa. 

7. jarduera 

7.1. Abestia estreinatuko dugu. 

Orokortze- eta transferentzia-fasea 

8. jarduera  

8.1. Ikasitakoa helarazi. 

9. jarduera  

9.1.- Autoebaluazioa. 

 

 

 

Ebaluazioa 

Adierazleak: 
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 Behatzen eta ulertzen ditu produkzio artistiko musikalek hartzen 

dituzten forma desberdinak, eta prozesuak eta haien zergatia 

deduzitzen saiatzen da. 

 Lagunduta, informazio zehatza aurkitzen eta hautatzen du, aurrez 

ezarritako irakurketaren helburua betetzeko. 

 Emandako testuei buruz ematen zaizkion galderei erantzuteko 

informazioa aurkitzen du. 

 Obra musikala aurkeztu ondoren, haren elementu esanguratsu 

batzuei erreparatzen die. 

 Bere iritzia ematen du, obran zehaztapen musikalak komentatzeko 

zenbait argudio erabilita. 

 Adierazteko eta komunikatzeko dituen asmoak garatzen ditu, 

oinarrizko teknikak eta prozedurak kontzienteki erabiliz. 

 Lengoaia musikalaren berezko kodeak ezagutzen eta erabiltzen ditu. 

 Adi egoten da obra artistiko-musikala estudioan entzuteko.  

 Baliabide desberdinak erabiltzen ditu lan musikal bat interpretatzeko 

edo berregiteko. 

 Helburu literarioa duten testu errazak, ahozkoak eta idatzizkoak 

sortzen ditu, aurrez plangintza egin ondoren eta ereduetan 

oinarrituta. 

 Gogotsu parte hartzen du taldeko lan artistikoetan eta lagundu egiten 

du lankidetza- eta ikaskuntza partekatuko egoeretan. 

 Informazio- eta komunikazio-teknologiak erabiltzen ditu ikasteko, 

bere mailari egokitutako euskarriak erabilita. 

Baliabideak 

Jardueran sekuentzian: 

 1., 2., 3., 4. eta 5. jardueren galdetegiak.  

 2. jardueraren galdetegia. 

 Proposatutako jarduerak egin, baloratu eta erregistratu. 

 9. jarduerako publikoaren galdetegia. 

 9. jardueraren autoebaluazioa. 

Irakasleek erabakitako beste edozein. 
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HASIERAKO FASEA 

 

 

1. JARDUERA 

1.1 Aurkezpena 

 

Vivaldiren “Lau urtaroak” historiaren kontzerturik famatuenak dira. Askotan 

interpretatu dira, askotariko bertsioetan; munduan gehien jo diren obren 

artean daude, nahiz eta orain ia 300 urte konposatu ziren. 

Musikak emozioak pizteko eta gogorazteko ahalmena dauka, musikaz 

aparteko edozein irudi alde batera. Vivaldi jeinu bat zenez, sugestio 

poetikoak eta musika hutsa batzea lortu zuen, naturaren birsortze horretan. 

Unitate didaktiko honen bidez ikasiko duzue nola Antonio Vivaldik ekartzen 

dituen gogora, musikaren bidez, urtaro bakoitzaren uneak. Beroa, txoriak, 

baserritarrak...entzungo dituzue, haren musika joko duzue, eta zeuon 

hitzekin azaldu beharko duzue zer esaten dizuen, eta, azkenik, zeuen kanta 

konposatuko duzue urtaro bati buruz: neguari buruz. Horretarako, launaka 

jarri, eta talde bakoitzaren izena aukeratu beharko duzue. 

Hasteko, entzun ezazue “Lau urtaroak” lanaren zati bati buruz  Nemanja 

Radulovic biolinista serbiarrak egiten duen bertsioa, hain berea den estilo 

pertsonalaz, hain freskoaz eta sonoritate berrietan bilduta. Hori egin 

ondoren, erantzun galdetegia. 
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https://www.youtube.com/watch?v=OlnYt8HxKus - 

 

 

 

 

 

 Ezagutzen al dituzue Vivaldiren “Lau Urtaroak”? 

 Noiz eta non entzun zenituzten azken aldian? 

 Zer iruditu zaizue Nemanja Radulovicen estiloa? 

 Ba al zenekiten Bilboko Euskalduna Jauregian jo zuela, Bilboko Orkestra 

Sinfonikoaren denboraldian? 

 Ezagutzen al duzue biolinista famaturen bat? 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OlnYt8HxKus
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GARAPEN-FASEA 

 

2. JARDUERA 

2.1 Antonio Vivaldiren bizitza eta merezimenduak. 

 

Informazioa jasoko duzue gure konpositoreari buruz eta Lau urtaroak 

lanaren beste ezaugarri bitxi batzuei buruz. Horretarako, adi irakurri behar 

dituzue proposatutako testuak eta ondoren agertzen den galdetegia bete.  

 

 

Antonio Vivaldiren bizitza eta merezimenduak. 

 

Antonio Lucio Vivaldi Venezian jaio zen (Italia), 1678ko martxoaren 4an.  

Konpositore eta biolinista italiarra, itzal handikoena bere garaian, “il prete 

rosso” («apaiz gorria») goitizenez ezagutua, apaiza, ilegorria eta kapa 

gorriduna izateagatik.  Aitarekin –Giovanni Battista Vivaldi– ikasi zuen 

biolina jotzen. Biolin-irakasle, koro-zuzendari eta kontzertu-maisu lanetan 

aritu zen. Konpositore bezala, 770 obra musikal inguru idatzi zituen, 

besteak beste, 477 concerti eta 46 opera. 

Hona gure konpositorearen erretratua: Ikusten duzunez, garaiko modari 

jarraikiz janzten zen: ileorde luzea buruan, jantzi nasaiak soinean, eta 

biolina eskuetan; horixe baitzuen instrumentu maitatuena, miragarriro 

jotzen zuena. Hainbeste gustatzen zitzaionez instrumentu hori, erabaki 

zuen instrumentu nagusia izango zela “Lau Urtaroak” lanean, hau da, 

gehien entzungo zena, “bakarlaria”,  gainerako orkestraren gainetik, jaun 

eta jabe. 

Honen egokitzapena: https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi 
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Galdetegia 

 

 

 

 

1.- Adierazi erantzun zuzena: Non jaio zen Antonio Vivaldi? 

 Londresen (Ingalaterra) 

 Toulousen (Frantzia) 

 Venezian (Italia) 

 

2.- Osatu ondoko esaldia:  

 Vivaldiren goitizena “il prete rosso” izan zen. Zergatik? 

 

3.- Adierazi okerreko erantzuna. Zer lanetan aritu zen Vivaldi? 

 Biolin-irakasle. 

 Dantzari. 

 Koro-zuzendari. 

 Aktore. 

 Kontzertu-maisu. 

 

4.- Zein instrumentu maite zuen gehien Vivaldik? (“Lau Urtaroak” lanean 

bakar-saioetan aritzen dena) 

 Tronpeta. 

 Kontrabaxua. 

 Biolina. 

 Fagota. 
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2.2 Biolina 

 

 

http://cancionero.net/wp-content/uploads/violin.jpg 

 

Biolina korda igurtziko taldeko instrumentu bat da.  Talde horretako 

instrumentuek lau soka dituzte, eta arku batez jotzen dira. Egur kurbatuko 

abar estu bat eta zaldi zurdez egindako xingola bat ditu arkuak. Talde 

horretako instrumenturik txikiena da biolina, eta soinu akutuena duena. 

Hauek dira talde horretako beste kideak, txikitik handienera ordenatuta: 

biola, biolontzelo eta kontrabaxua. “Lau urtaroak” lanean, korda igurtziko 

talde osoari entzuten zaio, orkestra txiki batean bildua, eta biolina 

nagusitzen da, hau da, “bakarlari-saioan” agertzen da. 

 

 

Galdetegia 

 

 

1 Bete ezazu: Korda igurtzitako taldeko instrumentuek  

…………………………korda dituzte (zenbat korda). 

2.- Bete ezazu: korda igurtzitako taldeko instrumentuak hauek dira: 

biolina, ………………………, ………………………eta……………………………………………. 

3.-Bete ezazu: instrumentu horiek jotzeko erabiltzen den arkuak egur 

kurbatuzko abar estu bat eta xingola bat dauzka; xingola hori 

………………………………egina dago (zerez egina). 
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2.3 Aparteko biolina 

 

Vivaldi barroko-garaian bizi izan zen, non goienera heldu zen “lutheria”-

artea, hau da, korda-instrumentuak fabrikatzeko eta konpontzeko artea. 

Hala, urte haietan, kalitate handiko instrumentuak sortu zituzten, nola ez 

dakigula (agian, egurra lantzeko moduagatik edo erabili zuten bernizagatik, 

edo piezak doitzeko moduarengatik...). Instrumentu horietatik, famatuenak 

“Stradivarius” deitutakoak dira, izen hori dutenak egin zituen familia 

italiarrak “Luthiers” abizena zuelako. Instrumentu bakanak dira, 

paregabeak, aparteko sonoritatea dutenak; eta gaur egun, balio handikotzat 

jotzen dira. Hurrengo albistean egiaztatu ahalko duzue gaur egun oso 

preziatuak direla. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4wdxTuXbC4 

 

Albistea entzun ondoren, egin fitxa labur batean laburpen bat, galdera 

hauek argitzeko. 

  

 Zein da “lutheria”-artea?  

 Zenbat balio ahal du gaur egun Stradivarius batek? 

 Zergatik dira hain baliotsuak eta preziatuak? 

 Non jaio zen Stradivarius? Zein urtetan? 

 Biolinak ez ezik, beste musika-tresna batzuk ere fabrikatu zituen. Zein? 

 Zenbat fabrikatu zuen? Zenbat gordetzen dira gaur egun? 

 Nola lortu zuen hain sonoritate apartekoa izatea? 
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3. JARDUERA: kontzertuak 

 

3.1 Zergatik deitu zieten lau kontzertuei “Lau urtaroak”? 

 

 

Kontzertu hitzak bi esanahi ditu musikan:  

 

 Kontzertua esaten diogu eszenatokian lan musikal 

bat zuzenean jotzeari. 

 Kontzertua da, orobat, “forma musikal” bat, hau 

da, idatzitako ideia musikalak antolatzeko forma bat, 

bakarlari lanetan aritzen diren instrumentuek eta orkestra batek 

interpretatu ditzaten. 

 

Antonio Vivaldik oso gustuko zuenenez natura, erabaki zuen urtaroei 

buruzko kontzertu batzuk konposatzea. “Lau urtaroak” izenburua jarri 

zion bere konposizio musikalari, eta, horrenbestez, obra bat konposatu 

beharrean, lau konposatu zituen: udaberria, uda, udazkena eta negua. 

Lau kontzertu (edo urtaro) horietariko bakoitzak hiru zatitan edo 

mugimendutan banatzen da. Hiru horien lehenengo zatia azkarra da, 

bigarrena motelagoa eta hirugarrena azkarra. Musikan, mugimendu 

azkarrez edo motelez hitz egiten dugunean, zenbait hitz italiar 

erabiltzen ditugu: 

 Azkar: Allegro, Presto, Vivace… 

 Motel: Andante, Adagio, Largo… 

Egitan, Vivaldik urtaro bakoitzean gertatzen dena irudikatu nahi zuen 

lau kontzertu horien bidez. Horretarako, poema bana idatzi zien 

urtaroei. Dena den, ez dakigu bera izan zen ala lagun bat. Poema 

horietan urtaro desberdinen ezaugarriak deskribatzen dira: txorien 

kanta, udaberriko iturrien zurrumurrua, udako bero zapa, ekaitzak, 

nekazariak dantzan uzta ospatuz eta ehiztariak udazkenean, hotza eta 

euria, hotzikarak, hortz-karraska negu minean... Ohar horiek guztiak 

“Lau Urtaroak” partituran idatzi zituen 
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Galdetegia 

 

 Zertaz ari gara kontzertu bat entzutera goazela esaten dugunean? 

 

 

 Esaten badugu konpositore batek kontzertu bat idatzi duela, zer 

instrumentu entzun behar dugu? 

 

 

 “Lau Urtaroak” lana kontzertu bakarra da ala lau? 

 

 

 Zenbat zati edo mugimendu ditu Vivaldiren “Udaberria” lanak? 

 

 

 Nolakoak dira “Udaberria” lanaren mugimenduak? 

 

 

 Zer hitz italiar erabiltzen dugu musikan “azkar” adierazteko? 

 

 

 Italierazko zein hitzek adierazten dute “motel” musikan? 

 

 

 Zergatik dakigu zer adierazi nahi zuen Vivaldik urtaro bakoitzarekin? 
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4. JARDUERA 

4.1 Udaberria entzunez. 

 

Jarduera honetan, Udaberria birsortuko duzue. Lehenengo eta behin, poema 

irakurriko duzue girotzen hasteko, eta, hori egin ondoren, obra entzungo 

duzue harekin ohitzeko. 

Aurreko jardueran ikusi dugun bezala, Vivaldik poemak txertatu zituen “Lau 

urtaroak” partituran, musikaren bidez zer islatzen ari zen azaltzeko  Hemen 

irakurri dezakezue “soneto”ren hasiera, “Udaberria” italierazko jatorrizko 

partituran ageri dena.  

 

“Udaberria”ren lehenengo mugimendua Youtubeko helbide honetan 

entzun dezakezue:  

https://www.youtube.com/watch?v=QktJKvUObao 

 

 

Bereizten al dituzue txorien kantak, haizearen soinua eta uraren 

zurrumurrua? Ondorengo musikograma arretaz begiratzen baduzue, 

hobetu antzemango dituzue Vivaldik irudikatutako udaberriaren 

eszena desberdinak. 

https://www.youtube.com/watch?v=QktJKvUObao
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4.2 Udaberria interpretatuz. 

 

 

 

“Udaberria” adi entzun, eta antzeman nola azaltzen 

dituen Vivaldik, musikaren bidez, urtaro horretako 

naturaren zenbait kontu. Hori egin ondoren, jo 

ezazue, txirulaz, haren melodia nagusia.  

Notak jotzen hasi aurretik, konturatu zaitezte nola errepikatzen diren esaldi 

melodikoak, lehenik gogor eta suabe ondoren.  

Irakurketa erritmikoa egin, solfeatu notak, egin beste irakurketa erritmiko 

melodiko bat, eta hori guztia egin ondoren hasi ahalko zarete Udaberria 

erraz samar interpretatzen. 

Horretarako, partitura interaktiboa eta sinplifikatua eskuratu dezakezue, 

lotura honetan: 

 

 

https://musescore.com/user/12285006/scores/2747331 
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4.3 Negua entzunez. 

 

Orain entzungo duzue, musikogramari jarraikiz, Neguaren bigarren 

mugimendua (zatia). Youtuberen helbide honetan aurkitu dezakezue 

entzunaldia: http://www.youtube.com/watch?v=uzG1nHJf35g&feature=related 

 

 

Hona italierazko poemaren lehenengo bertsoak, partituran jasoak: 

 

 

 

 

Vivaldik euri-tantek erortzean egiten duten soinua imitatzen du, 

korda-instrumentuek pizzicaton joarazten. Hau da, kordetan atximurka 

eginda, gitarra txikiak balira bezala. Biolinak melodia zoragarria joko du. 

http://www.youtube.com/watch?v=uzG1nHJf35g&feature=related
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Udaberriaren lehenengo mugimendu azkarra (“Allegro”) eta Neguaren 

laugarren kontzertuaren bigarren mugimendu motela (“Luzea”) entzun 

dituzue. Heldu da garaia gogoeta egiteko eta galdera hauei erantzuna 

emateko: 

 

 Zer iruditu zaizue entzun duzuen musika? 

 Nola sentitu zarete entzun duzuen bitartean? 

 Zer irudi ekarri dizuete gogora bi entzunaldiek? 

 Lagungarria suertatu zaizue musikograma? 

 Ezagutzen zenituzten lehendik musika-obra horiek? 

 Baiezkotan, non ezagutu zenituzten? 
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5. JARDUERA 

5.1- Gure poemak idatziko ditugu. 

 

 

Jarduera honetan, zeuek idatziko dituzue lau urtaroei buruzko poemak.  

Itxi begiak une batez, eta pentsatu udaberrian, udan, udazkenean eta 

neguan. Irudikatu gogora datozkigun irudiak, usainak, soinuak. Horrekin 

batera, oroitzapen horiekin lotutako hitzen zerrenda bat egin, urtaro guztiei 

poema labur bana idazten laguntzeko (bi bertso gutxi gorabehera). Hasi 

bakoitzaren zati bat entzuten, eta, entzuten duzuen bitartean, utz ezazue 

inspirazio musikalak zeuek eramaten eta idatz itzazue zeuen poemak. 

Horretarako, lau fitxa dituzue. Hantxe entzun ahalko dituzue “Lau Urtaroak” 

lanaren zatiak, inspirazio-iturria izan ditzazuen. 
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Udaberria 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Arcimboldo_Primavera.jpg/220px-
Arcimboldo_Primavera.jpg 

Nire oroitzapenak 

 

 

Poema: 

 

 

 

 

Uda 

http://www.youtube.com/watch?v=ewnnzzMF8Nc&feature=related 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Arcimboldo_Verano.jpg/220px-
Arcimboldo_Verano.jpg 

Nire oroitzapenak 

 

 

Poema: 
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Udazkena 

http://www.youtube.com/watch?v=_tHgtzAJePo&feature=related 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Arcimboldo_Oto%C3%B1o.jpg/220px-
Arcimboldo_Oto%C3%B1o.jpg 

Nire oroitzapenak 

 

 

Poema: 

 

 

 

 

Negua 

http://www.youtube.com/watch?v=Wi06dukrRXs 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Arcimboldo_Invierno.jpg/220px-
Arcimboldo_Invierno.jpg 

Nire oroitzapenak 

 

 

Poema: 
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6. JARDUERA 

6.1 Negua abestia konposatuko dugu 

 

Talde txikiak sortu (lau lagun gutxi-gorabehera), “Neguaren kanta” 

konposatzeko.  

Vivaldiren “Negua” lanaren musika erabili, playback-a egiteko; eta, 

hitzetarako, orain arte ikusi ditugun poemak, edo berriren bat asmatu, bai 

eta neguari buruz ezagutzen duzuen baten bat egokitu ere.  

Horren ondoren, abestia kantatu beharko duzue gainerako taldeen aurrean. 

Gure lana eskenatokian agertzeko modua prestatzen ari garenez, ez dituzue 

ahaztu behar ikusizko elementuak; ezta baliabide koreografikoak ere 

(dantza txiki bat, gaiari buruzko jantzien motiboren bat, eta abar...). 

Gainera, eta etorkizunerako jasota gera dadin, zuzeneko ikuskizuna grabatu 

behar duzue. 

 

Gogoratu bete beharreko urratsak:   

 

1. - Abestia konposatu, “Negua” musika erabilita. 

 Orain arte ikusitako poemak erabil ditzakezue. 

 Poema berriren bat asma dezakezue. 

 Abesti edo bertso ezagunen bat egokitu dezakezue. 

2- Abestu kanta gainerako taldeen aurrean, eszenatokian agertzeko 

modua zainduz. 

 Koreografia apal bat prestatu. 

 Janzkeraren detaileren bat erabili (neguko detaile txiki bat nahikoa 

da). 

3.- Ikuskizuna zuzenean grabatu. 

 

 

Abestia konposatzerakoan, bai eta abesterakoan ere, funtsezkoa da talde 

kohesionatua sortzea, eta zeuen artean lankidetzan aritzea eskuz esku, 

azken produktua ona izan dadin. Horregatik, lankidetza-kontratu bat 

sinatuko duzue, elkarrekiko konpromisoaren lekuko. 
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TALDE-LANEKO KONTRATUA 

 

1.- Taldea da aurrera egiten duena. Horrenbestez, konpromiso hauek 

hartzen ditugu: 

 Lana egiten lagunduko dugu. 

 Elkarri lagunduko diogu, norbaitek zalantzak dituenean edo laguntza 

behar duenean. 

 Gure artean ondo moldatuko gara; ez gara haserretuko eta giro ona 

sortuko dugu taldean. 

 Denok lan-erritmo berbera eramaten ahaleginduko gara. 

 

2.- Taldea ondo antolatuta egoteko, hau guztia egingo dugu: 

 Lan egiteko behar den material guztia eramango dugu beti. 

 Lan-materialak ondo antolatuak eta prestatuak izango ditugu. 

 Esleitu dizkiguten lanak onartu eta egin egingo ditugu.  

 Lana dagokion datan entregatuko dugu. 

 

3.- Komunikazio ona izan behar dugu, eta horretarako, hau guztia egingo 

dugu: 

 Tonu normalez hitz egingo dugu, lankideak ez molestatzeko. 

 Adi entzungo diegu ikaskideei eta irakasleari. 

 Adi egongo gara, azaltzen dena ulertu ahal izateko. 

 Arazoak konpontzen eta lana egiten lagunduko dugu. 

 

Idatzitakoarekin bat gatoz, eta agintzen dugu kontratu honen akordioak 

errespetatu eta beteko ditugula. 

Data eta taldeko kideen sinadura. 
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APLIKAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-FASEA 

 

7. JARDUERA 

7.1  Abestia estreinatu 

 

Ordua heldu da zuen lanaren mundu-mailako estreinaldia egiteko. Abesten 

hasi aurretik, abestiaren kopiak banatuko dizkiezue entzuleei (gainerako 

ikaskide-taldeei), zuen sormen artistikoa hobeto preziatzea izan dezaten. 

Gainera, ebaluazio-galdetegia entregatuko diezue, eta kontzertuaren ostean 

jasoko duzue. Ez ahaztu dena antolatua izaten, kontzertuaren grabazioa 

perfektua izan dadin. 

 

 

Ikasleentzako galdetegia  

 

 

Puntuatu 0tik 10era honako kontu hauek 

 (0=ezer ez; 10= dena): 

Puntuazioa 

Abestiaren kanta gustatu zait.  

Abestia afinatua izan da.  

Poesiaren erritmoa musikarenera doitzen zen.  

Interpretazioa zehatza izan da, erritmoaren 

aldetik. 

 

Interpretazioak musika-taldearen kohesioa 

denotatzen du. 

 

Koreografia gustatu zait.  

Abestiaren sonoritatea gustatu zait.  

Abestia gustatu zait, bere osotasunean.  
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OROKORTZE- ETA TRANSFERENTZIA-FASEA 

 

8. JARDUERA 

8.1. Ikasitakoa helarazi. 

 

Neguko poema eta abestia arrakastatsuak izan dira. Zuen konpositore-maila 

ikusita, beste antzeko bat egitea proposatu dizuete, baina oraingoan 

ikastetxean ospatuko den Euskal Asterako. Oraingoan, gaur egungo euskal 

musika eta haren musikarik esanguratsuenak izango dituzue zuen lanaren 

ardatz nagusiak.  

Jarduera egin aurretik, Oskorrik urtaroei buruz dituen bi kanta hauek 

entzun behar dituzue: Udaberriko lore ederra eta Negu minean. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oj6NhBM-HYk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIEqGV1iXGE&list=PLmoRJGlFb6vI3URQNL_BQmIYymr0TNZ0s&inde

x=109 

 

Jarduera prestatzeko, web hauek bisitatu ditzakezue: 

http://www.badok.eus/ 

http://www.entzun.com/ 

http://kantuak.baigura.org/ 

 

http://www.badok.eus/
http://www.entzun.com/
http://kantuak.baigura.org/
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9. JARDUERA 

9.1. jarduera 

 

Unitate osoan egin duzuen lanaren autoebaluazioa egiteko ordua iritsi da. 

Ez kezkatu. Kontua ez da ondo ala gaizki dagoen; garrantzitsuena da ikasi 

duzuenaz zeuek jabetzea. Horrela akatsak zuzendu ahalko dituzue, eta 

zeuen lorpenak hobetu. 

 

 

 Beti Gehienetan Noizbehinka Gutxitan 

Arduraz hartu dut parte.     

Azaldutako denboran egin 

ditut lanak. 

    

Taldeari ekarpenak egin 

dizkiot: nire ideiak, 

kontsulta-iturriak, 

ikuspuntuak, eta abar... 

    

Zaindu ditut 

lan-materialak. 

    

Nire ikaskideen lana 

entzun eta baloratu egin 

dut. 
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