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1. Sarrera 
 

Gaur egun, hezkuntzan, oro har, herria euskalduna izan arren, ematen du euskararen erabilera  

gela barruko jardueretara soilik mugatzen dela. Hori aintzat izanik, beharrezkoa ikusten dugu 

euskarazko ahozkotasuna proiektu honen bidez lantzea. Gela barruan euskara dagoeneko 

erabiltzen dugula abiapuntu harturik, eskolako beste zenbait erabilera-esparru indartu nahi 

ditugu, hala nola jantokia edo patioa. 

Proiektua Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasleei zuzendua dago, 5. zein 6. mailako 

ikasleei. Ikasleen adina eta gaitasunak abiapuntu, beraien iritziak eta ezagupenak bereziki kontuan 

hartuko ditugu jarduerak diseinatzeko. Ikasleekin euskararen erabileraren egoerari buruz 

hausnarketa egin eta gero, zenbait jarduera egingo ditugu antzeman diren gabeziak ekiditeko. 

 

 

2. Landuko diren oinarrizko gaitasunak 

Hezkuntza Dekretuak ezartzen dituen oinarrizko gaitasunetatik, gure proiektuarekin bat 

datozenak honako hauek dira:  

 Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. 

 Ikasten ikasteko gaitasuna. 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. 

 Gizarterako eta Herritartasunerako gaitasuna. 

3. Helburu orokorrak 

 

1. Modu bateko edo besteko ahozko diskurtsoak eta diskurtso idatziak ulertzea eta 

interpretatzea, ulerpen hori komunikazio eta ikaskuntza-egoera berriei aplikatzeko. 

 

2. Hizkuntza egokitasunez, koherentziaz eta zuzentasunez erabiltzea ahoz nahiz idatziz, 

komunikazio-premia guztiak behar bezala betetzeko. 
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3. Era egokian elkarrizketan aritzea, errespetuz eta lankidetza-asmoz honako egoera hauetan: 

norberaren sentimenduez eta ideiez ohartzean; norberaren jokabidea kontrolatzean; 

jendartean eraginkortasunez komunikatzean; jakintza talde-lanean eraikitzean. 

 
 

4. Helburu didaktikoak 

1. Saio-aldaketetan sortzen diren egoeretan, komunera joatean, ikasgelaz aldatzean kasu, 

euskara erabiltzea. 

2. Jantokian sortzen diren egoeretan, hala nola janaria atsegina den ala ez adieraztean, 

bazkaltzen bukatu dela edo janari gehiago eskatzean, euskarazko adierazpenak ezagutzea 

eta adieraztea. 

3. Jolas-orduan sortzen diren egoeretan, adibidez, jolas-arauak azaltzean, haien arteko 

elkarrizketetan, euskara erabiltzea.  

 

5. Edukiak 

 

Hezkuntza Dekretuak ezarritako eduki-multzoetatik, landu nahi ditugunekin bat datorrena, 

honako hau da:  

Lehenengo eduki-multzoa. Entzutea, hitz egitea eta elkarrizketan aritzea. 

 

Pertsonen arteko harremanetan erabiltzen diren ahozko testu errazak ulertzea; gelan edota 

eguneroko bizitzako egoeretan erabiltzen diren testuak dira: informazioak, azalpenak, iritzi-

testuak, arauak, esperientzien eta bizipenen kontakizuna. 

 

Gogotsu, lagunduz eta errespetuz parte hartzea hizkuntza-harremanetan, egoera erreal edo 

simulatuetan, haren burua gero eta autonomoago, eta erabilitako esaerak gero eta eraginkorrago 

eta modu konplexuagoan erabiliko dira. 
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Gero eta autonomia handiagoz sortzea ahozko testu errazak (bakarrizketak edo elkarrizketak), 

pertsonen arteko harremanetan erabiliak, gelan edo eguneroko bizitzako egoeretan gertatzen 

direnak: jolaserako elkarrekintza, eguneroko bizitzako gertaerei buruzko informazioak, azalpenak, 

iritzi-testuak, jarraibideak eta bizipenen kontaketa. 

 

Gure proiektuan landuko ditugun edukiak eskolan ohikoak diren hainbat egoerarekin loturik 

daude. 

1. Gelaz kanpo erabiltzen diren esamoldeen eta lexikoaren ezagupena eta errespetuzko 

erabilera. 

2. Janariaren inguruko esamoldeen eta lexikoaren ezagupena eta errespetuzko erabilera. 

3. Jantokian kokatzeko horma-irudien prestaketa. 

4. Jolas-arauen azalpena. 

5. Euskararen aldeko jarrera positiboa izatea. 

6. Haur Hezkuntzako umeekin errespetuzko jarreraz parte-hartzea jolasetan. 

 

6. Metodologia 

Motibazioa  

Ikaste-irakaste prozesuak ahalik eta arrakasta handiena izan dezan, ikasleak motibaturik egon 

behar dira.  Horretarako, ikasleei proposatzen zaizkien ekintzak haien interesguneetatik hurbilak 

izan behar dira. 

Taldekatzea 

Proiektu honetan hainbat taldekatze-mota erabiliko ditugu, hala nola bakarkako lana, talde txiki, 

zein talde osoa. 

 

Ikuspegi globalizatzailea 

Pertsonaren gaitasun orokorren (gaitasun kognitiboak, oreka pertsonalak, motoreak, 

komunikatiboak eta gizarteratzekoak) garapena lehenesten du proiektuak, horiek baitira 

haurraren garapen orekatuaren eta ezagutzaren jabetzearen oinarriak. Gaitasunak era 

globalizatuan jasotzen dira; horrela, eduki-moten aldibereko lanketa bermatuko da. 
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Aniztasunaren trataera 

Haurren garapen indibidualak errespetatzeko, eta aberastasun iturri bezala tratatzeko, 

ikasmaterial irekia erabiliko dugu, egokitzapenak errazteko pentsatua. Hainbat zailtasun mailatako 

proposamenak eskainiko ditugu; era berean, jarduera, eduki edo helburuetan aukeraketa edo 

aldaketak egiteko bideak erraztu egingo dira, eta metodologia-gogoetak egiteko aukera ere izango 

dugu. 

 

7. Baliabideak 

Baliabide pertsonalak 

Tutoreak, Hizkuntza-irakaslea, Ingurune-irakaslea, Gorputz Hezkuntza arloko irakasleak, Haur 

Hezkuntzako tutoreak. 

Baliabide materialak 

Galdetegia: inkesta baten bidez (Gelako eramangarriak erabili, Eskola 2.0), Google Drive erreminta 

erabiliko dugu. Aldez aurretik, gelarako gmail kontu bat zabalduko da. 

Antzezpena egiteko txartelak (1. eranskina) 

Antzerkiak antolatzeko txartelak (2. eranskina) 

Eskolako menua 

Hiztegiak (fisikoa edo online) 

Eramangarriak 

 

8. Jarduerak 

Aldez aurretik ezarritako helburuak betetzeko, honako jarduera hauek proposatzen ditugu: 

1.  Jarduera 

Unitate honi sarrera emateko, ikasleek euskarari buruz dituzten iritziak aztertuko ditugu.  

Horretarako, haien usteak objetiboki jasotzen dituen inkesta bat (1. Eranskina) pasatuko diegu. 

Inkesta bakarka beteko dute, eta haien erantzunak hartuko ditugu abiapuntu gure lana 

bideratzeko. 

Jarduera tutoretza saio batean gauzatuko da. 
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2. Jarduera 

Ekintza honetan korridoreetan sortzen diren ohiko egoeretan erabiltzen den ahozko hizkuntza 

landuko dugu.  Jarduerak hiru urrats ditu: 

1.Egoera proposatzea 

Ikasleak talde txikitan banatuko ditugu (hiruzpalau ikasle), eta talde bakoitzari egoera bat 

proposatuko diogu txartelen bidez (2. Eranskina). 

Egoerak honako hauek dira: komunera joan, fotokopiak eskatu, gelaz aldatu eta patiora joan. 

2. Antzezpena 

Talde bakoitzak egokitu zaion egoerari buruzko hausnarketa egingo du, normalean erabiltzen 

diren esaldi edo moldeez konturatzeko; horiek erabilita, antzezpen txiki bat prestatuko dute. 

3. Zuzenketa eta bigarren antzezpena 

Talde handian bilduta, antzezpenean erabili diren esamoldeak aztertu, eta txarto daudenak 

zuzenduko dira.  Ikasleak egokienak topatzeko gai ez badira, irakasleak proposatuko ditu. 

Hori guztia barneratzeko, taldeek bigarren antzezpena egingo dute esamolde egokiak erabilita. 

Jarduera hau hizkuntza bi saiotan gauzatuko da. Lehenengoan, hausnarketa eta antzezpenen 

prestaketa egingo da; eta, bigarrenean, antzerkiak. 

3. Jarduera 

Hirugarren jarduerak bigarrenaren eskema bera du. Honetan, jantokian sortzen diren ohiko 

egoeretan erabiltzen den ahozko hizkuntza landuko dugu.  Jarduerak hiru urrats ditu: 

1.Egoera proposatzea 

Ikasleak talde txikitan banatuko ditugu (hiruzpalau ikasle), eta talde bakoitzari egoera bat 

proposatuko diogu txartelen bidez (2. Eranskina). 

Egoerak honako hauek dira: ura edo janari gehiago eskatzea, janaria atsegina ez dela adieraztea, 

bazkaltzen amaitu duela adieraztea, eta janaria hotzegi edo beroegi dagoen adieraztea. 

2. Antzezpena 

Talde bakoitzak egokitu zaion egoerari buruzko hausnarketa egingo du, normalean erabiltzen 

diren esaldi edo moldeez konturatzeko; horiek erabilita, antzezpen txiki bat prestatuko dute. 

3. Zuzenketa eta bigarren antzezpena 

Talde handian bilduta, antzezpenean erabili diren esamoldeak aztertu, eta txarto daudenak 

zuzenduko dira.  Ikasleak egokienak topatzeko gai ez badira, irakasleak proposatuko ditu. Hori 

guztia barneratzeko, taldeek bigarren antzezpena egingo dute esamolde egokiak erabiliz. 
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Jarduera hau hizkuntza bi saiotan gauzatuko da. Lehenengoan, hausnarketa eta antzezpenen 

prestaketa egingo da; eta, bigarrenean, antzerkiak. 

4. Jarduera 

Aurreko jarduerarekin lotuta, oraingo honetan elikagaien inguruko lexikoa landuko da, Inguruneko 

saio batean. Ekintzari hasiera emateko, ikasleak launaka taldekatuko ditugu, eta talde bakoitzak 

hiruhileko menua irakurriko du; ezezagunak diren hitzak azpimarratuko dira.  Markaturiko hitz 

guztiak elkarrekin aztertuko ditugu, eta talde osorako ezezagunak direnak sareko hiztegietan 

bilatuko dituzte. 

5. Jarduera 

3. eta 4. jardueretan landutako hitz eta esamoldeekin kartelak egingo ditugu.  Horien guztien 

erabilera-eremua jantokia denez, bukaturik daudenean, jantokian bertan jarriko ditugu.  Kartelak 

egiteko Plastika arloko saio bat erabiliko dugu. 

6. Jarduera 

Jarduera honetan, umeek jolastorduan erabiltzen duten hizkuntza landuko da. Ekintzak honako bi 

atal hauek dauzka: lehenengoan, Gorputz Hezkuntzako irakasleak taldetan banatuko ditu ikasleak. 

Astero, talde bati jolas batzuk (3. eranskinean adibide batzuk daude) proposatuko zaizkio. Umeek 

horietatik bat aukeratuko dute, jolas-arauak aztertu, eta talde handiari azalduko diote. 

Bigarrenean, aste horretako jolas-ordu batean, haiek beraiek jolasa praktikan jarriko dute. 

7. Jarduera 

Jarduera honek euskaraz aritzeaz gain, zikloen arteko bizikidetza dauka helburu. 

Tutoretza-saio batean, Haur Hezkuntzarako egokiak diren jolasak aukeratuko dira (4. eranskinean 

adibide batzuk daude). Ondoren, ikasleak taldeka banatuko ditugu, eta talde bakoitzak jolas baten 

ardura hartuko du. Azkenik, guztientzako egokia den saio batean (jolas-ordua izan daiteke) gure 

gelako umeak 5 urteko gela batera hurbilduko dira jolasa azaltzera, eta gela horretako tutorearen 

laguntzaz jolasa zuzenduko dute.  
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8. Jarduera 

Proiektuaren helburuak bete ditugun baieztatzeko, edo haien lorpen-maila zehazteko, unitatearen 

hasierako inkesta berriro egingo dute ikasleek (1. eranskina). Talde handian ondorioak aztertuko 

ditugu.  Ekintza hau tutoretza-saio batean burutuko dugu. 

 

9. Ebaluazio-irizpideak 

Proiektu honetan erabiliko ditugun ebaluazio-irizpideak honakoak dira: 

1. Saio-aldaketetan sortzen diren egoeretan euskara erabiltzen dute. 

2. Jantokian sortzen diren egoeretan euskarazko adierazpenak ezagutzen eta erabiltzen 

dituzte. 

3. Jolas-orduan sortzen diren egoeretan euskara erabiltzen dute.  

4. Jolas baten arauak euskaraz azaltzeko gai dira. 

5. Haien artean modu egokian eta errespetuz mintzatzen dira. 

 

10. Bibliografia 

 

 97/2010 Dekretua, EAEn oinarrizko hezkuntzaren curriculuma  sortu eta ezartzeko den 

175/2007 Dekretua. 

 http://jakintza.net/proiektuak/urtxintxa-proiektua-haur-hezkuntza/ 

 http://www.aisia.net 

http://jakintza.net/proiektuak/urtxintxa-proiektua-haur-hezkuntza/
http://www.aisia.net/
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1. Euskara erabiltzen duzu eskolako esparru guztietan? 

 

 Bai 

 Ez 
 

2. Zeinetan bai? 
 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

3. Zeinetan ez? 
 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

4. Jantokian nola adierazten duzu janaria ez zaizula gustatzen? 
 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

5. Jantokian nola eskatuko zenuke ura edo ogi gehiago? 
 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

6. Korridoreetan zaudetenean nola adierazten diozu lagun bati bultzatu egin 

zaituela? 
 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

7. Demagun irakasleak fotokopia batzuen bila bidali zaituela, zelan eskatzen 

dituzu? 
 
.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  
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8. Ezagutzen al duzu euskarazko abestirik edo doinurik daukan jolasik? Zein? 
 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

9. Jolasen arauak azaltzen dituzuenean euskaraz egiten duzue? 
 

 Bai 

 Ez 
 

10.   Zergatik? 
 
............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 

11. Zure ustez, nola hobe dezakegu euskararen erabilera eskolan? 
 

 ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................  
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KORRIDOREAK 

EGOERA: KOMUNERA JOAN 
Ikasle batek komunera joan nahi du. 
Normalean, zelan eskatzen duzue baimena? 
Zuetariko bat ikaslea izango da eta bestea 
irakaslea. 
 

KORRIDOREAK 

EGOERA: FOTOKOPIAK ESKATU 
Irakasleak fotokopia batzuk egitera bidali 
zaitu. 
Zelan egiten duzue normalean? 
Zuetariko bat ikaslea izango da eta bestea 
fotokopiagailuaren arduraduna. 
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KORRIDOREAK 

EGOERA: PATIORA JOAN 
Jolas-ordua da eta kalera zoazte. 
Zelan egiten duzue normalean? 
 

 
 

KORRIDOREAK 
EGOERA: GELAZ ALDATU 
Musika-gelara joan behar duzue eta 
errenkadan zaudete. 
Bi ikasle izango zarete, eta atzean dagoena 
bestea zirikatzen hasiko da.  
Hirugarren bat taldeko irakaslea izango da. 
Nola egiten duzue normalean? 
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JANTOKIA 

EGOERA: JANARIA EZ DUZUE GUSTUKO 
Gaur jateko dagoena ez duzue batere gustuko 
eta jantokiko arduradunari protesta egingo 
diozue. 
Zuetariko bat jantokiko arduraduna izango da 
eta bestea(k) janaria gustuko ez du(t)en 
ikaslea(k). 
 
Nola egiten duzue normalean? 
 

 
 

JANTOKIA 

EGOERA: URA EDO JANARI GEHIAGO ESKATU 
Gaur goseak amorratzen zaudete eta janaria 
bukatutakoan gehiago nahi duzue. 
Zuetariko bat jantokiko arduraduna izango da 
eta bestea(k) gosez dagoen/dauden 
ikaslea(k). 
Zelan egiten duzue normalean? 
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JANTOKIA 
 

EGOERA: JANARIA HOTZEGI/BEROEGI DAGO 
Zuetariko bat jantokiko arduraduna izango 
da eta bestea(k) protesta egiten du(t)en 
ikaslea(k). 
Zelan egiten duzue normalean? 
 

 
 

JANTOKIA 
 

EGOERA: BAZKALTZEN AMAITU 
 
Zuetariko bat jantokiko arduraduna izango da 
eta bestea(k) janaria bukatu du(t)en 
ikaslea(k). 
Zelan egiten duzue normalean? 
 



HIRUGARREN ERANSKINA: 
JOLAS-EREDUAK LEHEN 
HEZKUNTZARAKO 
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Armiarma-sarea 
 

Azalpena 

1.  Jokalari bat “armiarma” izango da, eta beste guztiak 

bere sarean harrapatu beharko ditu. Horretarako, 

jolas-eremua zehaztuko da: eremu horren alde batean 

armiarma kokatuko da; beste aldean, aldiz, gainontzeko jolaskideak. Horiek, armiarma 

aurrera mugitzen hasten denean, beste muturrera iritsi behar dute. 

2.  Bide horretan armiarmak norbait ukitzen badu, ukituak ukitutako tokian geratu beharko du, 

armiarma-sarea osatzen. Inork ezin du atzerantz jo. 

3.  Armiarma beste aldera iritsitakoan, berriro errepikatuko da jolasa, baina aurkako 

noranzkoan. Harrapatutako jokalariekin armiarma-sarea osatuko da. 

4.  Sarea osatzen duten laguntzaileek, armiarmak bezala, aske dauden jokalariak ukitzen saiatu 

behar dute, laguntzaile kopurua handitzen joan dadin, baina ezin dute tokitik mugitu. Jolasak 

aurrera egingo du, haur guztiek armiarma-sarea osatu arte. 

Aldaerak 

Etxe baten inguruan  

Jolas-eremutzat lauki zabal bat hartu ordez, etxe baten inguruan jolas daiteke. Horretarako, 

armiarma noranzko batean abiatuko da, eta beste jokalari guztiak aurkako noranzkoan. Aurrez 

aurre topo egiten dutelarik, armiarmak norbait harrapatuko du, eta bertan utziko du armiarma-

sarea osatzen. Beste arau guztiak berdinak dira. 

Esamoldeak 

 HARRAPATZAILEA:  Bete izan, atzia, itsua. 

 HARRAPATUTA:  Kitto! 

 ERRE, ERRA:  Jolas-eremuaren mugetatik ateratzea. Mugetatik kanpo ateraz gero, ERRA 

EGITEA edo ERRE EGITEA esan daiteke. 
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Gaitasunak 

 
 JARDUERA LUDIKOA: Mugimendu eta adimen-estrategiarako jokoa. 

 JOKAERA KOGNITIBOAK: Eragiketa-jokaera (arrazoibide konkretua). 

 TREBETASUN FUNTZIONALAK: Ikerketa (korrika lekualdatzea); eraginkortasuna (lastertasuna 

eta erresistentzia). 

 ALDERDI SOZIALAK: Mota mistoko harremana (gizabanako eta talde-motako harremana). 
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Azeriak, oiloak eta sugeak 
 

Azalpena 

1.  Hiru talde egingo dira: azeriak, oiloak eta sugeak. 

Denon artean jolas-eremua mugatuko da. Eremu 

horretan talde bakoitzak etxea non duen erabakiko du.  

2.  Jolas-eremu hori errespetatuz, talde bakoitzak beste talde bateko jokalariak harrapatu 

beharko ditu: azeriek oiloak harrapatu behar dituzte, eta azerien etxera atxilotuta eraman; 

oiloek sugeak harrapatu behar dituzte, eta oiloen etxera atxilotuta eraman; sugeek azeriak 

harrapatuko dituzte, eta euren etxera eraman. 

3.  Atxilotuta daudenak askatzeko, atxilotuta dauden tokira sartu beharko du bere kideren 

batek. Adibidez: suge batzuk oiloen etxean atxilotuta badaude, libre dagoen suge batek 

oiloen etxera sartu beharko du, oiloek harrapatu baino lehen. 

4. Animalia bakoitza bere etxean sartuz gero, besteek ezin dute harrapatu. 

5.  Jokoa talde bakarra geratzen denean bukatzen da. Partaide bakoitza zein taldetakoa den 

jakiteko, kolore ezberdinetako zapiak erabil daitezke (adibidez, azeriak: gorriak; oiloak: zuriak; 

eta, sugeak: berdeak). 

Aldaerak 

Azeriak, untxiak eta belarra  

Aldaera honetan, belarra direnak geldirik daude, eta untxiak baino lagun gehiago dira. Untxiak ere 

azeriak baino gehiago dira. Untxi batek belarra harrapatzen duenean, belarra untxi bihurtzen da. 

Azeri batek untxi bat harrapatzen badu, untxia azeri bihurtuko da. 

Komeni da oso azeri gutxi egotea eta lagun asko belar izatea. Jolasa zailago izateko, hiru untxik 

eskutik helduz gero, azeriak harrapa ditzaketela erabaki daiteke. 
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Esamoldeak 

 HARRAPATUTA:  Kitto (Nafarroan). Harrapatzeko unean harrapatzaileak KITTO! esango du. 

 LIBRATZEA:  Askatzea. Jolas horretan, beste animalia baten etxean atxilotuta daudenak 

ASKATU edo LIBRATU behar dituzte beren kideek. 

 ERRE, ERRA:  Jolas-eremuaren mugetatik ateratzea. Mugetatik kanpo ateraz gero, ERRA 

EGITEA edo ERRE EGITEA esan daiteke. 

Gaitasunak 

 JARDUERA LUDIKOA: Mugimendu eta estrategia-jokoa. 

 JOKAERA KOGNITIBOAK: Eragiketa-jokaera (arrazoibide konkretua). 

 TREBETASUN FUNTZIONALAK: Ikerketa (korrika lekualdatzea); eraginkortasuna (abiadura eta 

erresistentzia). 

 ALDERDI SOZIALAK: Mota mistoko harremana (gizabanako eta talde-motakoa). 
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Izarra 
 

Materiala 

Zapia edo antzeko zerbait 

Azalpena 

1. Jokalari guztiak taldeetan banatuko dira. Talde bakoitzak ilara bat osatuko du, eta talde 

guztien artean izar itxurako irudi bat osatuko dute; ondoren, izarraren erdian zapi bat jarriko 

da. Lerro bakoitzeko jokalari bakoitzari zenbaki bat jarriko zaio: ilarako lehenengoa bat 

zenbakia izango da, bigarrena bi zenbakia, etab. 

2. Izarretik kanpo, beste jokalari bat egongo da, agintari. Horrek zenbaki bat oihukatuko du, eta 

zenbaki hori duten guztiak korrikan hasiko dira izarraren kanpoaldetik. Kanpoko biribil guztia 

egin ondoren, jokalari bakoitzak bere lerrora itzuli eta bere taldekide guztien hanka azpitik 

pasatu beharko du, eta erdian dagoen zapia hartzen saiatuko da. Zapia hartzen duen 

jokalariak puntu bat irabaziko du bere taldearentzat. 

3. Jolas bera errepikatu egiten da, jokalariei zenbakiak aldatuz.  

Aldaerak 

Zenbakiekin jolastu ordez, beste edozein hitzekin ere jolas daiteke. Adibidez, zuhaitzekin jolastuz 

gero, talde bakoitzean pinua, izeia, pagoa, intxaurrondoa... izenak banatuko ditugu.  

Soinuekin jolastea ere oso dibertigarria da. Kasu horretan, jakina, soinuez izendatuko ditugu 

taldekideak: pruuuu, ssssssi, txantxan... eta agintariak horietako soinuren bat esan beharko du. 

Esamoldeak 

 ILARAK: Lerroak. 

 AGINTARIA: Aginduak emango ditu. 
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Gaitasunak 

 JARDUERA LUDIKOA: Mugimendu eta adimen-estrategiarako jokoa. 

 JOKAERA KOGNITIBOA: Eragiketa-jokaera konkretua (arrazoibide konkretua). 

 TREBETASUN FUNTZIONALAK: Ikerketa (lekualdatzea); eraginkortasuna (arintasuna eta 

abiadura). 

 ALDERDI SOZIALAK: Talde-motako harremana. 
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Katean 

Azalpena 

1. Harrapaketa jolas honetan taldekide bat harrapatzaile 

arituko da, eta beste jokalari guztiak harrapatu behar 

ditu. Horretarako oso garrantzitsua da jolas-eremuaren mugak aurretik ondo zehaztea. 

2. “Betetzen” dagoenak norbait harrapatuz gero, eskutik helduko dio eta aurrerantzean biek 

harrapatu beharko dituzte beste jokalariak. Hirugarrena harrapatutakoan, gauza bera egingo 

dute, hau da, eskutik heldu eta besteen bila joan. Horrela, pixkanaka-pixkanaka, kate luze bat 

osatuko da. Jokoa jokalari guztiak harrapatutakoan bukatuko da, eta harrapatutako lehenari 

betetzea egokituko zaio hurrengo txandan. 

Aldaerak 

Ez atzeratzea 

 

Aurreko jokoaren antzekoa da, baina jokalariek ezin dute atzeraka joan. Etxe baten inguruan 

jolastu ohi da: harrapatzaileak norabide bat hartzen du, eta beste guztiek kontrakoa. 

Katea paretan 

 

Norbait harrapatuz gero, harrapatutakoa pareta ukitzen duela jarriko da. Beste bat 

harrapatutakoan, lehenengo harrapatutakoari eskua eman beharko dio, eta kate bat osatuko 

dute. Harrapatu gabe daudenek katea osatzen dutenak aska ditzakete katea ukituz gero. Baldintza 

bakarra lehenengoa pareta ukitzen egotea da. Jolasa guztiak harrapatutakoan bukatzen da. 

Jokalari asko badira, bi edo hiru harrapatzaile izenda daitezke. 

Esamoldeak 

 KATEAN (JOLASA IZENDATZEKO ERAK): Harrapaketako soka (Berastegi); katean, kandela, 

kandeleroka (Basaburua, Etxalar); txintoka (Zeanuri); txopinke (Busturia); soka libreka, preso 

libreka (Arrasate); kate hautsia, atekaka (Goizueta); sarea, aztenka (Leitza).  
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 KATEA PARETAN (ALDAERAREN IZENA): Katean (Elgoibar); balea, balen, balera (Leitza, 

Lizarraga); mimitxorren (Berastegi); sanbelun, txitxeran, arpaketan (Basaburuan); anbiriketan 

(Aia); almariatxu (Latasa); harrapaketan (Azpeitia); irteketan (Zerain); txirrimist (Lekunberri). 

 HARRAPATZAILEA: Bete izan, atzia, itsua. 

 HARRAPATUTA: Kitto! (Nafarroan). 

 LIBRATZEA: Askatzea. 

 ERRE, ERRA: Jolas-eremuaren mugetatik ateratzea. 

Gaitasunak 

 JARDUERA LUDIKOA: Mugimendu eta adimen-estrategia jokoa. 

 JOKAERA KOGNITIBOA: Eragiketa-jokaera konkretua (arrazoibide konkretua). 

 TREBETASUN FUNTZIONALAK: Ikerketa (lekualdatzea); eraginkortasuna (arintasuna eta 

abiadura). 

 ALDERDI SOZIALAK: Mota mistoko harremana (gizabanako eta talde-motakoa). 
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Suge itsuak 
 

Materiala: Jokalari bakoitzeko zapi bana. 

Espazioa: Nahiko toki zabala baina mugatua. 

Azalpena 

1. Parte hartuko duten lagun guztiekin bi talde egingo ditugu. Talde bakoitza suge bat izango da; 

horretarako, taldekide guztiek lerroa osatu behar dute, bata bestearen atzean jarrita. 

Jolaskide bakoitzak aurreko jokalariaren sorbalda gainean jarriko ditu eskuak. 

2. Sugea osatzen duten guztiek zapiekin estaliko dituzte begiak, lerroan azkena dagoenak izan 

ezik. Horrek gidatuko du sugea, baina hitz egin gabe. Sorbaldan kolpetxoak emanez adieraziko 

dira aginduak, eta jokalari bakoitzak aurrean duenari transmititu beharko dio zer egin behar 

duen. 

3. Aginduak honelakoak izan daitezke:  

EZKERRERA JOAN: aurreko lagunaren ezkerreko sorbaldan kolpetxo bat jo.  

ESKUINERA JOAN: aurreko lagunaren eskuineko sorbaldan kolpetxo bat jo.  

GELDITU: aurreko lagunaren bi sorbaldetan kolpetxo bana jo.  

AURRERA ABIATU: aurreko lagunaren sorbaldetan bi kolpetxo jo.  

4. Talde bakoitzak bere agindu propioak asma ditzake, baina hitza erabili gabe. Helburua beste 

taldeak osatutako sugea harrapatzea da. Beste sugea harrapatuta dagoela esateko, beste 

taldeko gidaria harrapatu behar da, hau da, ez du balio begiak estalita duen lagun bat 

harrapatzea. Gidaria harrapatuz gero, lagun hori beste taldera aldatuko da eta hortik aurrera 

beste sugearen lehen lekuan jarriko da begiak estalita dituela. 

5. Sugeak ezin dira hautsi, hau da, kide guztiek elkarri helduta egon behar dute denbora guztian. 

6. Jolasteko lagun asko badaude, bi suge baino gehiago osa daitezke. 
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Aldaerak 

Suge itsuen lasterketa  

Harrapaketa jolasa egin ordez, sugeen lasterketa egin daiteke. Aldaera nagusian bezala, aldaera 

honetan ere, suge bakoitza osatzen duten kide guztiek begiak estalita izango dituzte, azkenekoak 

izan ezik. Horrek sugea gidatuko du. Bidean oztopoak jartzeak lasterketa interesagarriagoa egin 

dezake. 

Esamoldeak 

 SUGEAK: Jolaskideek osatzen dituzten lerroak. 

 GIDARIA: Jolas honetan, lerroan azkena doana. 

Gaitasunak 

 JARDUERA LUDIKOA: Trebetasun eta adimen-estrategiarako jokoa. 

 JOKAERA KOGNITIBOA: Eragiketa-jokaera konkretua (arrazoibide konkretua). 

 TREBETASUN FUNTZIONALAK: Ikerketa (lekualdatzea); eraginkortasuna (ukimen 

zorroztasuna). 

 ALDERDI SOZIALAK: Kooperazio motako harremana. 
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Gurutzeko txingoa 

Azalpena 

1. Sei laukiz osatutako gurutze moduko bat marraztu 

behar da lurrean. Lauki bakoitzari batetik seirako 

zenbaki bat dagokio. Seigarren laukiaren gainean biribil erdi bat margotuko dugu, eta "zerua" 

izena jarriko diogu. Jolasean hasi aurretik jokalarien txanden ordena erabaki behar da. Harri 

bat jaurti eta marra jakin batetik gertuen uzten duena izango da lehenengoa.  

2. Lehenengo jokalariak harri bat hartuko du eta lehenengo laukitxora botako du. Harria laukitxo 

barruan geratzen bada, marrarik ukitu gabe, jokalari horrek jolasten jarraituko du. Hanka 

baten gainean bigarren eta hirugarren laukitxotik pasatuko da. Gero, laugarren laukitxoan 

eskuineko hanka jarriko du eta bosgarren laukitxoan ezkerrekoa (une berean). Ondoren, 

seigarren laukitxotik hanka baten gainean pasatuko da eta zerura bi hanken gainean iritsiko 

da. Bertan salto bat eginez buelta emango du, eta itzulerako bideari ekingo dio. 

3. Bigarren laukitxora iristerakoan, lehenengo laukitxoan dagoen harria hartuko du; abiapuntura 

itzuliko da jauzi bat eginez. Bide guztia marrak zapaldu gabe eginez gero, berriro harria 

botatzeko aukera izango du, baina oraingo honetan bigarren laukitxoan utzi beharko du 

harria, gero hirugarrenean, etab.  

4. Jolasa horrela errepikatuko da eta laukitxo guztietan harria utziko da. Laukitxo guztiak egin 

ondoren, jokalaria zeruan jarriko da, atzera begira, eta bizkar gainetik harria botako du. Lauki 

baten barruan eroriz gero, lauki horrek bere izena izango du aurrerantzean. Beste jokalariek 

ezingo dute laukitxo hori zapaldu jabeari baimena eskatu gabe. 

Esamoldeak 

 TXINGO (IZENDATZEKO ERAK): Txintxirriska, txintxurriska, txindorrika, txintxurriska, 

txinkirrinen (Gipuzkoa); Txingoka, txintxu, txinkoketan (Gipuzkoa, Bizkaia); Txanginen 

(Gipuzkoa); Altxarrinean (Gipuzkoa); Tokotan (Gipuzkoa); Oinarrike (Bizkaia); Koixo-pla 

(Bizkaia); Harrian, harribanakoa, harritxongon (Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa); Trukume, 

trokamenka (Araba, Bizkaia); Karratü joküa, artzai joko (Iparralde).  

 TXINTXU: Harria izendatzeko Durangaldean erabiltzen zen izen bat. 
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 HUTS EGIN: Gaizki egin, kale egin (marra zapaltzea, lurra bi hanketan zapaltzea edo harria 

behar den tokira ez botatzea. 

Gaitasunak 

 JARDUERA LUDIKOA: Mugimendu eta trebetasun-jokoa.  

 JOKAERA KOGNITIBOAK: Sentipen eta mugimendu-jokaera (errepikapena); eragiketa jokaera 

(arrazoibide konkretua).  

 TREBETASUN FUNTZIONALAK: Ikerketa (lekualdatzea -saltoa-); eraginkortasuna (trebetasuna 

eta arintasuna).  

 ALDERDI SOZIALAK: Gizabanako-harremana. 
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Piratak eta lehorrekoak 

Azalpena 

1. Jolaskideak bi taldetan banatuko dira: batzuk “piratak” 

izango dira; besteak, berriz, “lehorrekoak”. 

2. Azken hauek, alegia lehorrekoak, pareta baten kontra ipiniko dira (gure adibidean, 

zuhaitzaren kontra) eta, abestia kantatzen duten bitartean, piratak ezkutatu egingo dira. 

3. Abestia amaitzean, lehorrekoak piraten bila joango dira eta harrapatu egin beharko dituzte. 

4. Harrapatutako piratak lehorrekoen gunera eramango dituzte (gure adibidean, zuhaitzera. 

Pirata guztiak harrapatzea da jolas honen helburua. 

Abestia 

Piratak, piratak eta lehorrekoak. 

Aurretik, atzetik, bi talde eraturik. (Bis) 

Korrika, iheska, ospa azkar hemendik. 

Lehorrekoak doaz bizi zuen atzetik. (Bis) 

Abestia entzuteko edota deskargatzeko esteka:  

http://www.aisia.net/fitxategiak/jolasak/mp3/audio113.mp3 
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Txorro morro 

Azalpena  

1. Jolas honetan parte hartuko duten guztiak bi taldetan 

banatuko dira. Beste lagun bat "epailea" izango da eta pareta 

edo zuhaitz baten kontra zutik jarriko da. Bi taldeen artean zozketa egingo da "astoarena" 

zeintzuk egingo duten erabakitzeko eta zeintzuk egingo duten salto. 

2. Astoarena egiten dutenen artean, lehen jolaskideak burua makurtu eta agintariaren hanken 

artean jarriko du. Beste taldekide guztiak ilaran jarriko dira, burua aurrekoaren hanken artean 

sartuta. 

3. Beste taldekoek banan-banan "astoen" gainean salto egingo dute. Lehenengo saltokariak 

agintariengandik ahalik eta gertuen geratzen saiatuko dira atzetik datozenei toki egiteko. 

4. Azpian daudenek saltokarien pisua jasan ezin badute, eta erori egiten badira, berriro 

hasieratik hasi beharko dute. Salto egiteko garaian ere arau batzuk bete behar dira: salto egin 

ondoren, ezin da oinekin lurra ukitu. Astoen gainean daudenek ezin dute hanka azpian 

daudenen gorputzaren azpian sartu. Tokia utzi behar da taldekide guztiek salto egiteko. 

5. Saltokari guztiak astoen gainean daudenean, lehenengo saltokariak eskuaren hatz bat 

erakutsiko dio epaileari. Epaileak astoen taldeari galdetuko die: TXORRO MORRO PIKO TALLO 

KE. Azpian daudenek asmatu egin behar dute zein den saltokariak erakutsitako hatza. Hatz 

bakoitzak izen bat dauka:  

Hatz potoloa: TXORRO 

Hatz erakuslea: MORRO 

Hatz luzea: PIKO 

Hatz nagia: TALLO 

Hatz txikia: KE 

6. Azpiko taldeak gainekoek erakutsitako hatza zein den asmatuz gero, jolasa hasieratik 

errepikatuko da, baina taldeen eginbeharrak aldatuta: asto izan direnak saltokari izango dira. 

Ordea, asmatzen ez badute, dena hasieratik errepikatuko da ezer aldatu gabe. 
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Esamoldeak 

 GURAIZEA EGITEA: Salto egin duen jolaskide batek astoaren azpian hankak sartzea. 

 EPAILEA: Jolas honetan, zutik dagoen eta talderik ez duen jokalaria. 

 ASTOAK: Makurtuta jartzen den taldeko kideak izendatzeko modua. 

 JOLASA IZENDATZEKO ERAK: Txorro Morroka, Txorro Morro, Txorro Borro, Txorro Morro Piko 

Tallo Ke, Patainka, Astoketan. 

Gaitasunak 

 JARDUERA LUDIKOA: Mugimendu-jokoa. 

 JOKAERA KOGNITIBOAK: Sentipen eta mugimendu-jokaera (errepikapena). 

 TREBETASUN FUNTZIONALAK: Ikerketa (lekualdatzea -saltoa-); eraginkortasuna (arintasuna 

eta erresistentzia). 

 ALDERDI SOZIALAK: Talde-motako harremana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAUGARREN ERANSKINA: 
JOLAS-EREDUAK HAUR 
HEZKUNTZARAKO 
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Bat,  bi,  hiru, eguzki 

Azalpena 

1. Jolasari hasiera eman aurretik, zotz egiteko jolas baten 

bidez aukeratuko da “bete” nor izango den. Jokalari hori 

pareta baten kontra jarriko da, besoekin begiak estalita. Beste jokalari guztiak paretatik 

hamar bat metrora jarriko dira jolasa hasteko. Horien helburua paretaraino iristea izango da. 

2. Betetzen dagoenak BAT, BI, HIRU, EGUZKI esango du eta bira emango du beste jokalariei 

begiratzeko. Beste guztiak aurrera mugituko dira, bete denak BAT, BI, HIRU, EGUZKI esaten 

duen bitartean. Baina, esaldia bukatutakoan, gelditu egin beharko dira, betetzen dagoenak 

mugitzen ikus ez ditzan. Mugitzen ikusiz gero, atzera itzuli beharko dute. Paretara iritsitakoan, 

EGUZKI! esan beharko dute, eta pareta ukitu. 

3. Denak paretaraino iristen direnean, betetzen dagoenari hatzetatik helduko diote. Horrek 

EGUZKI! esango du eta hori entzundakoan beste guztiek korrika alde egingo dute. Bidean bete 

denak norbait harrapatuko balu, azken hori bete izango da hurrengo txandan. 

Aldaerak 

Esamoldeak  

 

Jolasa oso ezaguna denez, euskaraz aldaera bat baino gehiago dugu Adibidez, BAT, BI, HIRU, 

EGUZKI esan ordez, BAT, BI, HIRU, TXORIMALO BAT DUGU edo BAT, BI, HIRU, KARABIN BON BAN 

edo BAT, BI, HIRU, TXORIAK KAKA EGIN DU esan dezakegu. 

Hizkuntza lantzen 

 

Euskal Girotze Barnetegietan jolas hori euskara lantzeko erabili ohi dute. Horretarako, paretan 

dagoen lagunak norbait mugitzen ikusiz gero, atzera bidaltzeko ezingo du jokalari horren izena 

esan. Beraz, jokalariaren deskribapena egin beharko du: "hile horia duen mutila", "galtza zuriak 

eta zapata gorriak dituen neska"... 
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Esamoldeak 

 BETE IZAN: Betetzea, txito izan, zigortua, itsu izan, izan (jolas honetan paretan dagoen 

pertsona). 

Gaitasunak 

 JARDUERA LUDIKOA: Mugimendu eta adimen-estrategia jokoa. 

 JOKAERA KOGNITIBOAK: Eragiketa-jokaera (arrazoibide konkretua). 

 TREBETASUN FUNTZIONALAK: Ikerketa (korrika lekualdatzea); eraginkortasuna (lastertasuna 

eta zehaztasuna). 

 ALDERDI SOZIALAK: Gizabanako-harremana. 
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Do-re-mi 

Azalpena 

Txalo-joko honetan ere, txalo jotzeko modua adostu eta, 

binaka edo korroan, abestia kantatu behar da erritmoa 

jarraituz. 

Abestia 

Do, re, mi 

euria du hasi. 

mi, fa, sol 

aterki, guardasol. 

sol, la, si 

putzuan erori. 

si, do, re 

bustita gaur ere. 

re, mi, fa 

banoa etxera. 

Abestia entzuteko edota deskargatzeko esteka:  

http://www.aisia.net/fitxategiak/jolasak/mp3/audio155.mp3 
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Arraultzaren behatzen jolasa 

Azalpena 

1. Jolasaren Zeraingo bertsio herrikoia hautatu dugu eta musika asmatu. 

2. Banan-banan erakutsi behar dira eskuko hatzak abestiak dioen eran, txikitik hasi eta lodienera 

arte. 

Abestia 

Honek arraultza erosi, 

honek gatza bota, 

honek frijitu, 

honek pixkat dastatu, 

honek dena zurrupatu. 

Abestia entzuteko edota deskargatzeko esteka:  

http://www.aisia.net/fitxategiak/jolasak/mp3/audio142.mp3 
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Korro txirinbolo 

Azalpena 

1. Jolaskide guztiek biribil bat osatu behar dute, elkarri 

eskutik helduta. 

2. Abestia abesteaz bat, biraka hasiko dira. Abestian zehar gorputz atalak izendatzen direnean, 

jokalari bakoitzak gorputzeko atal hori erakutsiko du. 

3. Ondoren, KORRO TXIRINBOLO esatean, norberak bere tokian bira egingo du. 

Esamoldeak 

 HUTS EGIN, GAIZKI EGIN (abestiak dioena ondo ez egitea). 

 KORROAN: Biribilean, kirrinkiloan, errondan. 

Gaitasunak 

 JARDUERA LUDIKOA: Entzumen-jokoa. 

 JOKAERA KOGNITIBOAK: Sentipen eta mugimendu-jokaera erritmikoa (errepikapena); 

eragiketa-jokaera (arrazoibide konkretua). 

 TREBETASUN FUNTZIONALAK: Ikerketa (lekualdatzea). 

 ALDERDI SOZIALAK: Kooperazio-motako harremana. 

Abestia 

KORRO TXIRINBOLO ZEIN POLITA DEN  

KORRO TXIRINBOLO ZEIN POLITA DEN 

HANKA BAT, BESTEA. 

KORRO TXIRINBOLO.  

KORRO TXIRINBOLO ZEIN POLITA DEN  

KORRO TXIRINBOLO ZEIN POLITA DEN  

HANKA BAT, BESTEA, ESKU BAT BESTEA.  

KORRO TXIRINBOLO.  
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KORRO TXIRINBOLO ZEIN POLITA DEN 

KORRO TXIRINBOLO ZEIN POLITA DEN  

HANKA BAT, BESTEA, ESKU BAT, BESTEA, BEGI BAT BESTEA.  

KORRO TXIRINBOLO. 

Abestia entzuteko edota deskargatzeko esteka: 

http://www.aisia.net/fitxategiak/jolasak/mp3/audio_74.mp3 

http://www.aisia.net/fitxategiak/jolasak/mp3/audio_74.mp3
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Alea Tita Konba 

Azalpena 

1. Jolas-zuzendariak abestia abestu eta beste guztiek 

erantzun behar diote. Zuzendariak abesten duena 

errepikatu behar dute batzuetan; beste batzuetan, 

berriz, dagokiona erantzun: 

Gidaria: ALEA  

Taldea: ALEA  

Gidaria: ALEA TITA KONBA  

Taldea: ALEA TITA KONBA  

Gidaria: AMASA AMASA AMASA  

Taldea: AMASA AMASA AMASA  

Gidaria: O ALOE ALOE ALOA  

Taldea:O ALOE ALOE ALOA  

Gidaria: MANBO  

Taldea: MANGO  

Gidaria: EPI EPI EPAPAO  

Taldea: EPI EPI EPAPAO  

Gidaria: ZI ZA ZI ZA  

Taldea: IE IE  

Gidaria: ZI ZA ZI ZA  

Taldea: IE IE  

Gidaria: ZI  

Taldea: IE  

Gidaria: ZA  

Taldea: IE  

Gidaria: ZI ZA ZI ZA  

Taldea: IE IE  

Gidaria: GOAZEN BERRIRO HASTERA 

 

2. Abestia behin eta berriro errepikatzen da, zuzendaria txandaka aldatuz. Gainera, gidari 

bakoitzak doinu edo ukitu berezia emanez abestu dezake: ozen, azkar, mantso... Abestia 

amaitzerakoan gidariak GOAZEN BEHINGOZ ISILTZERA esango du. 

Aldaerak 

Hitzak aldatuz  

Jolas honen abestiaren aldaera asko daude, aurretik azaltzen dugun honako hau adibidez: gidariak 

esaldi bat abesten du eta besteek errepikatu egiten dute horrek esandakoa. 
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O ALELE 

ALELE TXIKETONGA 

ALELE ANBASA ANBASA 

O ALE BALOA BALOE 

Gaitasunak 

 JARDUERA LUDIKOA: Entzumen-jolasa. 

 JARDUERA KOGNIKTIBOAK: Sentipen eta mugimendu-jokaera erritmikoa (errepikapena). 

 ALDERDI SOZIALAK: Kooperazio-motako harremana. 

Abestia 

ALEA 

ALEA 

ALEA TITA KONBA 

ALEA TITA KONBA 

AMASA AMASA AMASA 

AMASA AMASA AMASA 

O ALOE ALOE ALOA 

O ALOE ALOE ALOA 

MANBO 

MANBO 

EPI EPI EPAPAO 

EPI EPI EPAPAO 

ZI ZA ZI ZA 

IE IE 

ZI ZA ZI ZA 

IE IE 

ZI 

IE 

ZA 

IE 

ZI ZA ZI ZA 

IE IE 

GOAZEN BERRIRO HASTERA 

(Bukatzeko: GOAZEN BERRIRO ISILTZERA) 

Abestia entzuteko edota deskargatzeko esteka: 

http://www.aisia.net/fitxategiak/jolasak/mp3/audio_22.mp3 

http://www.aisia.net/fitxategiak/jolasak/mp3/audio_22.mp3
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Domino Abanti 

Azalpena 

Antzezpen-jolas honetan jolaskide guztiek biribil bat 

egingo dute, zutik. Erdian lagun bat jarriko da, eta hark 

esandako eta egindako guztia errepikatuko dute beste 

guztiek. Erdikoak antzeztuko du abestiaren hitzek adierazten dutena: 

 DOMINO ABANTI = besoak aurrera luzatu, hatz lodia gora begira dagoelarik.  

 DOMINO PREGO = besoak jaso bularrera.  

 BURUA GORA = burua gora begira jarri.  

 HANKAK OKERTU = belaunak okertu, oinak barrualdera geratzeko moduan. 

 IPURDIA KANPORA = ipurdia atzeraka bota. 

 BEGI BAT ITXI = begi bat itxi.  

 MINGAINA ATERA = mingaina albo batera atera.  

 AURRERANTZ MUGITU = oinez aurrera joan.  

 TRIKITIXA, TRIKITIXA, TRIKITIXA XA XA = aurretik esandako guztia aldi berean eginez, 

gorputza alde batera eta bestera kulunkatu. 

Esamoldeak 

 KORROAN: Biribilean, kirrinkiloan, erronda. 

Gaitasunak 

 JARDUERA LUDIKOA: Entzumen-jokoa. 

 JOKAERA KOGNITIBOAK: Sentipen eta mugimendu-jokaera (errepikapena). 

 TREBETASUN FUNTZIONALAK: Imitazioa. 

 ALDERDI SOZIALAK: Kooperazio motako harremana. 

Abestia 

Abestia entzuteko edota deskargatzeko esteka: 

http://www.aisia.net/fitxategiak/jolasak/mp3/audio_30.mp3 

http://www.aisia.net/fitxategiak/jolasak/mp3/audio_30.mp3


Erdikoa: DOMINO ABANTI 

Besteak: DOMINO ABANTI 

Erdikoa: DOMINO PREGO 

Besteak: DOMINO PREGO 

Erdikoa: BURUA GOR 

Besteak: BURUA GORA 

Denak: TRIKITIXA, TRIKITIXA  

TRIKITIXA XA XA  

Erdikoa: DOMINO ABANTI 

Besteak: DOMINO ABANTI 

Erdikoa: DOMINO PREGO 

Besteak: DOMINO PREGO 

Erdikoa: BURUA GORA 

Besteak: BURUA GORA 

Erdikoa: HANKAK OKERTU 

Besteak: HANKAK OKERTU 

Denak: TRIKITIXA, TRIKITIXA 

TRIKITIXA XA XA 

Erdikoa: DOMINO ABANTI 

Besteak: DOMINO ABANTI 

Erdikoa: DOMINO PREGO 

Besteak: DOMINO PREGO 

Erdikoa: BURUA GORA 

Besteak: BURUA GORA 

Erdikoa: HANKAK OKERTU 

Besteak: HANKAK OKERTU 

Besteak: IPURDIA 

KANPORA 

Denak: TRIKITIXA, TRIKITIXA 

TRIKITIXA XA XA 

Erdikoa: DOMINO ABANTI 

Besteak: DOMINO ABANTI 

Erdikoa: DOMINO PREGO 

Besteak: DOMINO PREGO 

Erdikoa: BURUA GORA 

Besteak: BURUA GORA 

Erdikoa: HANKAK OKERTU 

Besteak: HANKAK OKERTU 

Erdikoa: IPURDIA KANPORA 

Besteak: IPURDIA 

KANPORA 

Erdikoa: BEGI BAT ITXI 

Besteak: BEGI BAT ITXI 

Denak: TRIKITIXA, TRIKITIXA 

TRIKITIXA XA XA 

Erdikoa: DOMINO ABANTI 

Besteak: DOMINO ABANTI 

Erdikoa: DOMINO PREGO 

Besteak: DOMINO PREGO 

Erdikoa: BURUA GORA 

Besteak: BURUA GORA 

Erdikoa: HANKAK OKERTU 

Besteak: HANKAK OKERTU 

Erdikoa: IPURDIA KANPORA 

Besteak: IPURDIA 

KANPORA 

Erdikoa: BEGI BAT ITXI 

Besteak: BEGI BAT ITXI 

Erdikoa: MINGAINA ATERA 

Besteak: MINGAINA ATERA 

Denak: TRIKITIXA, TRIKITIXA 

TRIKITIXA XA XA  

Erdikoa: DOMINO ABANTI  

Besteak: DOMINO ABANTI 

Erdikoa: DOMINO PREGO 

Besteak: DOMINO PREGO 

Erdikoa: BURUA GORA 

Besteak: BURUA GORA 

Erdikoa: HANKAK OKERTU 

Besteak: HANKAK OKERTU 

Besteak: IPURDIA 

KANPORA 

Erdikoa: BEGI BAT ITXI 

Besteak: BEGI BAT ITXI 

Erdikoa: MINGAINA ATERA 

Besteak: MINGAINA ATERA 

Erdikoa: AURRERANTZ IBILI 

Besteak: AURRERANTZ IBILI  

Denak: TRIKITIXA, TRIKITIXA 

TRIKITIXA XA XA 

 


