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1. Sarrera 

Lan hau DBHko 1. mailako ikasleei zuzenduta dago. Maila horretan musika-

instrumentuen familiak landu behar direnez, lagungarria izango zaielakoan nago. 

Gaurko perkusio-instrumentuak nondik datozen ulertzeko, denboran atzera begira 

jartzea komeni da eta historiaurrera jo. 

Historiaurrean zer perkusio-instrumentu erabili ziren jakiteko, bi iturri ditugu: ikuspegi 

arkeologikoa, lurpetik ateratako instrumentu osoak edo haien zatiak ikertzen dituena, 

eta labar-pinturak, garai haietako instrumentuen garrantzia islatzen dutenak, bai 

ekitaldi sakratuetan, bai sekularretan. 

 

Historiaurreko gizakiak berehala konturatu ziren hainbat tresnak doinu ezberdinak 

sortzen zituztela, nola jo, pultsatu edo igurtzi kontuan hartuta. 

Kantua (ahotsa)  antzinatik  emozioak, afektuak eta, oro har,  sentimenduak 

adierazteko oinarrizko baliabide eraginkorra izan da; halaber, gorputz-perkusioa izan 

da erritmoa emateko eta dantzariak koordinatzeko era errazena: esku-azpiak  

bularraren edo izterren kontra jotzea, oinak lurraren kontra jotzea… gure arbasoen  
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hasierako baliabide batzuk izan ziren; egun, ohikoa da kontzertu baten ostean txaloak 

egitea. Laburbilduz, perkusioak gure barnean dirau. 

 Perkusio-instrumentuak oso zaharrak dira. Historiako lehenengo gizakien bizitzan 

ohiko instrumentuak izan ziren, haiek naturarekin eta naturak emandako produktu zein 

tresnekin harreman oso estua baitzeukaten; hori dela eta, hezurrak, azalak, harriak 

eta abar oso garrantzitsuak izan dira perkusio-instrumentuak sortzeko. 

Hasiera batean, hezurrak erabiliz, kolpe-hotsak ateratzen hasi ziren, bai lurraren 

gainean bai azala zuten danborretan. Perkusioa  dantza egiteko (erritualak) eta 

komunikatzeko erabili zuten, besteak beste. 
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2. Heziberri 2020: curriculumaren justifikazioa 

Heziberri 2020 hezkuntza-dekretuak oinarrizko konpetentziak aipatzen ditu, eta 

ikasleek “horiek garatu, mantendu eta eguneratu behar dituzte, etengabeko 

ikaskuntzaren esparruan".  

Lan honetan oinarrizko konpetentzia hauek landuko ditugu: 

1. Matematikarako konpetentzia 

2. Teknologiarako konpetentzia 

3. Konpetentzia sozial eta zibikoa 

4. Elkarbizitzarako konpetentzia 

5. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

6. Norbera izaten ikasteko konpetentzia 

 Horrez gain, Heziberri 2020 hezkuntza-dekretuak Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako Curriculumaren berariazko ikuspegia dauka. Ikuspegi horren 

barruan hainbat eduki proposatzen dira; horien artean, hauek hautatu ditut 

ikasgelan lantzeko: 

1. Musikak norberaren ideien, sentimenduen eta bizipenen berri emateko 

dituen aukera ugariez jabetzea, eta hainbat motatako musika-

adierazpenak errespetatzea eta balioestea, artea eta kultura ezagutzeko 

eta gozatzeko aukera ematen duten aldetik. 

2.  Musikaren eta beste arte-hizkuntza, ezaguera, ikus-entzunezko 

baliabide eta hedabide batzuen arteko loturak zein diren jakitea, eta 

horiek guztiak artelan konplexuak ekoizteko beharrezkoak diren 

sormen-, espresio- eta komunikazio-bidetzat erabiltzea. 

3. Musikaren oinarrizko teknikak, baliabideak eta konbentzioak ezagutzea, 

musika-lanak autonomiaz eta trebetasunez aztertzea,  
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4.  interpretatzea eta ekoiztea, eta horretan, norberaren trebetasun 

intelektualez, ekimenaz eta irudimenaz baliatzea, sormen eta 

espresiobide indibidual nahiz kolektiboak lantzeko eta aberasteko. 

5. Norberak zenbait musika-lan sortzea, horretan emandako denboran 

gozatzea eta musika pertsona gisa hazteko, emozio, sentimendu, 

bizipen eta ideien berri emateko eta komunikazio-gaitasuna, 

pentsamendu kritikoa eta autokonfiantza garatzeko bidetzat hartzea. 

6. Musika herri eta kulturen ondare eta identitatearen parte dela aintzat 

hartzea, eta, ondare oparo hori babestea eta sorberritzea helburu 

hartuta, eta elkartrukeak dakarren aberastasunaz jabetuta, kulturen 

arteko elkarrizketak eta herriek konpartitzen dituzten esperientzia 

artistikoek egindako ekarpen ugariekiko interesa izatea. 

Eduki horiek hainbat multzotan banatzen dira. Batetik, musika entzuteko eta ulertzeko 

atalean, hauek landuko ditugu: 

● Askotariko soinuak behatu eta ikertzea, haien ezaugarri fisikoei erreparatuta eta 

inguruko soinuen adierazpenez jabetuta. 

● Arretaz eta adi entzutea musika-adibide eta -konposizioak. 

● Musika entzuteko jardueren aurreko elementu gisa balioestea isiltasuna. 

● Teknologia berriak erabiltzea estiloen, ikonografiaren, musika moten, obren eta 

autoreen gaineko ikerketak egin eta haiek ezagutzeko. Jabetza intelektuala 

balioestea. 

● Musika entzutea eta hura komunikazio modua, jakintza-iturria eta aberastasun 

pertsonalerako bidea dela balioestea. 
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Bestetik, musika interpretatzeko eta sortzeko atalean, eduki hauek hartuko ditugu 

kontuan: 

● Organologiarako sarrera: musika-tresnek eta soinu-elementuek egiten eta 

anplifikatzen duten soinuaren oinarri fisikoak. 

● Musika-tresnak, adierazpenerako bitarteko diren aldetik. Musika-tresnen 

sailkapena eta taldeak. 

● Teknika eta adierazpen egokiz interpretatzea musika, eta musika inprobisatzea 

ikasgelako musika-tresnekin, bai banaka, bai taldeka. 

● Musika-tresna tradizionalak. Perkusio-instrumentuak: txalaparta, tobera, 

atabala, danbolina, panderoa, musugitarra. 

● Talde-interpretazioaren oinarrizko arauak betetzea: isiltasuna, zuzendariari 

arretaz jarraitzea, taldera egokitzea, afinatzea, memoria eta barne-entzuketa. 

● Teknologiak baliatzea musika sortzeko eta interpretatzeko jarduerei laguntzeko, 

eta ikasgelan egiten diren jarduerak grabatzea. 

[Oh.: eduki guztiak Oinarrizko Hezkuntzako Curriculumean (Heziberri 2020) agertu bezalaxe jaso ditut atal  honetan.] 

3. Lehenengo perkusio-instrumentuak 

 Gizakiak hasiera-hasieratik naturan aurkitzen zituen elementuak erabili zituen kolpeak 

egiteko, urratzeko, astintzeko edo elkarren kontra jotzeko. Garai hartan perkusio-

instrumentuak izan ziren nagusiak; perkusio-instrumentu batzuez gain, txirula batzuk  

ere egon ziren, besterik ez.  
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Instrumentu haiek landugabeak ziren, baina, erremintak sortu eta erabili ahala, 

instrumentuak gero eta erabilgarriagoak izan ziren. Horiek horrela, perkusio-

instrumentu moduan erabilitako lehenengo tresnak hezurrak eta harriak izan ziren; 

gero, animalien azalarekin egindako danborrak. Dena den, erreferentzia eskasak 

dauzkagu historiaurreko garaiei buruz. 

Lehenengo danborrak Neolitoan agertu ziren. Aldi horretakoak bi motatakoak izan 

ziren: godalet eta kopa itxurakoak. 

Neolitoan erabilitako beste perkusio-instrumentu batzuk  zeramikaz egindako 

krotaloak eta sonailuak izan ziren.  
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4. Perkusio-instrumentuen eboluzioa historian zehar 
 

Historiaurrean perkusioak izandako garrantzia ikusi eta gero, Afrika kontinentea  

hartu behar dugu kontuan. Zergatik? Bada, hango eskualde eta herrialde askok 

musika-tradizioan aniztasun handia daukatelako. Ipar Afrikako musikak, esaterako,   

antzinako Egiptoko musika abiapuntu hartuta, gaurko berbere (amazig) eta tuareg 

etniakoek egindako musika ere hartzen du bere baitan. Ibilbide luze hori ikertutakoan, 

ondoriozta daiteke Afrikako perkusioa, orokorrean, naturarekin oso lotuta dagoela, eta 

historiaurrean izandako perkusioaren eta Afrikako egungo perkusioaren artean ez 

dagoela ezberdintasun handirik. Areago, perkusioa eta dantza  erabiltzen zituzten 

errituak egiteko, eta  jendeak  askotan hartzen zuen parte horietan; izan ere,  

gizartean perkusioa oso integratuta zegoenez, askotariko ekitaldietan erabiltzen zen: 

jaiotzetan, ezkontzetan, ehizan eta abarretan. 

Asiaren ekarria ere aintzat hartu behar da, han perkusio-instrumentuak oso erabiliak 

izan ziren-eta: sistroa eta  kriskitinak izan ziren instrumentu arruntenak, eta Babilonian 

tinbal handi batzuk eta brontzezko asiriar kanpaiak agertu ziren. 

 

 

Asiriako erliebea 
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Mesopotamiarrak  

maisuak izan ziren  

perkusio-instrumentuen 

eraikuntzan.  

 

 

 

 

 

 

Antzinako Grezian eta Erroman ere erabili ziren perkusio-instrumentuak; ohikoenak 

hauek izan ziren: 

     

Greziako eta Erromako danborra 
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 Kriskitina erromatarrak 
 

 

 

 

 

 

 

          Greziako txindatak 
 

 

Krotaloak  



11 

Antzinako Grezian, oro har,  instrumentu zaratatsuak ez ziren gustukoenak, eta, 

horregatik, perkusio-instrumentuak gutxitan erabili zituzten. Baina ekialdeko errituak 

Grezian eta Erroman hedatu ziren eta perkusio-instrumentuetan eragin handia izan 

zuten. Hori dela eta,  badakigu txindatak, kriskitinak, kanpaia txikiak eta tympanoa 

(danbor txikia) ezagutu zituztela; horiek ez ezik, metalezko gong txiki batzuk ere 

agertu dira Italian. 

 

Erdi Aroan, perkusioari ez zioten aparteko garrantzirik eman. Izan ere, orduko 

musika-giroan batez ere ahotsa goresten zen (ahots-musika), eta instrumentuak hura 

imitatzeko baliatzen zituzten. Gauzak horrela, perkusioa akonpainamendu xumea 

baino ez zen izan.  Hala eta guztiz ere, perkusio-instrumentu batzuk erabili zituzten 

garai hartan: 

● Zinbaloak: antzinako brontzezko txindata txikiak dira. Ekialde Ertainetik 

Otomandar Inperiora heldu ziren; otomanoek zinbaloen neurria handitu egin 

zuten. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_nkfnnKeieM
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●  Danborra: egurrezko danbor bat, kordelekin afinatzen dena. 

 

● Tejoletak: egurrezko, harrizko edo teilazko bi oholtxo. 

 

● Darbuka: adabaki bakar bateko danborra, buztinezkoa, egurrezkoa edo 

metalezkoa dena. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IGOxjsCQlR0
https://www.youtube.com/watch?v=jmvD2COPuSs
https://www.youtube.com/watch?v=O6B8tW8l_D0
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● Panderoa: pandereta baten antzekoa, baina sonailurik gabekoa. 

 

Berpizkundean,  gaur egungo tinbalaren itxurako instrumentu bat  agertu zen: 

metalezko esfera-erdi bat, azal batek estalita. Garai hartan, ohikoa zen zaldi batek 

tinbalak eramatea. 

 

Berpizkundean, perkusioa askotan erabiltzen zen, batez ere musika profanoan. XVI. 

mendean, Sebastian Virdung-en  Musica getuscht und angezogen (1511) izeneko 

tratatuan jasota agertzen denaren arabera, perkusioa ez zegoen ondo onartuta; izan 

ere, danborrak pertsona elizkoiak urduritu egiten zituen, deabrua danborraren 

soinuaren atzetik zebilela pentsatzen baitzuten.   

https://www.youtube.com/watch?v=y0x3uKKzqO8
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Horrenbestez, danborra ez zen arrakastatsua izan; atabalak, aldiz, harrera ona izan 

zuen orduko gizartean. 

 

                  

 

               

 Mende horretan, Martin Agricola  musika-teorialariak  (1486-1556) danborra, 

txindatak, kanpaiak, xilofonoak eta ingudeak entziklopedietan sartzea lortu zuen, eta, 

geroago, XVII. mendean, Praetoriousek (1619) eta Mersennek (1636).  
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Berpizkundean erabiltzen ziren perkusio-instrumentuei buruzko hainbat lan egin 

zituzten; lan horiek oraindik ere indarrean daude. 

  
Martin Agricola                          Michael Praetorius                      Marin Mersenne 

Musika profanoan perkusioa erabili bazen ere, erlijio-musikan ez zen hain 

arrakastatsua izan: atabalak bakarrik erabiltzen zituzten jai erlijioso eta prozesioetan. 

Berpizkundean ere kokatu beharrekoak dira panderoa eta pandereta. 
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Barrokoan, tinbalak  sartu ziren orkestran. Mersennek  deskribatu zituen garai 

hartakoak. Deskribapen horren arabera, esan daiteke tinbal haiek eta gaurkoak oso 

antzekoak direla. Garrantzi handia eman zieten tinbalei,  botere militarra adierazi 

baitzuten. 

Gehienetan, tinbalak gorteko tronpeten akonpainamendu ziren; areago, gremio 

berekoak ere izan ziren, orduan gorteko musikarien gremioak ospe handia izan zuen-

eta. 

Alemanian, 1623. urtean,  Kettledrumminga ezarri zen. Haren arabera, inork ezin zuen  

hain tinbal preziatuen  jabegoa eduki, baldin eta batailan harrapatutakoak ez baziren. 

Tinbala “arma emozional” gisa erabili zen batailetan zein desfiletan XIX. mendera arte. 

                                            

Barrokoan, tinbalak (militarrek zaldietan 

zeramatzaten danborrak) orkestretan erabili 

ziren, soilik tronpeten akonpainamendu gisa.  

Orduko perkusio-instrumentuen artean karilloia 

ere aipatu behar da, haren erabilera oso arrunta 

izan zen-eta. Danborrak bere horretan jarraitu 

zuen, aldaketa handirik gabe.  
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Klasizismoan, barrokoan erabilitako  perkusio-instrumentuak erabiltzen jarraitu zuten; 

horiez gain, triangelua ere sartu zen perkusio-familian. Orduko berritasuna, baina, 

dunbala eta txindatak orkestran erabiltzea izan zen. Erabilera hori banda jenizaroetan  

(infanteriako soldaduak) oinarrituta dago, non triangelua, txindatak eta bonboa  

erabiltzen ziren, hirurak batera. (Adibide moduan, bideo bat ikusiko dugu). 

Erromantizismoan, perkusio-instrumentu berri batzuk sartu ziren orkestran. Horrek  

perkusio-instrumentuetan aldaketa txikiak egitea ekarri zuen. Tinbaletan, berriz, 

aldaketa handia eta garrantzitsua gertatu zen: afinatzeko sistema erabat aldatu zen; 

izan ere, biraderak erabiltzen hasi ziren eta, aldaketa horri esker, tinbal kromatikoak 

agertu ziren. 

 

 

Tinbal 

biraderadunak 

 

 

 

Orkestrako doinu-kolorea gero eta handiagoa izatea zen asmoa; hori lortzeko, 

orkestran gero eta instrumentu gehiago erabiltzen hasi zen, perkusio-instrumentuak 

barne. 

XX. mendetik aurrera, perkusioa hainbat eremutan erabili izan da. Musika-lan 

garaikideetan askotan erabiltzen da perkusioa, efektuak lortzeko. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LPYa6Fcyj1s
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5. Perkusio-instrumentuen familiak 

Perkusio-instrumentuak familiatan sailkatzeko, materiala hartzen da kontuan, hau da, 

zerez eginda dauden. Beraz, zer material erabili, hala sailkatzen dira  perkusio-

instrumentuak: 

1. Mintza erabiltzen dutenak (menbranofonoak) 

2. Instrumentuaren materialarekin berarekin soinua sortzen dutenak (idiofonoak) 

Talde bakoitzean badago beste azpitalde bat, soinu zehaztua edo ez-zehaztua 

sortzen duten:  

1. Instrumentu menbranofonoak 

1.1. Soinu zehaztua: tinbalak 

 1.2. Soinu ez-zehaztua: dunbala, danborra, panderoa, pandereta eta abar 

2. Instrumentu idiofonoak 

 2.1. Soinu zehaztua: zelesta, kanpaiak, karilloia eta abar 

 2.2. Soinu ez-zehaztua: triangelua, gonga, kriskitinak, txindatak eta abar 

Sailkapen hori materialaren eta instrumentu moten arabera egiten da, baina badira 

beste ikuspegi batzuk aparteko sailkapenak egiteko, hala nola bandaren edo orkestra 

sinfonikoaren instrumentuak. 

Irudi honek laburbiltzen du orain arte esandakoa: 
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                                       PERKUSIO-INSTRUMENTUEK 

 

6. Perkusioa orkestran 

Perkusio-instrumentuak ez dira beti orkestran erabili. Händelek eman zuen lehenengo 

pausoa horiek erabiltzen, baina perkusio-instrumentuen garrantzia Mannheineko 

orkestrarekin etorri zen, orkestra horrek tinbalak sartu baitzituen.  

 

 

 

Barrokoko orkestra 

 

 

 

Hortik aurrera, Berlineko orkestrak, Haydnek eta Mozartek ere erabili zuten 

Mannheineko orkestrak erabilitako instrumentazioa.  
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Orkestra sinfonikoa 

Agertokian honela kokatzen dira instrumentuak: 

 

Beethovenek bere lehenengo bi sinfonietan Haydnek eta Mozartek ezarritako 

korronteari jarraitu zion, baina, hirugarren sinfoniatik aurrera, instrumentu gehiago 

erabili zituen, perkusio-instrumentuak barne. 

Oro har, erromantizismoan orkestraren tamaina handituz joan zen, soinuaren indarra 

eta kolorea lortzeko; adibidez, Berliozek bere Sinfonia fantastikoan danborrak, 

txindatak eta kanpaiak erabili zituen. Wagner ere erromantikoa izan zen, baina, 

Berliozen aldean, orkestra txikiago bat nahiago izan zuen emaitza bera lortzeko; 

gerora, hainbat konpositorek jarraitu egin zioten Wagnerri. 

Orkestrarekin batera, banda ere aipatu behar da; izan ere, musikaren munduan beste 

talde mota bat da eta horretan perkusio-instrumentu asko erabiltzen dira. 
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7. Perkusioa: sorkuntza-ekintza bat, erritmoa      

    garatzeko 

 
7.1. Erritmoaren garapena 

Musikak erraz erakartzen du gazteen arreta, erritmo-baliabideei esker. Perkusio-

instrumentu txikiekin (kaxa txinatarra, triangelua...) ikasleak perkusio-munduan sartzen 

dira eta, hor murgilduta daudela,  gusturago egiten dituzte proposatzen zaizkien 

ariketak. Neska-mutilek erritmoak bereiztea eta berezko estiloak sortzea interesgarria 

da, eta, askotariko erritmoak lortzen dituztenez, bide egokia da  haiek motibatzeko. 

 

  

Erritmo-garapenak alderdi hauetan laguntzen die nerabeei: 

● Izaera garatzen eta talde batean integratzen.  

● Indar psikofisikoak kudeatzen. 

● Irudimena eta sormena pizten. 

● Abstrakzio-gaitasuna pizten eta garatzen. 

● Muskulu- eta nerbio-sistema garatzen. 

● Sortzeko gaitasunaren kontzientzia hartzen.  
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7.2. Kreazio-ekintza 

Gaur egun inork ez du zalantzan jartzen musika artearen alor bat dela. Alor horretan, 

sormena garatzeko eta  sentimenduak zein gogo-aldarteak adierazteko aukerak 

ugariak dira. Eta alor horretan kokatu behar dugu perkusioa, hori ere baita pertsonen 

arteko adierazpen-baliabide bat. 

Lan honen hasieratik ikusi dugunez, perkusioaren erabilera historiaurretik dator, eta 

ibilbide luzea egin du gaur arte. Bide horretan, argi asko geratu da perkusioa gizakion  

barneko sentimenduak plazaratzeko erabili dela historian zehar. Ideia hori abiapuntu 

hartuta, proiektu batzuk garatu dira. Horietako bat  Jose Luis Lucas perkusio-

irakasleak (Sevilla) garatutako  Xilosaurus percusión izenekoa da. Proiektu horren 

bidez, motibazioa, lankidetza eta adiskidetasuna lantzen dituzte neskek eta mutilek. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Vk5F9OnGF5M
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8. Praktika 

Taldean lan eginez, ikasleen arteko harremanak bultzatu egiten dira; izan ere, besteei 

entzuteak eta haien iritziak aintzat hartzeak ahalbidetzen du elkarrenganako  

errespetua izatea, eta alderdi horiek onura baino ez die ekartzen ikasleei beren 

garapen pertsonalean.  

Musika-praktikaren helburua, beraz,  ikaslearen partaidetza bultzatzea da, 

proposatzen diren ariketetan ahalik eta parte handiena hartuz: ikasle bakoitzari 

dagokion unean parte hartzea, besteen parte-hartzea errespetatzea, eta, horien 

ondorioz,  sormena garatzea eta pentsamendu kritikoa lantzea. 

Talde-lanean ahalik eta emaitza onenak lortzeko, batetik, ikaslearen portaera eta 

harremanak landu behar ditugu, hots, ikaslearen  parte-hartzea eta errespetua. 

Bestetik, teknologia berriak hartu behar ditugu kontuan, eta horiek musikarekin lotu; 

izan ere, nerabeek IKTak ondo menderatzen dituzte eta irakasleok ere prest egon 

behar dugu ikasgelan gaur egungo baliabide teknologikoak erabiltzeko. Bertan, IKTak 

eta Musika arloa batzea oso ideia interesgarria da eta, gainera, aukera asko ematen 

ditu. 

 Halere,  irakasleok ondo jakin behar dugu zer landu nahi dugun eta nola erabili 

teknologia berriak —ikasleak egoki heziko baditugu—  sistema hauen bidez: partiturak 

editatzeko sistemak, erreprodukzio-sistemak eta ikus-entzunezko sistemak. 

Zer lortu nahi dugu teknologia berriei esker? 

● Gela txiki batean musika, irudiak eta mugimendua batzea. 

● Irakaslearen lana erraztea. 

● Gaur egungo gizarte teknologikoan bizitzeko beharrezko gaitasunak garatzea.  
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● Hainbat musika-taldetako instrumentuak ezagutzea eta horiek errazago ikastea. 

● Ikasleak motibatzea. 

● Musika ikasleei hurbiltzea. 

● Hezkuntza, kultura, irudia eta soinua batzea, sormena bultzatzeko. 

● Ahots- eta instrumentu-adierazpenerako abiapuntua sortzea. 

● Trebetasun motorrak lantzea. 

 

Alegiazko xilofono bat. 

 

 

 

 

 

Helburu horiek lortzeko, hainbat jarduera egin ditzakegu, praktika modura. 

 

8 1. Perkusio-instrumentuen familiak 

 Perkusio-instrumentuen azaleko ezaguera lortzeko, nik proposatzen dudan 

lehenengo jarduera perkusio-instrumentuen aurkezpen laburra da. Horretarako, 

perkusio-instrumentuen familiak  landu behar ditugu bereziki. Gai hau hain da zabala 

ezen nola sailkatzen diren instrumentuak azpimarratu behar dugun. Hori ondo 

ikusteko, 4. puntuan ikusi genuen bezala, soinua egiteko sistema hartzen da kontuan 

(soinuaren fisika); bestalde, instrumentu bakoitzak soinu zehaztua edo soinu ez-

zehaztua sortzen duen ikustea ere oso garrantzitsua da. 
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 SOINU ZEHAZTUA SOINU EZ-ZEHAZTUA 

IDIOFONOAK  Triangelua, txindatak,    
krotaloak... 

METALOFONOAK Bibrafonoa, lira...  

MENBRANOFONOAK Kaxa, dunbala... Tinbalak 

 

Taulan ikusten dugunez,  bitxikeria batzuk daude: 

1. Instrumentu idiofonoek soinu ez-zehaztua sortzen dute. Zergatik? Instrumentu 

hauek soinua beren materialarekin berarekin sortzen dutelako eta harmoniko 

guztiak sortzen dituztelako. 

2. Instrumentu metalofonoek soinu zehaztua sortzen dute. Instrumentuok metal-

xaflen edo metal-tutuen bidez  sortzen dute soinua, eta xafla edo tutu bakoitza 

nota zehatz batean afinatuta dago. 

3. Instrumentu menbranofonoek bai soinu zehaztua bai soinu ez-zehaztua sortzen 

dute, afinatzeko sistema daukaten edo ez daukaten. 

 

8.2. Lehenengo perkusio-instrumentuak 

Jarraian, 2. puntuan ikusi genuen bezala, historiaurreko gizakiaren eta perkusio-

instrumentuen arteko harremana ekarriko dugu gogora. Hori ondo ulertzeko, antzinako 

danborrak erabiliko ditugu, gaur egungo perkusio afrikarrarekin eta afro-latindarrarekin 

dauden loturak ikusteko. 
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.  

  



27 

Esandakoa ulertzeko, Kubako erritmo hauek  ondo azaltzen digute lotura hori: 

 

 

 

Tumbao kubatarra. Bertsio batzuk 

 

Gogoan izan behar dugu perkusioa musika-instrumentuetako familia bat dela. Familia 

horretako instrumentuak kolpekatuz, melodiak eta erritmoak sortzen dira. Perkusio-

instrumentuak bereizten dituen ezaugarri garrantzitsu bat soinu zehaztua edo soinu 

ez-zehaztua sortzea da. Hori ikusteko, taula hau hartuko dugu berriro:  
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 SOINU ZEHAZTUA SOINU EZ-ZEHAZTUA 

IDIOFONOAK  Triangelua, txindatak,    
krotaloak... 

METALOFONOAK Bibrafonoa, lira...  

MENBRANOFONOAK Kaxa, dunbala... Tinbalak 

 

Soinu zehaztua eta soinu ez-zehaztua zertan diren ezberdinak ulertzeko,  danborra 

eta tinbalak hartuko ditugu adibide gisa. Nahiz eta biak menbranofonoak izan 

(menbrana bat joz sortzen da soinua), danbor batek ez du notarik ematen; tinbalek, 

berriz, nota guztiak ematen dituzte eta horiek afina ditzakegu. 

Aipatutakoa sailkapen nagusia da perkusio-instrumentuen artean. Jarraian, soinua 

sortzeko era eta instrumentuen materialak aztertuko ditugu.  

Idiofonoak. Instrumentu hauek berezko materiala erabiltzen dute bibratzeko: horrela 

sortzen dute soinua. Mota honetako instrumentu gehienek soinu ez-zehaztua sortzen 

dute, baina badira salbuespen batzuk: xilofonoa, bibrafonoa, lira eta kanpai afinatuak. 

Materialaren arabera bi mota daude:  

● Menbranofonoak: menbranadunak dira eta menbrana joz sortzen dute soinua. 

● Metalofonoak: metalezkoak dira eta metala joz sortzen dute soinua. 

Erraz ikusteko, metalezkoak edo egurrezkoak idiofonoak dira eta menbranofonoek 

menbrana bat behar dute soinua sortzeko. 

Esandakoaren harira, adibide batzuk entzungo ditugu: 

● Triangelua: metalezko soinu ez-zehaztuaren idiofonoa. 

● Kriskitinak: egurrezko soinu ez-zehaztuaren idiofonoa. 

● Bibrafonoa: metalezko soinu zehaztuaren idiofonoa.  

https://www.youtube.com/watch?v=0BYOJXWnu1Q
https://www.youtube.com/watch?v=VRMpoZwfR7E
https://www.youtube.com/watch?v=5FHbecR6YUE
https://www.youtube.com/watch?v=EJB-WLHor_U
https://www.youtube.com/watch?v=4QwgnpTuulY
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● Xilofonoa: egurrezko soinu zehaztuaren idiofonoa. 

● Danborra: soinu ez-zehaztuaren menbranofonoa. 

● Tinbalak: soinu zehaztuaren menbranofonoa. 

 

8.3. Instrumentuen eboluzioa historian zehar  

Atal hau aurkibidearen 3. puntuarekin lotu behar dugu. Puntu horretan aro bakoitzean 

erabilitako perkusio-instrumentuak ikusi ditugu. Perkusio-instrumentu bakoitza sortu 

zen momentuan kokatzeko, arte-mugimendu bakoitzaren ezaugarriak ezagutu eta 

ulertu behar ditugu; horretarako, adibide batzuk jarriko ditugu: 

● Berpizkundean, batez ere musika polifonikoa eta ahots-musika nabarmendu 

ziren. Hainbat ahotsek melodia batzuk abesten zituzten eta ez zegoen 

instrumenturik (a capella): horregatik ez ziren oso garrantzitsuak perkusio-

instrumentuak.  

● Barrokoan, dinamismoa eta kontrasteak agertu ziren. Ezaugarri horiek 

indartzeko, tinbalak erabili ziren.  

● Klasizismoan, musika oso arautua zen, eta tonika eta dominante tonuak erabili 

ziren (1. eta 5. tonua). Tonu horiek indartzeko, tinbalak erabili ziren.  

● Erromantizismoan, orkestraren tesitura (soinua nondik noraino heltzen da) 

handitu zen, gora nahiz behera. Instrumentu-kopurua handiagoa zen; beraz, 

perkusio-instrumentu berri batzuk sartu ziren orkestran, musika kolorista eta 

indartsua lortzeko.  

● XX. mendeko musikan, perkusio-instrumentuentzako kontzertuak egiten hasi 

ziren: marinba-kontzertuak, tinbal-kontzertuak...Horrelako kontzertuei bakarlari 

esaten zaie.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zcu8TH9UyPg
https://www.youtube.com/watch?v=0BYOJXWnu1Q
https://www.youtube.com/watch?v=UJ9XzqbfSmE
https://www.youtube.com/watch?v=lzP9wJx2vLI
https://www.youtube.com/watch?v=tRcd1JbZmKE
https://www.youtube.com/watch?v=QI8DE2GGmsg
https://www.youtube.com/watch?v=cao6WyF-61s
https://www.youtube.com/watch?v=Bu9sHJ5qPQ0
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Laburbilduz, historian zehar izandako arte-mugimendu bakoitzean, perkusioa 

errefortzu harmonikoa eta erritmikoa izan da. 

 

8. 4.  Praktika instrumentala   

Euskal curriculumaren berariazko edukiei eusteko, txalapartarekin hasiko gara, 

euskal musika tradizionalean hori baita perkusio-instrumentu nagusietariko bat. Haren  

jatorria sagardoaren produkzioarekin lot dezakegu, Urumea ibaiaren inguruko 

baserrietan hain zuzen ere. Sagardoaren tradizioan, sagarrak xehatzean jotzen zuten 

txalaparta. Sagarrak xehatu ondoren, afari bat antolatzen zen, eta, afaria girotzeko, 

txalaparta jotzen zuten.   

Zer egur mota erabili, halako txalaparta egin eta erabili izan da: 

● Txalaparta arrunta haritz-egurrezko oholekin egin ohi da. 

 

 

● Txalaparta tropikala. Leku tropikaletako egurrez egindakoa da. Txalaparta mota 

honek do, re, fa, sol eta la notak sortzeko aukera ematen du. 

● Metalezko txalaparta (tobera). Txalaparta honekin do maiorreko eskala egin 

daiteke eta melodian akordeak egiteko erabiltzen da sarritan. 
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● Harrizko txalaparta. Oso bitxia eta delikatua da. Haren soinua kanpaia 

batenaren antzekoa da. Askotan egurrezko edota metalezko (tobera) 

txalapartarekin batera jotzen da. 

 

Txalaparta arrunta eta tobera nola jotzen diren eta zer nolako soinua daukaten 

entzuteko, bideo bat ikusiko dugu. 

Euskal folklorean bada beste perkusio-instrumentu bat: atabala. Bi makilaz jotzen den 

danbor zapala da, Euskal Herriko hainbat herritan erabiltzen dena (txistulari-bandetan; 

Zuberoan, txirularekin batera...). 

Atabala danbor baten antzekoa da. Bi azal dauzka, bata goiko aldean eta bestea 

beheko aldean, eta horregatik sartzen da menbranofonoen familian. Beheko 

menbranan pordoi bat dago: horrexek ematen dio duen soinu berezia.   

https://www.youtube.com/watch?v=PaEJOu44WIg
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Menbranaren tentsioa aldatzeko zer sistema izan, bi atabal mota daude: 

1. Kordelekin  
 

 

2. Hagaxka hariztatuekin 

 

Bukatzeko, danbolina aipatu behar da, euskal  perkusio-instrumentuen artean oso 

adierazgarria eta nabarmena baita. Besotik zintzilik dagoela, makila bakar batez jotzen 

den danborra da; makila ohikoa baino luzeagoa eta meharragoa da, eta azpialdean 

pordoia du. Euskal Herrian, txistuarekin batera jotzen da (txistulariak berak jotzen du). 

 

8. 5.  Praktika erritmikoa 

Erritmoa lantzeko, komenigarria da instrumentuak jotzea. Erritmoa garatzeko, 

interpretazioa eta entzumena aktiboak izan behar dira; hori lortzeko, erritmoak   

https://www.youtube.com/watch?v=5OSmUY_x7AY
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entzuten diren bitartean irakurri behar dugu partitura. Badakigu ikasle guztiek ez 

dakitela musika irakurtzen, baina, oinarrizko ezaguera jaso ondoren, gai izango dira 

oinarrizko erritmoen partiturak irakurtzeko.  

Helburua erritmo errazak lantzea denez, nota-irudiei eta konpasei garrantzi handia 

emango diegu. Gai honi eusten hasteko, nota-irudiak eta konpasak zer diren azalduko 

dugu: 

● Nota-irudia: soinuaren edo notaren balioa adierazteko erabiltzen den irudia 

edo ikurra. Mendebaldeko gaur egungo notazio-sisteman, nota-irudi bakoitzak 

hurrengoaren balio bikoitza du (biribilak bi zuri, zuriak bi beltz, etab.). 

Pentagraman, nota-irudiak soinuaren altuerari dagokion posizio batean 

kokatzen dira (lerro edo tarte batean). Ohiko musika-notazioan, iraupena 

erlatiboki adierazten da, noten eta isiluneen balioen bidez (zuria, biribila, beltza, 

kortxea...). Balio erlatiboari dagokion iraupen absolutua konposizioaren edo 

pasartearen tempoaren araberakoa da. 

Praktika erritmikoa egiteko, lau nota-irudi erabiliko ditugu:  

1. Biribila: gaur egun erabiltzen den balio handieneko nota-irudia, bi zurien 

(edo lau beltzen) balioa duena. 

2. Zuria: biribilaren erdia (edo beltzaren bikoitza) balio duen nota-irudia. 

3. Beltza: zuriaren erdia (edo kortxearen bikoitza) balio duen nota-irudia. 

4. Kortxea: beltzaren erdia balio duen nota-irudia. 

● Konpasa: iraupen bereko aldi edo pultsazioen araberako denbora-zatiketa. 

Konpas motak bereizten dira, batetik, aldi-kopuruaren arabera (bikoa, hirukoa, 

laukoa...), eta, bestetik, aldi bakoitza zenbatetan banatzen den (bitan bada, 

bakuna; hirutan bada, konposatua)  
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Praktika egin orduko, nahikoa da konpas hauek lantzea: 

 

 

Konpas honek 2 zati ditu eta zati 

bakoitzean beltz bat sartzen da. 

 

 

Konpas honek 3 zati ditu eta zati 

bakoitzean beltz bat sartzen da. 

 

 

Konpas honek 4 zati ditu eta zati 

bakoitzean beltz bat sartzen da. 

 

 

Musika irakurtzeko, aurreko guztia lantzeaz gain, ezinbestekoa da elementu hauek ere 

ezagutzea: ligatura, puntua eta isiluneak. 

1. Balio-ligatura: pentagraman nota batzuk elkartuz idazten den lerro kurbatua. 

Ligaturaren funtzio garrantzitsuena hau da: altuera bereko bi nota (edo 

gehiago) burutik burura lotuz, bi noten balioak batzea.  
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2. Puntua: nota edo isilune baten ondoren jartzen den ikurra, hark berez duen 

balioari erdia gehitzen diona.  

 

 

3. Isilunea: soinurik gabeko unea adierazteko erabiltzen den ikurra. Isiluneak honela 

adierazten dira: nota-balio bakoitzari balio bereko isilunea dagokio. 

 

 

Erritmoa ondo barneratzeko, oso interesgarria da barnetik konpasaren zatiak zatitzea, 

hau da, 1 TA, 2 TA, 3 TA, 4 TA esatea, non TA zatiaren bigarren kortxea den. 

Sistema horrekin abiadura mantenduko dugu, astirago edo azkarrago joan gabe.  
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Sistema hori praktikan ipiniko dugu ariketa honekin: 

1 TA 2 TA 3 TA 4 TA           1 TA 2 TA 3 TA 4 TA           1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 

1 TA 2 TA 3 TA 4 TA           1 TA 2 TA 3 TA 4 TA           1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 

1 TA 2 TA 3 TA 4 TA           1 TA 2 TA 3 TA 4 TA           1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 

1 TA 2 TA 3 TA 4 TA           1 TA 2 TA 3 TA 4 TA           1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 

 

Goiko musika-irudian 16 konpas agertzen dira. Letra beltzez dagoena jo behar dugu; 

letra arruntez dagoena ez dugu jo behar, baina barnetik abestu behar dugu. 

 

8.6.  Orff sistema pedagogikoa 

Orff sistema edo Orff Schulwerk Carl Orff-ek  sortu zuen, 1930ean.  

                                           

          

 

 

  

 

 Munich, 1895-1982 

 Zuzendari-lanetan aritu zen Munichen, 
Mannheim-en eta Darmstadt-en. 

 1924an, Güntherschule dantza- eta musika-
eskola sortu zuen Dorothee Güntherrekin batera; 
bertan, perkusioa eta mugimendua erabili zituen, 
musika-irakaskuntzako teknika berriak sortzeko. 

 1930ean, Schulwerk izeneko zuzendaritza- eta 
musika-ikasbidea argitaratu zuen. 

 1937an, bere lanik famatuena argitaratu zuen: 
Carmina Burana.  
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Musika irakurtzeko behar diren elementuak zein diren 

jakin ondoren eta erritmoa barneratzeko sistema 

praktikatu ondoren, Orff instrumentuekin praktika 

egiteari ekingo diogu. Horretarako, Orff xilofonoak, 

Orff metalofonoak,  eta perkusio-instrumentu txikiak 

erabiliko ditugu: 

 

 

Orff xilofonoa 

 

 

 

Orff metalofonoa 

 

 

 

 

 

Perkusio-instrumentu txikiak 
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Orff sistemaren oinarri pedagogikoan, hitza, soinua eta mugimendua dira oso 

garrantzitsuak. Elementu horiek erritmoarekin, melodiarekin, harmoniarekin eta 

tinbrearekin praktikatzen dira. Baliabide horiek ez ezik, Orff sistemak gorputzaren atal 

batzuk (belaunak, eskuak…) eta perkusio-instrumentu batzuk (soinu zehaztuko edota 

soinu ez-zehaztuko instrumentuak) ere baliatzen ditu soinua egiteko. 

Sistema pedagogiko honek hainbat proposamen eskaintzen ditu umeak zentzu 

erritmikoa garatzeko, erritmoa, soinua eta mugimendua inprobisatuz. Horrela eginez, 

helburu hauek lortuko ditugu: 

● Gorputzak berak soinua egiteko dituen aukerak aurkitzea. 

● Ahotsari eman behar zaion garrantzia azpimarratzea. 

● Ikaslea protagonista izatea. 

Lantze-prozesuan argi geratuko da gorputza bera musika-instrumentu bat dela eta 

gorputzarekin egiten diren soinuek (txaloak, klaskak, oinkadak…) aukera didaktiko 

batzuk eskaintzen dituztela: 

1. Musika moldeak lantzea. 

2. Erritmoak jotzea. 

3. Musika irakurtzea. 

4. Inprobisatzea. 

5. Abestiei laguntzea. 

Orff sisteman erabiltzen diren gorputz atalak taula honetan ikusiko dugu: 
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Normalean ikasleek ezin dute esaldi edo diskurtso baten erritmoa ulertu. Arazo hori 

konpontzeko, Orff sistemak hizkuntzaren bidez azaltzen ditu konpasa eta azentuazioa; 

modu horretan azaltzen ditu osagai erritmikoak. Hizkuntza (hitzak) erritmoan sartzeko 

baliabidea da; izan ere, ikasleei emandako testuari erritmoa ematen dio edo 

emandako erritmoari, testua. 

Metodo honek umeen tradiziozko abestietan oinarritzen ditu melodiak. Melodia bat 

irakasteko, honako hauek gomendatzen dira: 

1. Erritmo-  edota hitz-errezitazioak (olerkiak, igarkizunak…), gorputz-

perkusioarekin lagunduta. 

2. Erritmo-  edota hitz-errezitaziorako melodia bat sortzea. 

3. Melodia-egitura ahotsarekin eta instrumentuekin erritmo-  edota hitz-

errezitazioetan sartzea. 

Aurreko hiru puntuok erabiliz, ikasleek erritmo, melodia eta harmonia batera ikasiko 

dituzte.  

- Erritmoa musikako     
  elementurik   
  garrantzitsuenetarikoa da. 
 

- Gorputz-perkusioa   
  erritmoa  eta      
  motrizitatea lantzeko  
  erabiltzen dugu,  
  erreminta gisa. 
  

- Ikasleak, abesten   
  duenean, gorputz-adar  
  bakoitza berariaz  
  mugitzen du  konpasari  
  jarraitzeko, eta horrek   
  izugarri laguntzen dio  
  ikasleari  arreta,  
  oroimena eta  
  kontzentrazioa garatzen.   
  laguntzen dio. 
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Lehen esan bezala,  Orff sisteman ikaslea da protagonista. Ikasleak berak inprobisatu 

eta sortu behar du; horretarako, beharrezkoa da eskala pentatonikoa (do-re-mi-sol-la) 

hasieratik erabiltzea.  

 

Argi dago Orff sistemak ikasleei abantaila asko eskaintzen dizkiela musika eta 

instrumentazioa era atseginagoan ikas ditzaten. Aipatutako abantailez gain,  elementu 

hauek ere lantzen ditu: 

● Oiartzuna: aurreko erritmoaren edota erritmo-melodiaren zatiak errepikatzea. 

● Ostinato (italierazko obstinado): etengabe errepikatzen den zatia. Zatiok 

erritmo- edo melodia-akonpainamenduak dira horiei esker garatzen da 

erritmoa. 

Ikaslearen sormena garatzea da Orff sistemaren helburu nagusietariko bat, 

inprobisazioan oinarritzen baita; izan ere, inprobisatzeko, txaloak, oinak, txistuak,  

zapladak belaunetan, klaskak eta abar erabiltzen dira, ostinatoaren laguntzarekin. 

Bukatzeko, Orff sistemaren alde erakargarrienak hiru ezaugarri hauek laburbiltzen 

dituzte: 

1. Musika-pedagogiari  “banda erritmikoa”  kontzeptua ematen dio. 

2. Ikasleen parte-hartzea oso garrantzitsua da: musika ikasi ordez, musika egin 

egiten dute. 

3. Instrumentuak jotzeak umeei gozamen handia eragiten die.  
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8.6.1. Ariketak, Orff sistema erabiliz 

● Orff sistemarekin praktika egiten hasteko, irudi hau erabiliko dugu.  

 

Ariketaren eskema hauxe izango da: 

1. Lehenengo pentagrama (bi lerroz osatutakoa): goiko marra txaloka 

egingo dugu eta beheko marra belaunak kolpekatuz egingo dugu. 

2. Bigarren pentagrama (bi lerroz osatutakoa): goiko marra txaloka egingo 

dugu eta beheko marra oinak erabiliz. 

3. Hirugarren pentagrama (hiru lerroz osatutakoa): goiko marra txaloka 

egingo dugu, erdiko marra belaunak kolpekatuz, eta beheko marra oinak 

erabiliz. 

4. Laugarren pentagrama (lau lerroz osatutakoa): goiko marra txistuka 

egingo dugu, bigarren marra txaloka, hirugarren marra belaunak 

kolpekatuz eta beheko marra oinak erabiliz.  
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Ariketa honen bidez ikusi dugu zelan hasiera erraz bat abiapuntu hartuta 

gorputz atal  gehiago gehi ditzakegun. Horrela eginda, erritmoa gero eta 

konplexuagoa izango da eta, horri esker, ikasleak erritmoa barneratzen hasiko 

dira. Ariketa hau egiteko, soinu ez-zehaztuko perkusio-instrumentuak erabili 

ditugu,  hori baita erritmoa ondo barneratzeko modu egokiena.  

Soinu zehaztuko perkusio-instrumentuekin hasi baino lehen,    perkusio-

instrumentu txikiekin ariketa oso eraginkorra egingo dugu, erritmoa ondo 

barneratzeko eta taldean jotzeko: 

 

Ariketa honetan Carmen oberturari perkusio-instrumentu txikiekin egindako 

akonpainamendu erritmikoa agertzen da. Musika zati hori jotzeko, ikasleak edo 

ikasle-talde bakoitzak instrumentu bat joko du. Helburua ondo lortzeko, ikasleak 

—edo taldeak— zer egin behar duen ulertu behar du ondo, baita besteen 

zeregina errespetatu ere: hori betetzea da musikako helburu nagusietariko bat 

(musikan, bakoitzak bere partitura jotzeaz gain, besteak jotzen duena 

https://www.youtube.com/watch?v=pmuFOuh3QHs
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errespetatu eta entzun egin behar du). Azken finean, musikan denak talde 

bateko kideak dira (bakarlariak izan ezik), hau da, batek jotzen duena besteek 

jotzen dutenarekin osatzen da. 

● Behin erritmo-ariketa batzuk eginda, beste mota bateko ariketak egingo ditugu; 

ariketa horietan soinu zehaztuko perkusio-instrumentuak erabiliko ditugu 

(metalofonoak eta xilofonoak). Instrumentu horiekin guztiekin melodia eta 

erritmoa lortuko ditugu; horrela, Orff sistemak proposatzen dituen elementuak  

ipiniko ditugu praktikan: melodia, erritmoa eta hizkuntza. 

 Ariketa honetan ahotsa, zinbaloak, metalofonoak eta xilofonoak agertzen dira. 

Ahotsa-erritmoari dagozkion hitzak esateko erabiltzen da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurrekoaren erakusgarri gisa,  bideo  bat  ikusi eta entzungo dugu.  

https://www.youtube.com/watch?v=3i-NapXvuCM
https://www.youtube.com/watch?v=3i-NapXvuCM
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Ikerketa batzuek egiaztatu dute musika ikastea oso garrantzitsua dela umeen 

garapenean, eta eremu horretan perkusio-instrumentuak ezinbestekoak dira. 

Musikak emaitza akademikoak hobetzen ditu eta gizakiaren beste alor batzuk 

garatzen ditu. Umeek, musika ikasten badute hezkuntzaren hasierako urteetan, 

beren alor kognitiboa, afektiboa eta psikomotorra indartu egiten dituzte. Horren 

ondorioz, esan dezakegu praktika artistikoaren bidez umeek irudimena eta 

pentsamendua garatu egiten dituztela. 

Orff sistemaz gain, musika ikasteko bestelako  sistemak ere badira (Suzuki, 

Dalcroze…), baina Orff sistema praktikan jartzea oso erraza da, musika-geletan 

dauden instrumentuak kontuan hartuta. Gelan perkusio-instrumentu txikiak, 

metalofonoak eta xilofonoak edukitzea oso arrunta denez, posible da Orff 

sistemari jarraitzea. 

Orff sistema bultzatzeko, irakasleok kontuan hartu behar dugu Bigarren 

Hezkuntzan musika modu erakargarrian irakatsi behar dela, eta, hori lortzeko, 

Orff sistema ezin egokiagoa da, ikasleek gorputza eta ahotsa erabiltzen 

baitituzte jolas moduan. Irakasleon eskarmentuan oinarrituta, badakigu sistema 

honekin, ikasleek musikako teoria ikasi ez ezik, aparteko gaitasunak ere 

bultzatzen dituztela, hala nola  psikomotrizitatea, errespetua eta sormena. 

Laburbilduz, Bigarren Hezkuntzako Musika arloan bete behar ditugun helburuak 

lortzeko, Orff sistema sistemarik eraginkorrenetariko bat da. 
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9. Amaierako hausnarketa 

Gaur egun, hainbat metodo eta sistema pedagogiko daude hezkuntzaren merkatuan, 

eta edozein musika-irakaslek eskertu egiten ditu, zalantzarik gabe. Metodo eta 

sistema pedagogiko horiek gure ikasleekin praktikan jartzean dago koska, orduan 

irakasleok metodo bakoitzaren onena hartu nahi izaten baitugu (batez ere prozedurak 

eta berezko teknikak, metodo bakoitzak alde onak eta eraginkorrak dauzkala kontuan 

hartuta). Hori dela eta, ezin dugu esan halako metodoa gure gelan praktikan jartzeko 

onena dela, baina komenigarria izan liteke sistema pedagogiko bat praktikan jartzen 

hasi baino lehen honelako baldintzak kontuan hartzea:  

● Irakasle-ikasleen arteko harremanak landu behar ditugu, ikasleek aintzat 

hartzen ditugula senti dezaten. 

● Irakaskuntzak progresiboa izan behar du. 

● Alde positiboak aprobetxatu behar ditugu, eta sumatzen ditugun alde 

negatiboak baztertu. 

● Saio ahalik eta atsegingarrienak egin behar ditugu. 

● Agertzen diren zailtasunak neurtuta, ikasteko bidea oztopatzen dutenak 

baztertu behar ditugu.  

● Tradizioa oso inportantea da, baina saiakuntza berriak ere egin behar ditugu. 

● Praktikak ikaslearen arreta piztu egin behar du; horretarako, metodologiaren 

zati aspergarriak kendu behar dira. 

● Ikasleen adina kontuan hartu behar dugu irakasleok, ondo irakatsi nahi badugu. 

● Irakasleak ezagueren eta praktikaren arteko lotura eskaini behar die ikasleei.  
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● Irakasleak, ariketa bat proposatzen duenean,  zer lortu nahi duen, zer egin nahi 

duen unitate bat  lantzen duen bakoitzean eta zer-nolako ahalmenak dituen 

ikasle bakoitzak  hartu behar ditu kontuan. 

● Irakasle on batek estrategiak landu behar ditu ikasleen trebetasunak eta 

gaitasunak aurkitzeko. 

● Sistema bat ezin da azken muturreraino eraman. 

 

Lan honen bidez perkusioaren ikuspegi orokor bat aurkeztu nahi izan dut. Perkusioan, 

jakina, instrumentuak oso garrantzitsuak dira eta, hori aintzakotzat hartuta, historian 

zehar izandako eboluzioa ikusi dugu.  

Horrekin batera, erakutsi nahi izan dut perkusioarekin erritmoa garatzen dela eta 

oinarrizko erritmoak perkusioarekin egiteak ez duela trebetasun handirik eskatzen.  

Bestalde, ahalegindu naiz argi uzten zenbat onura dakarren musika ikasteak: batetik, 

oroimena, arreta, kontzentrazioa eta hizkuntza- eta gizarte-trebetasuna landu eta 

garatu egiten dira; bestetik, musika irakasteko metodo hau hain zabala denez, 

baliabide berriak gehi ditzakegu etengabe. 

Musika irakasteko, teoria irakasteaz gain, ikasleak aulkitik altxatu behar ditugu eta 

praktikatzen jarri. Teoria eta praktika lotuta badaude, erabateko irakaskuntza lortuko 

dugu. Praktika horren barruan, gorputz-perkusioa aipatu dut; izan ere, gorputz-

perkusioarekin ikasleek bere egiten dute interpretazioa, beren gorputzen atalak 

erabiltzen dituztelako. Hori da musika egiteko modu naturala; gainera, gaur egun jakin 

dakigu gorputz-perkusioak askotariko adimenak garatzen dituela. 

Modu horretan lan eginez, musika-praktika eta sormena landu egiten dira era 

osasungarrian. Bide horretan ibiltzeko, metodologiaren barruan perkusio-zirkuluak 

(percussion circles) izenekoek lehen azaldutako elementuak ere landu egiten   



47 

dituzte.  Orff sistemaren ezaugarri batzuk perkusio-zirkuluek ere barne hartzen dituzte:  

● Musika jakitea ez da beharrezkoa. 

● Ikasle guztiak berdinak dira. 

Horiez gain, perkusio-zirkuluek berezko ezaugarriak dituzte: 

● Adin askotako jendeak  hartzen du parte. 

● Ez dago entzulerik. 

● Ez dago entsegurik (musika bat-batean sortzen da). 

● Ez dago akatsik. Pertsona bakoitzak barrutik irten zaiona adierazten du. 

 

 

 

Amaitzeko, argi utzi nahi dut ezin dela jakin zein den sistemarik egokiena. Hasiera 

batean, pentsa dezakegu sistema jakin bat dela onena, baina, egia esan, ikasleek  

(premia berezietako ikasleak barne) markatzen dute jarraitu beharreko bidea, hau da, 

zer sistemari jarraitu behar diogun. Hori dela eta,  irakasle bakoitzak erabaki behar du 

zer sistema den (diren) egokiena(k) bere ikasleekin lantzeko.  
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