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EZAUGARRIAK

1. Maila: 6. maila edo DBHko 1. Zikloa

2. Denbora: 11 saio. Oro har, gelan burutuko dira saioak, 8.a izan ezik. Etxean egiteko lanak 

ere bidaliko dira. Batez ere, liburu bat irakurri beharko dute.

3. Edukiak: Orokorki, Nafarroako euskalkien ezaugarriak aipatuko dira eta zehazki, Sakana 

aldeko Nafarra aztertuko dugu. Asmoa ez da teorian gehiegi sakontzea. Saioak erakargarriak 

egitea da gure asmoa. Halaber, Juan Luis Goikoetxea Arrieta-k dioen bezala, ahozko 

esparruetan bideratu behar dugu euskalkia eskolan sustatu nahi badugu. Beraz, ahozkotasuna 

kontuan izan dugu bereziki edukiak aukeratzerakoan. Era berean, artelanak eta esparru 

artistikoa ere landu nahi ditugu hamaika saio hauetan erakargarritasun maila mantentzeko.

Beriain mendia Ergoiena bailaran.



ERGOIENA BAILARAREN
EUSKERA



1. saioa:

1- Sarrera: 

1.1 Sartu EIBZ-ko helbidean, eta jo Nafarroako euskalkien orrira: 

http://www.pnte.cfnavarra.es/eibz/materi2/euskalkiak/index. Entzun honako 

grabazio hau:

ETXARRI-ARANATZ

  LEKUKOA: Etxarriko emakume bat

  NOIZ: 2007ko apirila

  GAIA: Gaztetako kontuak

  GRABAKETA/TRANSKRIPZIOA: Arkaitz Errazkin

1.2 Komunean jarri entzun dena: zer ulertu den, zeri buruz hitz egin duen, erabili duen 

euskara mota, eta abar.

1.3 Euskalkiak zer diren, zeintzuk diren eta duten garrantzia azaldu.

http://www.pnte.cfnavarra.es/eibz/materi2/euskalkiak/index
http://www.pnte.cfnavarra.es/eibz/entzungaiak/euskalkiak_0607/etxarri_aranatz/arkaitz_errazkin_zuendua.pdf
http://www.pnte.cfnavarra.es/eibz/entzungaiak/euskalkiak_0607/etxarri_aranatz/arkaitz_errazkin1.mp3
http://www.pnte.cfnavarra.es/eibz/materi2/euskalkiak/index
http://www.pnte.cfnavarra.es/eibz/materi2/euskalkiak/index


2. eta 3. saioak:

2- Mapan kokatu: 

Bonaparte eta Zuazoren euskalkien mapak bilatu Interneten eta denon artean aztertu eta ikasi 

euskalkien kokapena.

Bonaparteren euskalkien mapa



Zuazoren euskalkien mapa

Bonaparte eta Zuazoren mapak arreta handiz aztertu ondoren, euskalkien 

garapena irudikatu margoak erabiliz.



4. saioa:

1- EIBZ-ren “Nafarroako euskalkiak  2007-2008” Cd-an entzun hurrengo bi grabazio hauek 

gidoiaz baliatuz:

a. Etxarri Aranatz 2

b. Leitza 1

2- Aipatu entzuten ahal diren hizkuntzaren ezaugarri nagusiak: epentesiak, bustidurak, hiztegi 

berezia, eta abar.

3- Laburki, azaldu oro har euskara nafarraren ezaugarriak: fonetika-fonologia,izenaren 

morfologia,aditzaren morfologia, morfosintaxia, eta abar. kontuan izanik. Adibideak 

azaldu.(“Ezaugarri zenbaiten isoglosak Koldo Zuazoren artikulutik hartutako 

erreferentziak)



5. saioa

1- Entzun ondoko bi grabazio hauek, gidoirik erabili gabe, eta egin dagozkien ariketak:

a-  Imotz: “Miguelekin solasean”

1- Zenbat ume ibiltzen ziren eskolan Miguelekin?

2- Zein hizkuntza erabiltzen zuen maistrak?

3- Nongoa zen etorri zen maistra berria?

4- Nora joan ziren urte batean egindako txangoan ?

b-  Goizueta 2 mp3, “Goizuetako neska mutikoak txiste kontari” 

Txisteak eta kontuak entzun eta ikasle bakoitzak bi txiste apuntatuko ditu, gero denen 

aurrean kontatzeko, hango ahoskera imitatzen saiatuz.

Goizueta herria



6. saioa

1- Ergoiena bailarari buruzko informazioa azaldu: 

Mapan kokatu. Halaber, osatzen duten herriak, hots, Unanu, Dorrao eta Lizarraga aipatu. 

2- Ergoiena bailarako euskarari buruz azalpen laburrak eman: Sakana aldeko euskalki nafarra 

denez, dituen ezaugarriak.

3- Entzun, transkripzioa aurrean izanik, honako Dorraoko grabazio hau: “Entierroa eta 

juntziyoko bazkaia”(Euskal Herriko Hizkuntza Atlasa. Ohiko Euskal Mintzamoldeen 

Antologia – Euskaltzaindia) bildumatik ateratakoa.

4- Testua ulertu dela egiaztatu, ikasleei galderak eginez. Komunean jarri euskalki honi buruzko 

ikasitako ezaugarriak. 



7. Saioa 

1- Jose Agustin Garziandiaren liburua “Garai bateko Unanuko oiturak eta olgak” (Auspoa) 

banatu ikasleen artean.

2- Liburu horretan agertzen den atzeko aldeko hiztegia aztertu denon artean.

3- Ikasle bakoitzari liburutik hiru istorio banatuko zaizkio, irakurri eta denen aurrean gero 

kontatzeko.

4- Ikasleek etxera eramango dute liburua eta osorik irakurriko dute hurrengo bi asteetan.

Unanua neguko irudi batean



8. saioa 

1- Bukatu aurreko saioko istorioak kontatzen

2- Sartu EIBZ orrialdean (guretzat, Nafarroako esaerak ,Sakana) eta irakurri agertzen diren 

esaerak. Ikasle bakoitzak bat aukeratuko du eta azaldu besteei esanahia. Adibidez:

- Ago, ago; ire leurriko zapata opatuko duk ik 

ere.

- Aukera-maukera, azkenian okerra (Lizarraga)

- Egur onak, ezpal ona (Arruazu)

- Sakanan oso ezagun den asmakizuna: “Basoan jaio ta 

basoan bizi, errira etorri ta nagusi”.



9.saioa

Unanu Dorrao eta Lizarragako txangoa eta elkarrizketak

1- Ergoiena bailara osatzen duten hiru herri hauetara joango gara. Bertan, ikasle bakoitzak, 

herri bakoitzeko pertsona bat aukeratuko du -gymkana moduko bat ere antolatu daiteke-  eta 

hurrengo galdegaia egingo dio:

- Izena eta deiturak

- Jaiotze data

- Euskara noiz eta non ikasi zuen 

- Txikitan nola bizi ziren: ohiturak, eskola, jolasak, pasadizoak,eta abar.

- Herriko egun bereziak zeintzuk dira eta zergatik

- Gertaera berezirik edo aipatzeko besterik 



10.saioa

Saio honetan txangoan jasotako informazioa komunean jarriko dute. Horretarako taldeak antolatuko 

ditugu. Talde bakoitzean ikasle bakoitzak duen informazioa kontatuko die gainontzekoei eta denen 

artean laburpen bat idatziko dute. 

Gaien zerrenda sortuko dute. Adibidez: zer kontatu zieten umeak zireneko ohiturei buruz?; herriko 

pasadizoren bat?; herriko jaiak, noiz eta nola ospatzen duten?; euskara, noiz eta nola ikasi zuten?, 

eta abar.

Talde bakoitzak gai bakoitzaren bozeramailea izendatuko du eta ikasle guztiek gai bat izanen dute 

gelaren aurrean kontatzeko.

11.saioa

Azken saio honetan talde guztien informazioa komunean jarriko dute. Ikasle guztiek hitzegitea 

komenigarria denez gero, txandak ongi antolatuko ditugu. Gai bati buruz hitzegiten dutenean,  talde 

bakoitzaren bozeramaileak gainontzeko ikasleei kontatuko die aldez aurretik taldean adostutakoa.

Saioa bi zatitan banatuko da:

1. Txangoan elkarrizketen bitartez jasotako informazioa komunean jarri.

2. Zonalde honen euskalkiaren ezaugarriak.
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