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GIDA HONEN ABIAPUNTUA

Haur eta Gazteen jardueretarako hezitzaileen gida argitaratu zuen Arabako Foru 
Aldundiak ebete hizkuntza zerbitzuarekin batera 2015ean. Bertan, Aisia eta Astial-
diko hezitzaileei (kultura, kirol, aisialdi eta jantoki) euskararen erabileran eragiteko 
kontuan hartu beharreko zenbait irizpide interesgarri proposatzen dira. 

Aurten, txosten hori oinarritzat hartuta -marko teorikoa- eta ebete hizkuntza 
zerbitzuaren aholkularitzarekin, hezitzaile elebidunei EUSKARAREN SOZIALIZA-
ZIOAN eragiteko tresnak eskaini nahi zaizkie, hau da, arestian aipatutako marko 
teoriko horri, nolabait hezitzaileen egunerokotasunean baliagarria izan daitekeen 
praktika gehitzea. 

“Haur eta gazteen jardueretarako hezitzaileentzako gida” www.euskaraba.eus 
atarian pdf formatuan doanik jaisteko aukera duzue. 
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TESTUINGURUA

Aztikerrek 2015ean argitaratutako txostenean jasotzen den moduan, 16 urtetik gorako 
biztanleak kontuan hartuta, azken 30 urteotan Arabako euskaldunen kopurua ia hiru-
koiztu egin da: 1991n %7 euskaldun osoak ziren eta 2015ean %23,2;  elebidun hartzai-
leak %15,5. Baina, adierazgarriagoa da 3-16 urteko adin tartea, izan ere %90etik gora 
baitira elebidunak, euskaraz komunikatzeko gai direla esan genezake.

Argi dago, euskararen ezagutza eta erabilera Araban -beste lurraldeetan bezala- ez 
direla neurri berean hazi, izan ere, komunitate elebiduna %46koa izanik (Euskara Bizi-
berritze Plana 2013-2017), erabilerak %4,3a baino handiagoa izan beharko luke. Hortaz, 
euskararen ezagutzak gora egin duen heinean, erabilerak ia ez du aldaketa nabarmenik 
izan (gazteria da euskararen ezagutza handiena duen taldea, baina erabilera batez ere 
aisian eta kirolean azpitik dago). 

Erabilera horretan badira hainbat aldagai eragiten dutenak: hiztunen kopurua, hiztunek 
duten hizkuntza gaitasuna edo erraztasuna eta hiztunek euskaraz hitz egiteko dituzten 
aukerak besteak beste. Horregatik, hiztun sarea izatea, hau da, familia, lagun eta auzo-
kideak kalean, etxean, lanean edo ikastetxeetan… ezinbestekoa da, eta horretan, guk 
hezitzaileok, eragin dezakegu. 

Izan ere, oso garrantzitsua da, haur eta gazteek beraien adinkideekin egoera ez insti-
tuzionalizatuetan euskaraz aritzea, eta horretarako komunitate osoa atzean egotea 
ezinbestekoa da. Sakondu dezagun apur bat: azken urteotan, euskararen erabilera sus-
tatzearen inguruko paradigmaren aldaketa ematen ari da. Izan ere, urteetan eskola eta 
familia transmisioa izan dugu ardatz nagusi eta bakarra, eta horretan oinarritu gara jar-
duera gehienak programatzerakoan. 

Goitik beherako transmisioan sinetsi izan dugu, hau da, guraso, irakasle  zein hezitzai-
leengandik umeenganako noranzko bakarreko transmisioan, nolabait belaunkideen 
arteko harremana alboratuz. 

Baina euskararen –eta edozein hizkuntzaren transmisioa- goitik beherakoa, behe-
tik-gorakoa, ezker-eskuinekoa izatea ezinbestekoa da, hizkuntzaren osasun egokia 
bermatzeko. Horregatik, testuinguru honetan, beste behin ere, hezitzaileon papera oso 
garrantzitsua da: 

•	 Adinkideen arteko komunikazioa bideratu/ahalbidetu dezakegu: elkarrizketak 
sortzeko ahalmena sustatuz.
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•	 Erabilera librean eragin dezakegu.

•	 Testuinguru ezin hobea: erabilera instituzionala (euskara = eskola) lausotu egiten 
da aisialdian, hau da, gustuko dituzten jarduerak egiten dira orokorrean, eta oso 
ondo pasatzen dute.

•	 Haurren hizkuntza ohiturak aldatzeko aparteko aukera: komunikazio instituziona-
lizatu (eskola) eta erabilera naturalaren arteko bitartekari lana egiten du aisialdiak.  
Aisian eta kirolean harreman ugari egiten dira adin hauetan, eta hasiera hasieratik 
harreman horiek euskaraz sortzea ezinbestekoa da euskararen transmisioaren 
kate begian beraiek ardatz izan daitezen adinkideekin.

ZERGATIK EUSKARA?

Euskara, udalekuetan zein aisialdian lanean ari garen pertsona askoren helburu eta 
buruhaustea izaten da. Helburu nagusien artean garrantzitsuenetarikoa dela azpima-
rratzen da beti eta eginahalak eginahal S.O.S! askotan ez dugu lortzen helburu horiek 
betetzea. 

Hainbat haur eta gaztek euren arteko harremanetan erabiltzen duten 
hizkuntza gaztelania izaten da eta askotan udalekuetan gaudela hezitzaileok ez dugu 
euskararen erabileran aurrera pausu esanguratsurik ikusten. Horregatik, garrantzitsua 
da lehenik eta behin gure aisialdia ematen den testuingurua ezagutu eta ondo ulertzea. 
Arabako egungo errealitatea hauxe dela esan dezakegu hortaz:

•	 Gehiengo baten etxeko hizkuntza gaztelania da. 

•	 Gure hiri, herri eta auzoetan euskararen erabilera handitu den arren, oraindik ere 
testuinguru gehienetan ez da oso handia: lagun artean, familian, kirolean, zerbi-
tzuetan …

•	 Gaztelania hutsean egindako sare sozialak dira gehien kontsumitzen direnak: te-
lebista, egunkariak, irratia, liburuak, erreferenteak, musika… 

•	 Askok,	 euskara	hezkuntza	 formalerako	erabiltzen	den	hizkuntza	bezala	 identifi-
katzen dute, dikotomia hauek sortuz: euskara = eskola, euskara = betebeharra…
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•	 Gure ingurua gero eta eleanitzagoa da. Kultura aniztasuna kontuan izan behar 
dugu. 

Beraz, gure zeregina -euskararekiko jarrera positibo eta aktiboa transmititzea- ez dela 
ardura makala esan dezakegu argi eta garbi. Baina lasai, aurrera pausu txikiak izango 
direlako… basamortuan oasiak! 

Bada, aisialdia, hezkuntza formaletik kanpo hezteko dagoen tresna garrantzitsua eta 
ahaltsua dela ezbairik gabe esan dezakegu. Udaleku irekietan zein itxietan egiten diren 
ekintza dibertigarrien eta desberdinen bidez, ondo pasatzeaz gain, hainbat balore eta 
praktika egoki transmititu daitezke eta. Aukera aparta, beraz, gozatzen gauden bitar-
tean denon artean ikasteko.

Kontuan hartu behar dugu, hezitzaileok ezinbesteko protagonismoa dugula testuinguru 
horretan, izan ere, gu izango gara jarduera gehienak bideratu eta prestatuko ditugunak 
(ez ahaztu haurren parte hartzea sustatzen!).

Esan bezala, une oro parte hartzaileak hezten egongo gara, eta beraz, aisialdiko profe-
sional bezala gure hezitzaile papera harrotasunez eta horrek eskatzen duen erantzu-
kizunez hartzera gonbidatzen zaituztegu. Ez dezagun ahaztu hezten dugun heinean 
HEZITZAILEAK garela! 

Eta hezitzaile garen honetan, aisialdiko profesional bezala, gure helburuetako bat 
haurrek eta gazteek ondo pasatzen duten bitartean balore batzuk eman eta barnera-
tzen laguntzea izango da: errespetua, bizikidetza arauak, hezkidetza, kulturartekota-
suna, bizimodu osasuntsua… pertsona batek bere garapen egokirako beharrezkoak 
dituen baloreak transmititzea hain zuzen. Eta euskarak zein protagonismo izan behar du 
zerrendatutako baloreen artean? 

Euskara zutabe eta oinarri izan daiteke, transbertsala, eta lehen aipatutako baloreen 
artean transmisiorako eta kohesiorako tresna ezin hobea. Horregatik, gida honen bidez, 
eta urtez urte lan honetan bizitako errealitateetatik abiatuz, lagungarri izan daitezkeen 
proposamen eta teknikak aurkeztu nahi dira. Espero gure bizitza profesionalean, eta 
zergatik ez, pertsonalean ere, erabilgarriak izatea. 

Hortaz, hizkuntzaren arnasgune diren udalekuak aukera aparta izan daitezke askori 
ezaguna egingo zaizuen erronka hau lantzeko, eta gainontzekoentzat ere aukera ederra 
izan daiteke jardungo duzuen lanaren inguruan gehiago hornitzeko. Ekin diezaiogun ba!
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DEKALOGOA

1. Umeak erosoen sentitzen diren hizkuntzan hitz egiteko 
joera izango dute. Hori ez da ez ona ez txarra. 

2. Hezitzaileok eredu eta erreferente gara.

3. Hizkuntzetan erraztasuna izateko erabilera 
ezinbestekoa da.

4. Euskara bizipen positiboekin lotu behar dugu.  

5. Hezitzaileok euskararen erabilera sustatu nahi dugu.

6. Helburu nagusiena euskara asko eta gustura erabiltzen 
laguntzea da.

7. Programazioan testuingurua eta errealitatea kontuan 
hartu.

8. Ekintza ez gidatuetan ere euskara sustatu daiteke.

9. Ezinezkoa da une oro euskara sustatzen ibiltzea, 
jarduerak edo momentuak aukeratu eta kontziente izan.

10. Pertsona txiki askok, gauza txikiak egiten, emaitza 
handiak lortu ditzakete. Animo!
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NOLA ERABILI GIDA HAU?

Gida hau aisialdian aritzen diren hezitzaileei zuzenduta dago. Udaleku elebakarren 
ikuspegitik idatzita dagoen arren (euskara hutsean dinamizatutakoa), gainontzeko 
aisialdi ereduetan ere aplikagarriak diren teknikak eta estrategiak aurkitu ditzake-
zue.

Hezitzaile lanetan ari garenean irizpide eta tresna batzuk eskura izatea benetan la-
gungarri izan daiteke, eta hor kokatu nahi ditugu besteak beste, txosten honetako 
jolas eta jarduera dinamizatuak. Izan ere, jarduera bat euskaraz antolatzeak ez du 
esan nahi zuzenean euskararen transmisioan eragiten ari garenik. 

Dinamikekin hasi baino lehen baina, hamar puntuz osatutako dekalogoa aurkituko 
duzue, hau izan daiteke zuen udalekuetako euskal ordenantza. Bertan kontuan 
hartu beharreko ideia orokorrak azaltzen dira era labur eta zuzenean. Itsatsi hezi-
tzaileen gelan!

Euskararen erabileraren sustapena aurreikusi daitekeenez, gure udalekuetako pro-
gramazioan bere tokia izatea ezinbestekoa da. Horretarako, teknikak erabili baino 
lehen, programazio taula bat egitea gomendatzen dugu. Lehen esan bezala, ga-
rrantzitsua baita teknikak modu kontziente eta koherente batean txertatzea. 
Bertan, taula proposamena aurkituko duzue lagungarria izango zaizuelakoan.

Eta azkenik, erabilgarriak izan daitezkeen tresnak dauzkazue. Hauek adibideak bes-
terik ez dira, eta tokian tokiko behar eta nahietara moldatzea da egokiena. Horre-
tarako, zuen irudimena eta sormena ezinbestekoak izango dira jolasak aldatzeko, 
birsortzeko… Hori bai, tresna hauek modu ordenatu eta kontzientean erabiltzea 
komeni da, zer eta zertarako egiten ari garen argi izanik, hezitzaile lanean eraginko-
rragoak izateko. 

Hortaz, 4 multzotan sailkatu ditugu jolas eta dinamikak: Hizkuntza errutinak lantze-
koak, hizkuntza jolasak (betiko jolasen aldaerak, non hizkuntzaren erabilera txerta-
tua izan den), euskara ardatz duten jarduerak eta azkenik kontuan hartu beharreko 
beste irizpide batzuk. 
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TEKNIKAK ERABILI BAINO LEHEN…

Zer egiten ari garen, zer egin nahi dugun eta nola bideratuko dugun erabakitzea eta 
horretaz kontziente izatea ezinbestekoa da. Oso zaila da memento oro euskararen 
sustapenaren inguruan aritzea, haurrak aspertu egingo genituzke eta guk zoratu-
ta amaituko genuke. Horregatik, garrantzitsua da, estrategia eta jarduerez gain, 
maiztasuna eta intentsitatea neurtzea. Izan ere, euskararen inguruan noiz, nola, 
norekin… egingo dugun aldez aurretik erabaki daiteke eta erabakitzea komeni da. 

Inguruaren	 azterketa	 egin	 (diagnosia),	 gutxieneko	 helburuak	 finkatu:	 errealak,	
sinpleak eta lorgarriak. Hortik abiatuta, estrategiak erabiltzea gomendatzen 
dizuegu (hezitzaile berritsua izatea, kasu). Azkenik, estrategia horiek bideratzeko 
tresnak eta jarduerak aukeratu, intentsitatea eta maiztasuna erabakitzeko.

 ▸ TEKNIKAK / ESTRATEGIAK: Hezitzaileentzako gidan agertzen den moduan, 
oinarrizko estrategia HEZITZAILE BERRITSUA izatea da. Hau da, banakoe-
kin edo taldearekin elkarrizketa asko sortzea (argi izan behar dugu, hezitzaile 
berritsua izatea ez dela asko hitz egitea), beraien arteko elkarrizketetan parte 
hartzea, laguntzea, errefortzu positiboak ematea…. baizik.

 ▸ DIAGNOSTIKOA: Inguruaren azterketa egitea -hizkuntzaren ikuspegitik 
ere- ezinbestekoa da, horrek baldintzatuko baitu egingo den guztia. Badira, 
kontuan hartu beharreko irizpide batzuk:

 ◦ Gune euskalduna den edo ez: udalekua antolatuko den inguruaren az-
terketa egitea hizkuntzaren ikuspegitik: non gaude?, gune euskalduna 
da?, zer nolako aukerak eskaintzen ditu?...

 ◦ Taldea nolakoa den: 

•	 Hezitzaileak: Nolakoa da hezitzaile taldea? Formazioa jaso dugu? 
Zer nolako euskara maila dugu? Zer nolako sentsibilizazio maila 
dago?...

•	 Parte hartzaileak: Zer nolako haurrak daude? Zein eredutik 
datoz? Nondik? Zer dakite? ...
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Zein hizkuntzatan hitz egiten dute…

Haiek bakarrik daudenean?

Guri zuzentzerakoan?

Gu aurrean gaudenean, haien artean?

Gu elkarrizketako parte garenean?

Gure laguntzaz ari direnean?

•	 Familiak: Euskaldunak dira? Etxean euskaraz egiten dute? Zerga-
tik apuntatu dituzte?…

 ◦ Baliabideak: zer nolako baliabideak ditugu? Gidak, jolasak, musika, 
bideoak, udalekuak kokatzen diren guneko euskarazko eskaintza …

 ▸ GUTXIENEKO HELBURUA:	 Gutxieneko	 helburua	 edo	 helburuak	 finkatzea	
komeni da. Sinpleak, lortzeko errazak eta batez ere errealak izatea komeni da. 
Kontuz helburuen artean “euskara sustatzea” txertatzearekin, izan ere, horre-
lako helburu batekin ezin ditugu argi zehaztu zeintzuk izango diren dinami-
kak, zein izango den iraupena, zer jokabide izan behar dugun, nola ebaluatuko 
dugun… 

 ▸ IRAUPENA: Zenbateko iraupena duen udalekuak.

 ▸ MAIZTASUNA / INTENTSITATEA: Dekalogoaren 9. puntuan aipatu bezala, 
ezinbestekoa da, helburuei maiztasuna eta intentsitatea jartzea. Izan ere, 
gure eragitea neurri handi batean neurtu dezakegu. Hau da, egunean zenbat 
bider izango naiz kontziente eta euskararen inguruan kontziente lan egingo 
dut?

 ▸ TRESNAK / JARDUERAK: Helburuak lortzeko erabiliko diren jarduerak, pro-
posamenak…

 ▸ EBALUAKETA: Helburuak eta maiztasuna neurgarriak diren heinean, oso 
garrantzitsua da modu ezberdinetako adierazleen bidez ebaluaketa egitea 
(haurrak, hezitzaileak, ingurua, ekintzak, iraupena edo maiztasuna…). Hel-
burua lortu dugu? Egokiak izan dira denbora, intentsitatea eta maiztasuna? 
Zein izango da hurrengo pausoa?...
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DIAGNOSIA

Haien artean erdaraz egiten dute eta gurekin ere harremana erdaraz izaten 

da gehienetan. Taldearen gutxiengoa euskalduna da.  

GUTXIENEKO 
HELBURUA(K)

Gurekin harremana euskaraz egin dezaten saiatzea. 

IRAUPENA MAIZTASUNA / INTENTSITATEA

7 egun Egunero hizkuntza jolas sinple bat egingo dugu eta otordu guztietan 

hizkuntza errutina parte hartzaileak gehituko ditugu.

 
TEKNIKAK / 

ESTRATEGIAK

 

 

Dakitenei ahalegina eskatuko zaie, eta ez dakitenei laguntza eskainiko zaie. 

Errefortzu positiboak ematen saiatuko gara, batez ere ohikoak ez diren 

egoeretan eta harrera guztietan hezitzaile berritsu gisa arituko gara.

TRESNAK / 
JARDUERAK

 

- Hizkuntza errutinak: 

Harrera guztietan errutina linguistikoa erabiliko dugu eta denbora ez gida-

tuan daudenean 15 minutuz elkarrizketetan sartuko gara. 

- Hizkuntza jolas sinpleak:  bonba!, autotxokeak…

EBALUAKETA

Adierazleak:

- Harreretan euskaraz erantzuten dute

- Lehen hitza euskaraz egiten digute

- Gurekin elkarrizketa osoa euskaraz egiten saiatzen dira

- Hizkuntza jolasetan euskaraz parte hartzen dute (guk gidatua)

Jarraian aurkituko duzuen taulan era oso sinple batean eta diagnosi baten ondoren 
atera daitezkeen talde tipologiak agertzen zaizkizue. 
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Garrantzitsua da, udalekuen antolatzaileei begira (instituzioak, elkarteak, aisialdi 
taldeak…) parte hartzaileen ezaugarri/beharren artean besteak beste, hizkuntzari 
ere erreparatzea. Hau da, alergiak, gaixotasunak, igeri egiten dakiten edo ez gal-
detzearekin batera, zein hizkuntzatan ikasten duen, euskara ulertzen duen edota 
euskara	 erabiltzen	 duen	 jakitea	 interesgarria	 litzateke	 (izen	 emate	 fitxetan	 jaso	
daiteke). 

Horrela, talde izaera bakoitzarekin batera arreta gehiago jarri behar diren tresnak 
dauzkazue, aurrerago haietako batzuen adibideak aurkituko dituzue. Taula aztertu 
baino lehen hiru ohar:

 ▸ Denak euskal hiztunak direla jartzen dugunean, euskaraz jakiteaz gain, eus-
karaz bizi eta hau erabiltzeko gaitasuna duten pertsonei egiten diegu erre-
ferentzia.

 ▸ Taldekatzea modu orokor batean jasota dago, izan ere esku hartzea egingo 
duzuen taldean pertsona haina errealitate egongo direlako.

 ▸ Eragite esparru bakoitzerako proposatutako teknikak errealitateak sortu-
tako beharren arabera moldatu daitezke. Hau da, denak euskaldunak atalean, 
euskara ardatz dituzten teknikak proposatzen dira, baina horrek ez du esan 
nahi gainontzekoak baliagarriak edo egokiak ez direnik, baizik eta non jarri 
behar dugun arreta gehien. 
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ERABILERAREN INGURUKO 5 GOGOETA

Egorera errealetarako hainbat aholku:

Erabilera arautuko dugu?

Erabilera arautzea –zentzu orokorrean- ez da komeni, hau da, “udaleku hauetan beti 
euskaraz egin behar duzue” edo “badakizue udaleku hauek euskaraz direla, ezta?”. Izan 
ere, euskara gustura eta ahalik eta gehien erabiltzearen bidean lagundu nahi diegu 
“euskara ez da araua, aprobetxatu dezakegun aukera da”. Erabilera arautzen badugu, 
ardura beraien esku utziko dugu eta horrela, lagundu baino, behartu egingo ditugu. 

Hala ere, zenbait dinamika/egoera zehatzetan erabilera arautu daiteke, beti ere 
honako aldagaiak kontuan izanik, besteak beste: araua betetzen ez badute, zein 
izango da ondorioa?, ondorio hori beteko dugu? eta zailtasunak ikusiz gero, nola 
lagunduko	diegu?.	Erantzunak	ondo	definitzen	baditugu	eta	zalantzarik	ez	badugu,	
tarte horretan arauak txertatzea egokia izan daiteke. Adibidez: Galdera-Erantzun 
jolasean, erantzunak euskaraz izan arte ez dira ontzat hartuko… 

Akatsak zuzentzea komeni da?

Ez da beharrezkoa eta gehienetan komenigarria ere ez. Behin eta berriz zuzentzen 
bagabiltza, komunikazioa moztuko dugu, ez dute segurtasunik sentituko, deseroso 
egongo dira ziurrenik eta horren ondorioz ume mutuak lortuko ditugu. 

Aldiz, euskara asko –akatsekin bada ere- erabiltzen laguntzen badiegu, errazagoa 
izango da haientzat hizkuntza hobetzea (eskolan ere lagunduko diete). Gaizki era-
biltzen dutenean, hezitzaile berritsu gisa aritzea komeni da, gauzak modu zuzenean 
errepikatuz, galderak eginez edota erreferente izaten. Gainera, esaldiak zuzentze-
ko dinamikak, errutinak, kartelak… prestatu ahal ditugu, esamolde edo hizkuntza 
errutinekin. 
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Hezitzaileon artean euskaraz egitea kostatzen zaigu…

Ez ahaztu erreferente eta eredu garela. Erdaraz egiten badugu, haur zein gazteen 
artean sinesgarritasuna galduko dugu. Gure ardura eta konpromisoak betetzeko 
gai izan behar gara eta beste hainbat zehar lerro zaindu behar ditugun moduan, 
hezkidetza, kulturartekotasuna… hezitzaileon artean euskararen erabilera ere 
zaindu beharra dago. Hezitzaileon artean euskara sustatzeko jolas edo teknikaren 
bat erabiltzea ez dgao gaizki, beti ere guztion artean adostutakoa bada. Adibidez, 
hezitzaile batek erdarara jotzen badu, besteek “pistatxo” hitza esan dezakete, eus-
karara jotzeko gogoraraziz. 

Erabilera sustatzeko kanpaina/dinamika berezirik egitea gomendagarria da?

Ez da oso gomendagarria, alde batetik berriz ere haur eta gazteen esku uzten du-
gulako euskararen erabileraren ardura, eta bestetik, ziurrenik nolabaiteko saria lor-
tzeko -edo zigorrik ez izateko- besterik ez dutelako euskaraz egiten. “Kanpainen” 
bidez ez dizkiegu hizkuntza errutinak txertatzen laguntzen, hobe da erabilerari be-
girako ekintza konkretuak proposatzea, adibidez: haur eta gazteentzat erreferente 
izan daitekeen pertsonaia euskaldun bat gonbidatzea, bertso-saioren bat antola-
tzea … Gogoratu, euskara bizipen positiboekin lortzea dela gure helburua. 

Ez du(te) euskaraz egin nahi: “No me gusta el euskera”

Haur eta gazteen egoera ulertu behar dugu. Ziurrenik beraien testuinguruan ez 
dute euskaraz egiten (eskolan soilik), euskaraz ez dira ondo komunikatzen, harre-
man eskasa dute euskararekin, ez dira eroso sentitzen, ez dituzte erreferenteak… 
Bada, guk, bizipen eta esperientzia eskas guzti horiek gainditzen lagundu behar 
diegu, bizipen eta esperientzia positiboak eskainiz, bizipen positiboen bidez, eus-
kararekiko harremana hobetu dezaten. 
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HIZKUNTZA ERRUTINAK

Jarduera jarraituak (udaleku osoko egunero errepikatzen diren egoere-
tan edota eguneroko jarduera antolatuetan erabiltzen ditugun esaldi, kanta, 
esaerak… dira. Errepikatzen diren esaldi hauen bidez, euskara hainbat memen-
totan erabiltzea ziurtatu dezakegu. 

•	 Eguneroko errutinak

•	 Abestiak eta leloak dituzten jolasak
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EGUNEROKO ERRUTINAK

EGUNEROKO ERRUTINAK

OTORDUAK

 - “On egin, eskerrik asko eta berdin!”

 - “Ñam Ñam, on egin! Ñam Ñam, on egin! Ñam Ñam, on egin! eta on egin denoi! 
Papapa…” (bis)

 - “Gosaldu/bazkaldu/askaldu/afaldu nahi dugu, Gosaria/bazkaria/askaria/afaria 
delako, gosearen kontrako sendagarria… on egin!”

OHERA SARTU / ATERATZEKO

 - “Egun on / Gabon bon-bon! / Ondoloin”

 - Erlaxazio teknika: Binaka jarrita, batak bestearen bizkarrean eskuarekin ani-
malia hauen pausuak imitatuko ditu. Erlaxazio teknika bat da, afektua adie-
razteko modua.

Sugeak gora-gora

sugeak behera-behera

eta zirt eta zart eta gora eta behera.

(atzamarrarekin sugeen mugimendua imitatuz)

Inurriak gora-gora

inurriak behera-behera

eta ñir eta ñir eta gora eta behera

(inurrien pausu txikiak atzamarrekin imitatuz)

Karramarroak gora-gora

karramarroak behera-behera

eta krak eta krak eta gora eta behera.

(eskuekin karramarroen ibilera imitatuz)
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Elefanteak gora-gora

elefanteak behera-behera

eta tonp eta tonp eta gora eta behera

(eskua itxiz, golpe leunak emanez)

KOMUNERA JOATEKO

 - “Komuna ataskatuko dut, komuna ataskatuko dut, kriston mokordoa, botako 
dudana, komuna ataskatuko dut …”

 - “Bota pinue!” 

ZOTZ EGITEKO JOLASAK

Harriola, marriola

Orratza zorrotza,

Zizta gaitza, hari txarra,

Tirabira,

Zirrin-zarran eta zast!

Pita pita margarita

Zuria eta polita

Iji-aja laranja

Horixka eta pertxenta

Guri guri marrubi

Maiatzean etorri

Don, don kikilikon,

Saltsa pika tortolika

Patinean korrika

Don don belendron

Belendrongo dendan

Hiru ume dantzan

Hirurek ez daukate

Goxoki bana poltsan
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ABESTIAK ETA LELOAK DITUZTEN JOLASAK

MAITE ZAITUT

Deskribapena

Jolaskide bakoitza aulki banatan eseriko da, biribila osatzen. Beste lagun bat 
erdian zutik geratuko da.

Erdian dagoena eserita dagoen batengana hurbilduko da eta esango dio: 
MAITE ZAITUT. 

Eserita dagoenak, berriz, erantzun egin beharko dio: ZERGATIK? Eta erdiko 
jolaskideak arrazoiren bat eman beharko dio. Arrazoia edozein izan daiteke, 
baina beti eserita dagoen jokalariaren ezaugarri bat izan behar du: ezau-
garri	 fisikoa	 (ilearen	kolorea,	 sudurraren	neurria,	 begien	kolorea...),	 jantzita	
duen zerbaiten ezaugarria (galtzen kolorea, oinetako mota, alkandoraren 
kolorea...), bestelako ezaugarriren bat (mutila ala neska izatea, herri batekoa 
izatea, adina...) eta abar. Adibide gisa, erdikoak esan dezake: OINETAKO 
BELTZAK DITUZULAKO.

Ezaugarri hori duten guztiak aulkitik altxatu egingo dira orduan, eta beste 
aulki batean esertzen saiatuko dira. Ezaugarri hori betetzen ez dutenak ez 
dira beren aulkitik mugituko. Eserita daudenak tokiz aldatzen diren bitartean, 
erdiko jokalaria hutsik gelditutako aulki batean esertzen saiatuko da. Horrela, 
hurrengo txandarako beste jolaskide bat geratuko da erdian eta jolasa erre-
pikatu egingo da, bestelako ezaugarriren bat esanez.

Oharrak

Hizkuntza lantzeko oso jolas aproposa da. “Maite zaitut” esaldia esan ordez 
beste edozein esaldi erabil daiteke. Adibidez, ezezkoa landu nahi badugu, 
honako elkarrizketa hau egin daiteke:

(1) ez zaitut maite   
(2) zergatik?   
(1) begi urdinak ez dituzulako. Orduan begi urdinak ez dituztenek tokiz aldatu 
behar dute.
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Beste adibide bat:

(1) herriko jaietara zurekin joan nahi dut   
(2) zergatik?   
(1) alkandora gorria duzulako.

ITSUKA

Deskribapena

Zotz egin ondoren “itsua” nor izango den aukeratuko dugu. Itsuari begiak 
estali ondoren beste jokalariak biribilean jarriko dira, itsua erdian utzita.

Biribileko jolaskideak bueltaka hasiko dira, eta itsuarekin batera abestia abes-
tuko dute elkarrizketan ariko balira bezala:

Itsua: ZER ORDU DA?

Taldea: ORDU BATA

Itsua: ZER ORDU DA?

Taldea: ORDU BIAK

Itsua: ZER ORDU DA?

Taldea: HIRURAK

(...)

Itsua: ZER ORDU DA?

Taldea: HAMABIAK

Itsua: NIRE OPILA ERRE AL DA?

Taldea: ERDIA BAI ETA ERDIA EZ

Itsua: BESTE ERDIA NOIZKO?

Taldea: BIHAR GOIZEAN TXOKOLATEA HARTZEKO!

Azkeneko esaldia abesterakoan kirrinkiloan daudenak gelditu egingo dira eta 
itsuak bat harrapatuko du. Harrapatutakoa ukituz nor den asmatu beharko 
du itsuak. Asmatzen badu nor harrapatu duen, harrapatutakoa jarriko da 
itsuarena egiten. Bestela, berriz, itsuak beste jolaskideren bat harrapatu 
beharko du.
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KOLOREEN SORGINA

Deskribapena

Partaide taldea horma baten kontra kokatuko da, eta sorgina izango dena 
hauen aurrean jarriko da. Sorginak kolore bat esatean kolore hori soinean 
daukaten guztiak hormatik irten beharko dira sorginarengandik ihes. Sorgi-
nak harrapatutakoa sorgin bilakatuko da. Honako errutina hau erabiliko da:

Sorgina: Tok tok

Taldea: Nor da?

Sorgina: Koloreen sorgina

Taldea: Eta ze kolore nahi duzu?

Sorgina: GORRIA!!

Oharrak

Koloreak beste kontzeptu baten ordez aldatu daiteke: materiala, arropa, 
janaria…



HAU JOLASA BAINO GEHIAGO DA         Hezitzaileentzako gida praktikoa: Euskararen sustapenerako tresnak26 HAU JOLASA BAINO GEHIAGO DA         Hezitzaileentzako gida praktikoa: Euskararen sustapenerako tresnakHAU JOLASA BAINO GEHIAGO DA         Hezitzaileentzako gida praktikoa: Euskararen sustapenerako tresnak



HAU JOLASA BAINO GEHIAGO DA         Hezitzaileentzako gida praktikoa: Euskararen sustapenerako tresnak 27HAU JOLASA BAINO GEHIAGO DA         Hezitzaileentzako gida praktikoa: Euskararen sustapenerako tresnak

HIZKUNTZA JOLASAK

Jolasean bertan hizkuntza erabili behar denean (askotan abestiak izaten dira). 
Betiko jolasen moldaketak dira, baina hizkuntzaren erabilera integratuz. Izan 
ere, jolas guztiak gure nahi eta beharretara egokitu daitezke –buruari apur bat 
eraginez- gure helburuekin bat egiteko.

•	 Jolasen moldaketak

•	 Jolas aktiboak

•	 Jolas lasaiak

INTERNETEKO BALIABIDEAK:

•	 www.aisia.net

•	 www.jolasak.eu

•	 www.urtxintxa.eus/jolasguneak/jolasak

•	 www.jolastu.eus
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JOLAS AKTIBOAK

IZARRAK

Deskribapena 

Jokalari guztiak seiko taldetan banatuko dira. Talde bakoitzak ilara bat 
osatuko du, talde guztien artean izar itxurako irudi bat osatuz, eta izarraren 
erdian zapi bat jarriko da. Lerro bakoitzeko jokalari bakoitzari zenbaki bat 
jarriko zaio: ilarako lehenengoa bat zenbakia izango da, bigarrena bi zenba-
kia, eta azkena sei zenbakia.

Izarretik kanpo beste jokalari bat egongo da, “agintaria”. Horrek zenbaki bat 
oihukatuko du, eta zenbaki hori duten guztiek korrika hasi beharko dute iza-
rraren 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.

Jolas bera errepikatzen da, jokalariei zenbakiak aldatuz.

Oharrak 

 - Taldeak jokalari gehiagoz edo gutxiagoz ere osa daitezke. Talde kopurua ere 
alda daiteke.

 - Aldaerak asko izan daitezke, adibidez, hiztegia edo soinuak lantzen:

Zenbakiekin jolastu ordez beste edozein hitzekin ere jolastu daiteke. Adibi-
dez zuhaitzekin jolastuz gero, talde bakoitzean pinua, izeia, pagoa, intxau-
rrondoa... izenak banatuko ditugu.
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BONBA!

Deskribapena 

Jokalari guztiak, bat izan ezik, zutik jarriko dira borobil bat osatuz. Beste 
jokalaria, borobilaren erdian jarriko da. Borobilean daudenak, elkarri baloia 
pasatzen hasiko dira (bakoitzak bere albokoari) eta baloia pasatzerakoan, 
jokalari bakoitzak, euskarazko hitz edo esaldi bat esan beharko dio albokoari, 
ozen. Bitartean, erdikoa begiak itxita dituela, zenbatzen arituko da (guztira 
30)

 - 10 zenbatzen duenean, KONTUZ! Esango du eta esku bat altxatuko du

 - 20 zenbatzean, ARRISKUA! Eta beste eskua altxatuko du

 - Eta azkenik 30era heltzean, BONBA! Esango du txalo bat ematearekin batera

Memento horretan, baloia esku artean duena lurrean eseri beharko da, 
hankak luzatuta. 

Jolasa berriro hasiko da eta modu horretan, albokoek bere hanken gainetik 
salto egin beharko dute.

Oharrak 

Galderen gaia zehaztu daiteke edo ez, galdera/erantzunak izan beharrean 
errima bera duten hitzak izan daitezke...umeen euskara mailaren arabera. 

Erdikoak ALDAKETA! esanez, norabide aldaketa egin daiteke.
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AUTOTXOKEAK

Deskribapena 

Gidariak musika jarriko du eta partaide guztiak dantzan arituko dira. Musika 
gelditzean, gidariak gorputzeko atal bat eta zenbaki bat esango du, eta 
partaide guztiek beraien gorputzeko atal hori, gidariak esandako partai-
de kopuruz osatutako taldeetan elkartu beharko dute. Gero berriro musika 
jarriko du eta denek dantzan jarraituko dute gidariak berriz ere musika gelditu 
eta gorputzeko beste atal bat eta beste zenbaki bat esan arte.

Adibidez:

 - 5 esku!

 - 7 ipurdi!

Oharrak

Euskara gutxi dakiten haurrekin erabiltzeko jolas aproposa da, oinarrizko 
hiztegia lantzen baita.

ZAPIA

Deskribapena 

Bi talde egingo dira eta bakoitza eremuaren alde banatan jarriko da. Partaide 
bakoitzak batetik partaide kopuruaren zenbakiraino zenbaki bat izango du. 
Bi taldeen arteko erdiko puntuan objektu batzuk utziko dira eta pertsona bat 
egongo da. 

Pertsona horrek zenbaki bat esan ostean objektu baten ezaugarriak esaten 
hasiko da eta talde bakoitzetik zenbakia duten pertsonak zer objektuz ari den 
asmatu beharko dute. Hori egitean arin arin erdian dauden gauza guztien 
artean hartu beharko dute eta beste taldekoak harrapatu baino lehen bere 
taldera itzuli beharko dira.  
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Oharrak 

Objektu bakoitzaren ezaugarri zerrenda idatzita izatea komeni da.

Talde bakoitzetik pertsona bakarra atera beharrean, bat baino gehiago atera 
daiteke zenbaki gehiago esanez. Bi ateratzean batak bestea bizkarrean era-
manda, hiru doazenean zabu batean bezala eta lautik gora ilaran aurrekoaren 
eskua hanka artetik helduta (kooperatiboa)

JOLAS LASAIAK

KITTO HITZ

Deskribapena

Jolaskide bakoitzak orri bat eta idazteko arkatza edo boligrafo bat hartuko 
du. Denen artean zortzi hitz multzo aukeratuko dira eta jolaskideek beren 
orrietan idatziko dituzte. Adibidez: pertsona izenak, ugaztunak, koloreak, 
herriak, janariak, zuhaitzak, ibaiak, mendiak...

Jokalari batek hizki bat ozen esango du eta orduan denek idatzi beharko 
dituzte hizki horrekin hasten diren zortzi hitz. Hitz horietako bakoitzak au-
rretik aukeratutako multzo batekoa izan beharko du. Adibidez, U hizkia auke-
ratuz gero, honako hitz hauek idatz daitezke: Unai, Untxia, Urdina, Urruña, 
Urrak, Urkia, Urdaibai, Uzturre...

Norbaitek hitz multzo bakoitzeko hitz bana idatzi orduko, “KITTO HITZ!” 
oihukatu du eta hortik aurrera gainerako jolaskideek ezingo dute beste ezer 
idatzi beren zerrendetan.

“Kitto” oihukatu duen lagunaren hitzak begiratu behar dira lehenik. Hitz 
bakoitzeko hamar puntu irabaziko ditu, baina beste jokalariren batek hitz 
bera idatzi badu, hitz horrek soilik bost puntu balioko du.

Jolasa errepikatzen da, baina beste hizki batekin. Ehun puntu lortzen dituen 
lehenengo jokalariak irabaziko du.
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Oharrak

Honelako taula eredua erabili daiteke:

Izena Animalia Kolorea Lekua Janaria Puntuak

U Unai Untxia Urdina Urdaibai Uraza 50

...

      

BINGO!

Deskribapena

Parte	 hartzaileei	 fitxa	 batzuk	 banatuko	 zaizkie	 non	 irudi	 batzuk	 azalduko	
diren, adibidez, janari bat egiteko beharrezko osagaiak. Kutxa/poltsa batean, 
fitxetan	 dauden	 irudi	 guztiak	 egongo	 dira,	 kasu	 honetan,	 osagai	 guztiak.	
Parte hartzaile batek, kutxatik irudi bat hartu beharko du eta izena ozen 
irakurri. Azukrea!	Adibidez.	Besteek	berain	fitxetan	osagai	hori	duten	edo	ez	
begiratu beharko dute. Osagaia izatekotan, X batez markatu beharko da, eta 
ez izatekotan, ez da ezer egin behar. Osagai guztiak lehen markatzen ditue-
nak BINGO! oihukatu beharko du.  

Oharrak

Errezetekin, eskulanekin, objektuekin … egin daiteke. 

BINGO! oihukatu eta gero, errezetak komunean jarri daitezke, hiztegia landu, 
errezetaren bat praktikan jarri...
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EZAGUTZA BINGO!

Deskribapena

Orri batean taula bat marraztuko dugu eta laukitxo bakoitzean pertsona 
baten inguruko ezaugarri edo gustu bat idatziko dugu. Partaide bakoitzak 
horrelako orri bat izango du eta gainontzekoei galderak eginez gustu edo 
ezaugarri hori betetzen duten pertsonak aurkitu beharko dituzte beraien 
izenak laukian idatziz. Helburua lauki guztietan izen bat lortzea izango da.

Ezaugarri edo gustuen adibideak:

Anai arrebak dauzka, txokolatea gustuko du, “El rey león” ikusi du…

Oharrak

Taula aldez aurretik prest egotea komeni da, eta haurren parte hartzea sus-
tatzeko, haiek prestatu ahal dituzte galderak.
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EUSKARA ARDATZ

Hizkuntza ezinbesteko tresna denean jarduera aurrera eraman ahal izateko. 
Beraien artean euskaraz egin dezaten edo guk beraiei lagundu ahal izateko 
aproposak.

•	 Irratsaioa, aldizkaria…

•	 Antzerkiak

•	 Karaokeak

•	 Ipuinak

•	 Asmakizun jolasak, txisteak…

•	 Jarduera jarraituak

INTERNETEKO BALIABIDEAK:

ENTZUTEKO IPUINAK

•	 www.etxegiroan.com

•	 www.synbaloo.com/mix/ipuinklasikoak

•	 www.solasegitekoipuinak.net

•	 APP: Ipuintxo (www.ikasbil.eus/web/ikasbil/home)

KARAOKEA

•	 www.txantxangorria.eu

•	 www.kantuan.net

•	 www.alea.eus/kantari

•	 Youtube: Gabi de la maza

IPUINAK, ABESTIAK...

•	 www.txiki.net

•	 www.naiz.eus/ehunipuin 

•	 www.childtopia.com
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IRRATSAIOA

•	 Hala Bedi irratia: 
http://halabedi.eus/programazioa/kultura/alai-bedi

ASMAKIZUNAK ETA TXISTEAK

•	 http://jolasakhh.blogspot.com.es/2012/12/ezetz-asmatu.html

•	 http://www.slideshare.net/javialdai/asmakizunak-2-maila

•	 http://gartetxe.wixsite.com/denborapasak/asmakizunak

IRRATSAIOA, ALDIZKARIA...

UDALEKUETAKO KRONIKAK

Deskribapena 

Hizkuntza errutina gisa erabili daiteke. Egun bakoitzaren kronika talde bati 
egokituko zaio eta hainbat modutan egin daiteke: 

 - Irratsaioa: Gaubelan irratsaio gisa aurkeztu daiteke, edota grabatu eta azken 
egunean grabazio guztiak entzun…

 - Aldizkaria: Egunero talde bakoitzak idatzitako kronika gorde eta udaleku 
amaieran, aldizkaria sortu. 

 - Albistegia: albistegi formatuan, gaubelan aurkeztu. 

Oharrak 

Aldaerak asko izan daitezke, eta haurren egoerara moldatzea komeni da. 

Hezitzaileen laguntza garrantzitsua da. 
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ANTZERKIAK

ROLL PLAYING-a

Deskribapena 

Partaide bakoitzak roll desberdina duelarik egoera bat eman eta hori 
antzeztean datza. Egoerak anitzak izan daitezke, adibidez sortu edo landu 
nahi ditugun gaiak erabiliz: kulturartekotasuna, hezkidetza, udalekuetan 
gertatu den gatazkaren bat…

Adibidez:

 - “Denbora librean zaudete etxola bat egiten eta Miren hurbildu zaizue, parte 
hartu ahal duen galdezka” > rollak (batek ez du nahi, besteak nahi du eta beste 
bati berdin zaio. Hezitzailea ere hurbildu da).

Oharrak 

Hasieran, sortutako gatazka antzeztu daiteke eta gero, egoera berdina baina 
gatazka konponduz.
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SUGEGORRI (esketxa)

Deskribapena 

Haurrek sortutako edota hezitzaileek gai baten inguruan (kulturartekota-
suna, euskara, hezkidetza, udalekuetan sortutako gatazka…) espresuki sor-
tutako gidoi bat jarraituz, antzerki labur bat egitean datza. Gerora, antzerki 
berdinari aldaerak txertatuko zaizkio: azkarrago antzeztea, motelago, kan-
tatzen, oihuka, negarrez, barrez …

Adibidez:

Egoera: Mendira egin duzue irteera eta aterpetxerako bueltan euria egiten 
hasi da

Pertsonaiak: euria gustatzen zaiona(1), euria gorroto duena (2), euriak bel-
durra ematen diona (3), hezitzailea (4)…

(Taldekideek pausuen zarata egingo dute)

(4) Arin, uste dut euria egingo duela! 

(2) Ez zait euria batere gustatzen! Ilea bustiko zait! 

(taldekideek euriaren zarata egingo dute)

(1) Zeinen ongi! Euria! Asko gustatzen zait!

(3) Oh ez! Katarroa harrapatuko dugu! Ze beldurraaa!

(4) Lasai! Ura besterik ez da, azken txanpa falta zaigu! Pausuak arindu!

(Taldekideek pausuen zarata egingo dute, oraingoan arinago)

(2) (3) (4) Ze pozik! Heldu gara!

(1) Oh, ze pena…
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Oharrak

Komeni da, hezitzaile taldeak aldez aurretik esketx batzuen gidoiak presta-
tuta izatea. 

Roll eta genero estereotipoak kontuan izan behar dira (ausartaren papera 
nork hartzen duen eta abar)

KARAOKEAK

KANTU LEHIA

Deskribapena 

2/3 talde egin eta proba desberdinak proposatuko zaizkie

 - Hitza eman eta txandaka hitz hori duen abestia kantatu beharko dute (talde  
bakoitzak bat, hurrenez hurren). Horrela, abestirik bururatzen ez zaion taldea 
kanporatua izango da. 

Adibidez: ilargia, kolore, itsasoa, maite/maitasun, bihotz, bai…

 - Abestiaren letra hutsune batzuekin eman eta taldeka bete. Gero, abestia 
jarriko da hutsuneak ondo bete dituzten ikusi eta denon artean abesteko.

Oharrak

Ariketa desberdinak txandakatzea komeni da, astunegia ez izateko.
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IPUINAK

IPUIN KOLEKTIBOA

Deskribapena 

Partaide guztiak lurrean etzango dira ilara batean batak bestearen sabelean 
burua ipiniz. Horrela gaudela muturrean dagoenak istorio bat hasiko du, nahi 
duena. Eta ordenean hurrengoak istorio hori jarraitu beharko du bere ukitu 
pertsonala emanez. 

 - Bazen behin…

Oharrak

Sormena lantzeko aproposa.
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ASMAKIZUN JOLASAK

ISTORIOAK

Deskribapena 

Taldekide batek istorio baten amaiera kontatuko du eta gainontzekoek bai 
edo ez galderekin bakarrik erantzun daitezkeen galderak eginez istorio osoa 
asmatu beharko dute. Adibidez:

URPEKARIA: BUKAERA > Urpekari bat agertzen da zuhaitz baten gainean. IS-
TORIOA > Urpekaria itsasoan igerian zegoen. Hegazkin batek itsasoko ura hartu 
behar izan zuen sute bat itzaltzeko eta urpekaria ere ur honekin batera eraman 
zuen. Gero, ura basora bota zuen eta urpekaria ere urarekin batera erori zen. 

BASAMORTUAN > BUKAERA:Basamortuaren erdian hilda, biluzik dagoen per-
tsona bat dago, lasto zati bat eskuan duela. ISTORIOA> Globo baten gainean 
zeudela, pisu handiegia zuten. Arropa guztia erantzita ere, pisua kendu beharra 
zuten. Beraz, lasto zatitxo bat otzaratik kendu eta zozketa egin zuten. Zatirik 
motzena hartzen zuenak bere burua globotik behera bota behar zuen. 

Oharrak

Umeek ere istorioak asma ditzakete, horrela, euskararen erabilera berma-
tuko dugu.

BETIKO ASMAKIZUNAK

Deskribapena 

 - Puntan puntan bi, atzean zulo bi; eta puntan puntan bat, atzean zulo bat, zer 
da? > artaziak eta jostorratza

 - Botilaren muturrean naukazu, eta ezinezkoa da edatea. Baina ni askatzeko hobe 
duzu, bi ezpainak ongi ixtea. Zer da? > B hizkia
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 - Lagun bakarrak ordubete behar du zulo bat egiteko, eta bi lagunek bi ordu behar 
badituzte bi zulo egiteko, zenbat lagun behar dira zulo erdia egiteko? > ezin da 
zulo erdirik egin

Adibide gehiago: https://www.slideshare.net/javialdai/asmakizunak-2-maila

Oharrak

Asmakizunak aproposak izaten dira ibilbideetan erabiltzeko (autobusa, 
mendi irteera…)

JARDUERA JARRAITUAK (udaleku osoko jarduerak)

HITZ HILTZAILEA

Deskribapena 

Partaide bakoitzak paper zati batean bere izena idatziko du eta beste batean 
hitz bat. Guztiak bildu ondoren bakoitzari izenen multzotik bat eta hitzen 
multzotik beste bat banatuko zaie. Momentu horretan jolasa hasi egingo da 
eta egonaldiak izango duen iraupena izan dezake. 

Helburua tokatu zaizun pertsona hartu duzun hitza esanaraziz hiltzean 
datza. Horretarako elkarrizketa, galdera edo asmakizunez balia daitezke. 
Zure biktima hiltzean berak dauzkan izena eta hitza pasatu beharko dizkizu 
hauek izanik zure hurrengo biktimak. Horrela bakarra bizirik geratu arte.

Oharrak

Hildakoek eskela bat egin beharko dute eta kanposantu bezala egokitutako 
txokoan jartzeko. Bertan nola hil dituzten azaldu beharko dute: irudi, abesti, 
bertso…batekin.
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PIROPOSTA, KUXKUXEROA...

Deskribapena 

Leku ikusgarri batean, postontzi bat jar daiteke eta egonaldian zehar pos-
tontzira euskarazko mezuak, piropoak, oharrak… sartzeko gonbitea egin. 
Ondoren gaubelan, guztiok batera irakurtzeko.

Oharrak

Guztien	aurrean	irakurri	baino	lehen,	filtroa	pasatzea	komeni	da.

Abestitxo batekin aurkezpena egitea gomendatzen dugu (hizkuntza erruti-
na gisa)
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BESTE IRIZPIDE BATZUK

Teknikez gain, beste irizpide batzuk kontuan hartzea komeni da:

HIZKUNTZA PAISAIA (Kartelak, arauak)

Udalekuak	gauzatuko	diren	espazio	fisikoan	dauden	kartel,	arau	eta	abar	zein	
hizkuntzatan dauden zaintzea garrantzitsua da. Haurrek, hizkuntza paisaian 
parte hartu dezakete kartel berriak sortuz eta daudenak euskaratuz (arauak 
kartelak, zabor ontzien izenak…) 

MUSIKA

Euskarazko musika kontsumitzea garrantzitsua da. Pentsatu hortik kanpo 
beste hizkuntzetan dauden kantak entzungo dituztela batez ere. Euskal erre-
ferenteak eskaini behar dizkiegu, horregatik betiko kanta tradizionalez gain, 
egungo eskaintza aurkeztea gomendagarria da, zorionez estilo guztietako 
musika dugu euskaraz!

INTERNETEKO BALIABIDEAK:

MUSIKA

•	 www.badok.info

•	 www.euskalkantak.blogspot.com.es

•	 www.kantuan.net

•	 www.musica.com
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EUSKARAZKO PRODUKTUAK

Lehen esan bezala, testuingurua kontuan hartu behar da, haur eta gazteek 
kontsumitzen duten gehiengoa euskara ez den beste hizkuntzetan dagoelako: 
gaztelania, ingelesa... Horregatik, euskarazko produktuei lehentasuna eman 
behar diegu (diskriminazio positiboa), beraiei eskaintza hori dagoela ikustaraziz 
eta erabiltzeko aukera emanez.

INTERNETEKO BALIABIDEAK:

KATALOGOAK

•	 www.euskaragida.eus

•	 www.elkar.eus

•	 www.katalogoa.org

IKUS-ENTZUNEZKOAK

•	 www.marrazkiak.euskal-encodings.com

•	 www.eitb.eus/eu/kultura/zinema-euskaraz

•	 Youtube: marrazki bizidunak
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