
LEITZAKO EUSKALKIA DBHko 1.MAILAN 
 

1. SARRERA 
 

DBHko 1.mailako ikasleentzat prestatu ditut honako ariketak. Leitzako hizkera 
lantzea dut helburua, baina, beti ere, modu dibertigarrian. Honela Leitza non kokatua 
dagoen azalduko diet, Euskal Herriko mapa aurrean dudala. 

Ondoren ikasleei eskatuko diet Leitzako mugak bilatzeko mapan. Ondoren 
Euskal Herriko mapa emango diet eta bertan Leitza kokatuko dute baita inguruko 
herriak ere. 

Hau egin eta gero interneten informazio gehiago bilatzeko eskatuko diet, Leitzari 
buruzkoa (zenbat biztanle dituen, zer ikusi daitekeen, pertsonai garrantzitsuak 
pilotariak, idazleak, harrijasotzaileak, aizkolariak…) 

Ikasleek Leitzari buruzko jakinmina piztu ondoren, nik euskalkiei buruzko 
azalpen bat emanen diet: 
 
Mikel Olanoren “Areso eta Leitzako Hizkerak” liburutik hartutako informazioa. 
 

XIX. mendeko bigarren erdian euskalkiek nola edo halako ofizialtasuna 
bereganatu zuten Luis Luciano Bonaparte euskalkiaren lan handiari esker. Orduz 
geroztik euskalkiek beren izena eta beren mapa izan zuten. 1869.urtean Bonapartek 
azken sailkapen bat argitaratu zuen eta bertan, zortzi euskalki bereizi zituen Euskal 
Herrian: zuberera, ekialdeko behenafarrera, mendebaldeko behenafarrera, lapurtera, 
hegoaldeko goinafarrera, iparraldeko goinafarrera, gipuzkera eta bizkaiera. 

Bonapartek, Leitza eta inguruko nafar hizkerak gipuzkeraren kutsu nabarmena 
zutelako susmoa zuen. Bonapartek 1869ko sailkapenean sei azpi-euskalki bereizi zituen 
iparraldeko goinafarreraren barne. Leitzako hizkera Araitz izeneko azpi-euskalkian 
kokatu zituen. 

Zuazok berriz euskalkien banaketa berri bat proposatu du eta Leitzako hizkera 
erdialdeko euskalkiaren barne kokatu du. 

Ikasleei euskalkiei buruz datu batzuk eman ondoren ariketa batzuk egingo 
ditugu. 

2. ARIKETAK 
1. ariketa. 
 

Leitzako hizkeran egiten duen baten batekin mintzatu zara inoiz? Arazorik izan 
zenuten elkar ulertzeko? Kontatu labur. 
 
2. ariketa. 
 

Hona hemen  ukan eta izan aditzak Leitzan esaten diren bezala. 
  
  UKAN       IZAN     
Nik dut  nik dot    ni naiz  ni naiz  
Zuk duzu  zuk dozo   zu zara  zu za 
Hark du   harrek do   hura da ue da 
Guk dugu  guk du    gu gara gu ga 
Zuek duzue   zuek duzue   zuek zarete zuek zatea 
Haiek dute   aik due    haiek dira aik die 
 



Leitzako izan eta ukan aditzak landu ondoren aldatu beheko adizkiak batuatik Leitzako 
hizkerara: 
 
BATUA     LEITZA 
Duzu      dozo 
Zara      za 
Dugu      du 
Duzue      duzue 
Zarete      zatea 
Du      do 
 
3. ariketa. 
 
“ZOZTZ BILLE YOANDA, TARTIKU BELARRAN SALDA EMAN”                                
izeneko kontakizuna aukeratu dut ikasleekin lantzeko. Patxiku Perurenaren “Leitzako 
Errege Erreginak” liburutik hartuta. Hau denen artean irakurriko dugu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 “Leno etzen izaten oaiñ bezela butanoik sue itteko; zotzekin pixten 
zen sue. Ortako, baserritan ostoak itten zien udazkenen, ta gero negun 
ardiri eman ondoren, gelditzen zien zotzak. Ta yende asko etortzen zen 
errittik zotz eske baserritara: goizen sue pizteko zotzak eramattera. Edoziñ 
attun xar ikusten zen orden, bere zotzak bizkarren artute iluntzen errire 
zila. 
 Ala biñipin, erritar jauntxo oitakon bat izan bear zun beti Urbitara 
yoaten zena, ta Miel Joxepe ori aspertue omen zegoan. Eun beten, yoan 
omen da zotzan eske beti bezela, ta esan omen zion Miel Joxepe orrek: 
 -Sar zaittea barrena gizona; katillu bet salda artuko zo; bero beroa 
dauket eta! 
 -Ez ez, estimetue zeok. Presaka nak. 
 Ez omen zun sartu nai sokaldera, beño beste, egueldi txarra 
zegoela ta sartzeko, yoanen zela seittun; derriorren bezela sarrazo omen 
zun. 
 Ala biñipin, sartu de sokalden, artu omen do azkenen salda ori 
nolabatte, ta velase asi omen zezkitzion sekulako tripeko miñek; lertu bear 
zula gizonak! 
 Tartiku belarran salda eman izakio Miel Joxepe orrek, eta settun 
lijeratu barren guzik gizonari! Pirrit eta parrat, bere artan deskargatu 
omen zen azkenen! 
 Miel Joxepe orrek ordun aurren artute biali omen zun “ya an 
etxera kakittea etortzen al zen” da sekulekoak esanez. Larri yoan omen 
zela gizona, atea irikitzeko betarik gabe, leakumetik aterata! Yoan omen 
zezkitzion orratik, berriz zotzen bille yoateko goak! Sekulen geio ez omen 
zen yoan Urbitara” 



 
Kontakizun hau irakurri ondoren, agertzen diren hitz ezezagunei erreparatuko 

diegu. Honako hitz hauek euskara batuan jartzeko eskatuko diet ikasleei. 
 
Zotza: ezpala 
Ala biñipin: horrela behintzat 
Oitako: horietako 
Zun: zuen 
Zaittea: zaitez 
Estimatue: eskertua 
Nak: nauk 
Derriorren: derrigorrez 
Zezkitzion: zitzaizkion 
Sekulako: izugarrizko 
Tartiku: belar klase bat, barrenak botarazteko erabiltzen da. 
Lijeratu barren guztiak: barrenak botarazi. 
Aurren artute: haserre  
Betarikgabe: denborarik gabe 
Leakume: baserritako ate sarreraren leiho txikia. 
Orratik: geroztik 
Goak: gogoak 
Sekulen geio: inoiz gehio. 
 
Hau guztia landu ondoren, ikasleei gero eta ulergarriagoa egiten zaie Leitzako 

hizkuntza, beraz beste ariketa hauek egingo ditugu orain.  
 

4. ariketa 
Taldeka jarriko ditugu hirunaka edo launaka eta esapide hauen esanahia idatziko 

dute: 
 
- Geo ya asi giñen gazta dexente itten da aidden saltzen giñun: segituan saltzen 

giñun 
- Oañ urrena zuk erabili dozo: zu izan zara erabiltzen azkena. 
- Ligatzeko re ematten tzuen pixkoat beta, aldin aldin: pixkoat denboran noiz 

behinka. 
- Berri berritik, asi atzera lan ortan: hasi berriz lan hortan. 
- Billurrek eotten emen tzien gurasoak e! bildurrik egoten omen zien.  
- Kararik- kara neregana zegoen. Aurrez aurre 
- Auspeza billatu zuen: Ahoz bera 
- Eundiñako bitaminak dittu. Izugarrizko bitaminak   
- Pentsue erruz eman: asko, nahikoa eman   
- Dirue franko eman: asko eman. 

 
5.ariketa. 

Orain denon artean eta irakaslearen laguntzarekin esaera zaharrak irakurri eta 
esanahia landuko dugu: 

 
Ur urtea, elur urtea (ur urtea, urrak ugari dituen urtea) 
Gaur arrats gorri, bihar egueldi. 
Arrats gorri egueldi, goiz gorri atsaldeko euri. 



Elur melur, ezkattok ire beldar; badiu etxen Naike talo ata egur. 
Apirileko lorea, urrea baino hobea 
Abenduko egune argitu orduko illune 
Etxko sue etxeko autsez estale. 
Beste ittekorik etzuenak, bere etxeri su eman zion. 
Zartzea bi aldiz aurtzea. 
Leitze aundi, Iruñen pare, Ladrillen e nai giñuke. 
Eskailerak gorako eta berako. 
 

6. ariketa. 
 
Datorren kontakizun hau irakurtzeko eta euskara batuan jartzeko eskatuko diegu: 
 
“ILLOBA MIELIKOK AURPEGIRA PURRUT EGIN” 
Beste beiñ, gore attuna Miel Joakiñ ori etorri omen da lanetik eta, sokalden 

sartute, gure anaie Mieliko emen eukio amonak seaskan, oañik aurre yaio berrie. Ta, 
attuna Miel Joakin orrek artu besoatan da, goraño altxatute esaten emen zion: Intzaiek 
ba purrutt, in tzaiek purrutt!! 

Ta, aurrek eztio ba, purrutt!, kaka iñ goittik bera arpegire!! Ori gure atte zenak 
eta ama zenak kontatzen zuen, algaraka, ze azio in zion aurrek! 

 
Hona hemen batuaz: 
Beste behin, gure aitona Miel Joakin hori etorri da lanetik eta, sukaldean sartu 

eta, gure anaia Mieliko hemen zuen amonak seaskan, oraindik haur jaio berrie baitzen. 
Eta attuna Miel Joakin horrek hartu zuen besoetan eta, gorrino igota esan omen zion: 
Egin ba purrut!! 

Eta, haurrak bapatean, purrut! Kaka egin zion goitik bera aurpegira!! Hori gure 
aita eta ama zenak kontatzen zuten, farrez,  a ze nolako akzioa egion zion haurrak! 

 
7.ariketa. 

Deskribatu labur asteburun mendira egingo duzun ibilaldia: erabili Leitzako 
ezaugarriak. 

 
8.ariketa 

 Ateraldia prestatuko dugu Leitzako herrira, horretarako lehen bilatu dugun 
informazioa kontuan hartuko dugu.  Nahi izanez gero ere, elkarrizketatxo bat  prestatu 
daiteke Leitzako hizkeran, Iñaki Perurenari, Abel Barriolari, Oinatz Bengoetxeari… 
egiteko. 
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