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LHELBURU NAGUSIAK:
l Euskaraldia zer den ezagutzera ematea.

l Euskararekiko jarreran eta motibazioan positiboki eragitea.

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 4. orria banatuko dugu:

◦ Komentarioak ataleko esaldiren batekin identifikatzen badira, X jarriko dute.
◦ Beste komentarioren bat idatzi nahi badute, idazten utziko diegu.
◦ Ondoren, “Nire ustez...” esaldia amaituko dute, idatziz.

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 (4. - 5. or.).

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

Euskaraldia programa-3 (es) (1’56)

https://euskaraldia.eus/
https://www.youtube.com/watch?v=zQ80Twh7tdw
https://www.youtube.com/watch?v=eRpysSkLbts
https://www.youtube.com/watch?v=OqM12EeCLi4
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2. JARDUERA: Kanta entzun eta egileak ezagutu
l Euskaraldiko kanta1 aurkeztu eta entzungo dugu.

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
7. 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: Herriko ekimenen berri eman
l Amaitzeko, herriko ekimenen berri emango dugu, gure hitzetan. Horretarako, 
herrian (edo eskualdean) egin diren aurkezpenen irudiak, albisteak eta bideoak
erabiliko ditugu. Esaterako, aurkezpeneko irudiak lagun:

“Hau, herriko -herriaren izena- aurkezpeneko argazkia da. 
Duela x egun/aste/hil egin zen aurkezpena. Inor ezagutzen al duzue?”

Oharra:
ikasleen mailaren arabera, herri-mailako kontuekin hasi aurretik, bideo
hau ikus dezakezue, eta talde handian komentatu: “Euskaraldia: zer, non,
nor, noiz eta nola”2

Eskolaz kanpo, edo eskolan, 
gehiago egin daiteke, esaterako:
l Eskolaz kanpo, beste bideo edo testigantzaren bat ikustera gonbida ditzakegu,
gero eskolan komentatzeko: hau (Yuli Vargas kubatarra), hau (Anne Igartiburu eta
Reyes Prados #poziktibity dira) edota beste testigantzaren bat (Euskaraldiaren gu-
nean hainbat dituzu, Hamaikakoena, esaterako).

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

www.badok.eus
https://www.youtube.com/watch?v=O-G6cnyMbUs
https://euskaraldia.eus/multimedia/
https://euskaraldia.eus/multimedia/
https://www.badok.eus/kantua/hartu-kontrola-aukeratu-rola/
www.badok.eus
https://www.youtube.com/watch?v=wwRbMF9utGk
https://vimeo.com/289248388/513d1c2535
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Ikusi 1. bideoa eta komentatu (idatzi X edo zure komentarioa):

l Grazia egin dit aurpegienak.
Me ha hecho gracia lo de las caras.

l Harrituta nago datuekin.
Estoy sorprendida con los datos.

l Aurkezleak 2 urtean ikasi du? Baina hori posible da, ala?
¿La presentadora ha aprendido en dos años? ¿Pero eso es posible?

l Identifikatuta sentitu naiz okinarekin.   
Me he sentido identificado/a con el panadero.

l Identifikatuta sentitu naiz okidengiko bezeroarekin.
Me he sentido identificado/a con el cliente de la panadería.

l Amaitu esaldia:

l Identifikatuta sentitu naiz ikasleekin.
Me he sentido identificado/a con los/las alumnos/as.

l Identifikatuta sentitu naiz tabernariarekin.
Me he sentido identificado/a con el camarero.

l Ez naiz sentitu inorekin identifikatuta.
No me he sentido identificado/a con nadie.

l Ados nago aurkezlearekin.
Estoy de acuerdo con la presentadora.

l Ez nago ados aurkezlearekin .
No estoy de acuerdo con la presentadora.

l Amaitu esaldia:
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Galdetzeko, gogoratu:Nola esaten da euskaraz...?Zer esan nahi du...?

Nire ustez, 

Ikusi 2. bideoa eta komentatu (idatzi X edo zure komentarioa):

Nire ustez, 

∑)



5

Ikusi 3. bideoa eta komentatu (idatzi X edo zure komentarioa):
∑) !
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l Harrituta nago datuekin, ekimenarekin...
Estoy sorprendida con los datos, la iniciativa...

l Identifikatuta sentitu naiz bulegariarekin.
Me he sentido identificado/a con la oficinista.

l Euskaraldia ekimen polita iruditzen zait, baina zaila niretzat.
Euskaraldia me parece una iniciativa bonita, pero difícil para mí.

l Ez dakit zer esan ekimen honi buruz...
No sé qué decir sobre esta inciativa...

l Amaitu esaldia:

Nire ustez, 
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Ines Osinaga Urizar 

(Arrasate, Gipuzkoa, 1982) 

Gose musika-taldeko
abeslaria eta soinu-
jotzailea da. Lehenago,
Ekon taldean aritu zen.

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.

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. 

Ezagutzen dituzu? Lotu irudiak eta aurkezpenak.

ITURRIA: https://eu.wikipedia.org

Kantaren egileak
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A B C

Haien kantak
 

entzun nahi 
dituzu? 

Bada, jo 

www.badok.
eus

gunera.

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

l (Izugarri) gustatu zait.

l Tira, ez dago gaizki!

l Ez da nire estiloa, baina ondo dago.

l Oso bizia da! 

l Ez zait (gehiegi) gustatu.

l

)O “Hartu kontrola, aukeratu rola” 

“Hartu kontrola, aukeratu rola,esadazu nola, egin dezagun proba!
Euskaraldia bertan da!”

https://eu.wikipedia.org/wiki/Azala
www.badok.eus
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“HARTU KONTROLA, AUKERATU ROLA” kanta

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

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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