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MALERREKA    SOLASEAN 
 

 

SARRERA 

 
Hemen azaltzen dudana Doneztebeko eskolan lantzeko pentsatuta dut; lehen 

hezkuntzako 4. mailako ikasleekin, hain zuzen, aurten maila horretako tutorea 

naizelako.  

Gelako ikasle batzuen gurasoak euskaldunak dira eta, gainera, bertako euskalkiaz 

hitz egiten dute. Ikasle horientzat interesgarriagoa izango da, etxeko 

hizkuntzaz arituko gara eta. Beste ikasleek izango dute kanpoan aditzen duten 

euskalkia gelan lantzeko aukera.  

Gai hau azken hiruhilekoan landuko dugu Inguruaren Ezaguera arloan Nafarroa 

landu bitartean. 

 

 

HELBURUAK 

 
� Helburu orokorra 

 

Malerrekan hitz egiten den Nafarroako Sartaldeko euskalkia ezagutu eta 

euskalki horren zenbait aldaera identifikatu. 

  

� Helburu  zehatzak 

 

- Gure inguruko hizkera ezagutu eta identifikatu. 

- Hizkera desberdinen balioaz ohartarazi. 

- Herri desberdineko esaerak kontatu eta ikasi. 

- Ikasleen etxetan kontatutako ipuinak edota esaerak, pasadizoak… jaso. 

- Nafarroako mapan herriak kokatu. 

 

 

EDUKIAK 

 
Euskalkiaren hitzak, esapideak, esaera zaharrak, haurtzaroko jolasak, 

asmakizunak, ipuinak eta kontakizunak ezagutu eta batzuk ikasi. 
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MATERIALA 

 
Malerreka Solasean liburuko testuak eta grabaketak. 
Etxetik Plazara aldizkaria. 

Ikasleen etxeetan bildutako materiala. 

Euskarazko hiztegiak eta entziklopediak. 

 

 

JARDUERAK  

 

� Lehendabiziko saioko lana 
 

1. Gaiari hasiera emateko Onddoak, zizak eta perretxikoak izeneko 
grabazioa entzungo dute.  

Entzun baino lehen, aipatuko dizkiet zein diren grabaketa horren 

ezaugarriak eta arretaz entzun behar dutela ahalik eta gehiena ulertzeko. 

Entzun ondoren, testua komentatuko dugu: ulertu dutena eta hitz 

ezezagunik harrapatu duten … 

 

2. Onddoak, zizak eta perretxikoak izeneko testuaren zati bat banatuko 
diet ikasleei. Euskara batuan idatzita dago eta hitz batzuk azpimarratuta 

daude. Ikasleen lana hauxe izango da: grabazioa entzun bitartean,  

konturatu zein hitz erabiltzen duten horien ordez. 
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Onddoak, zizak eta perretxikoak 
 

 Lehenago biltzen ziren onddoak izaten ziren... eta ez zen uste… urte 

guztian izaten zirela, eta biltzen ziren onddoak izaten ziren... urrian... urrian, 

urrian, iratze egiten ari ginelarik. Eta orain eman dugu kontua aspaldian e... pues 
ateratzen direla... hasi maiatzean hogeita zazpitik edo... bitik... hirutik edo hasi, 

eta... beren... epoka dute... ia San Ferminak alde arte. Eta gero... Amabirjina... 

aurretik hasi, eta... ja berriz Amabirjina arte, hogei bat egun... hamabost bat 

egunez. 

 

 Lehenbiziko ateratzen dira beheiti, behetik, hasten dira behetik gora, 

Frantzia aldetik... haiek gero segitzen dute goitik... e... Norte aldetik, eta gero 
ateratzen dira ja mendira hondarrerako. Eta... hola, gero izaten dute... gero 

hasten dira San Migel... aurrean, edo San Migel egunetan eta ja urri guztia. 

 

Ink.: Orduan badira etapa... diferenteak. 
 

Bai, badira etapak. Eta... zizak berriz izaten dira... udaberriko zizak ateratzen 

dira... ba... segun, batzuetan hasten dira apirilean... martxoan... 

 

Ink.: Hori zizak... 
 
Bai, zizak, ziza zuriak maiatza arte. Udaberriko zizak. 

 

Ink.: Eta onddoek orduan zenbat… etapa dituzte? 
 

Onddoek badituzte... hiru etapa, eta... gero tartean ere ateratzen dira noiznahi. 

Hau da, eta... etapa batetik bertzera bat edo bertze beti ateratzen da. 

 

 Eta gero izaten dute hazia, zuria, arroza bezala zuria. Eta batzuek 

erraten dute etaparen hondarrean izaten dela... eta nik erraten dut etaparen 

hasieran dela. Eta ja haiek hasiz geroztik ja m… egun pare bat edo bezperatik 

hasten direla. Aldiro ez... ez dira sortzen, igual... ez du denborak ematen, eta 

hazia hiltzen da. Baina gero, haziak joan behar du egunean baina egunean e... 

zuriago, brillanteago, politago... eta... ja gero... joaten da pasatuz. 

(…) 
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� Bigarren saioa 
 

3. Zubietar bati egindako elkarrizketa idatziz eman: Zubietako artzaina.  
Hasteko, ikasleek isilpean irakurriko dute, poliki-poliki, eta ulertzen ez 

dituzten hitzak edo esapideak apuntatuko dituzte. Ondoren, guztion 

artean argituko ditugu. Gero, ozenki  eta banan-banan irakurriko dute. 

 

4. Segidan, lexikoa lantzeko ariketa bat egin behar dute. Oraingoan, binaka 
eta hiztegiak erabiliz, testuan azpimarratuta dauden hitzak beren 

sinonimoekin  lotuko dituzte. 

Ariketa bukatu eta gero ozenki zuzenduko dugu. 

Orain izango da momentua komentatzeko zer hitz erabiltzen diren 

Malerrekan. Adibidez: hondarreko(azkeneko), kontzen, lasterrago, afizioa 

(zaletasuna), kozka (koska), saketsa (sakatsa), igoal, solastu (solas egin, 

solasean), bortz, niretzat (nire ustez), hagitz  eta abar. 

 

5. Ikasleek etxean galdetuta beren herriko bertze hitz batzuk gelara 
ekarriko dituzte eta zerrenda prestatuko dugu. 
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LINO INDAKOETXEA INDAKOETXEA 

Zubietako  artzaina 

 

 

Zubietako Etxeberriko Lino Indakoetxea 70 urteko artzainarekin solastu gara 

artzaingoaren iraganaz, orainaz eta geroaz. 

 

- Lino, zenbat urte artzain zarela? 
- Beti. Hala ere, bortz urtez Frantzian mendigizon aritu nintzen. Istripu baten 

ondorio Zubietara itzuli nintzen 35 urterekin. Geroztik, artzain aritu naiz. 

 

- Zenbat ardi izaten dituzue? 
- Orain 140, baina lehen 100 bat izaten genituen. Beti ardi latxa mestizatua, 
mutur beltzekoa. Gehien bat, Arburu izeneko parajeetan haziak dira eta 

bertako bordetan kontzen ditugu. 

 

- Nola bereizten dira Linoren ardiak? 
- Nik ederki ezagutzen ditut, baina ardi guztiek bezala, etxeko marka belarrian 

dute; guk ezkerreko belarrian saketsa edo kozka egiten diegu. Badira marka 

diferenteak eta batzuetan, guri ez zaigu gertatu baina, antzekoak izanda 

arazoak sortzen dira ardiak bereizteko. 

 

- Zakur hezitzaile ona omen zara Lino? 
- Afizioa baldin badute hezten ahal dira zakurrak. Nik emeak nahiago ditut 

lasterrago hazi eta askoz umilagoak eta erneagoak direlako. Urte eta erdi edo 

bi urtez ardietarako prestatzen dira. Berrogeiren bat hazi ditut orain arte, 

etxerako, saltzeko edota oparitzeko. Bilbora ere eraman dituzte gure zakurrak 

eta hagitz onak atera omen dira. Niretzat zakurrak pertsonak bezalakoak dira. 

Beren izenez ezagutu, deitu eta horrela kasu egiten dute: Txiki, Xaltan… 

 

- Zer aldatu da artzaingoaren munduan azkeneko 40 urteotan? 
- Gauza anitz, baina ardien prezioa igoal dago, eta gainera, orain ezin da 

negoziatu. Arkumeekin ere prezioa ez da garestitu, karnizerietan, berriz, bai. 

Subentzioa ematen dute, baina, hala ere, etorkizunik ez du honek…Gazteek 

bertze lanetan nahiago dute. Gu gelditzearekin…akabo. 
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Beheitiko hitzen parekoak testuan azpimarraturik daude. Bilatu eta lotu itzazu. 

 
1.- Kariotu:   garestitu . 
 

2.- Argiagoak: …………………………………… . 

 

3.- Eremuetan: ………………………….…….… . 

 

4.- Etorkizunaz: ……………………….….…… . 

 

5.- Gelditzean: ……………………………..…… . 

 

6.- Edukitzen: ……………………………...…… . 

 

7.- Artzaintzaren: …………………….……… .  

 

8.- Lehenaz: …………………………..………..… . 

 

 9.- Tratua egin: ………………….…….……… . 

 

10.- Bildotsekin: ………………….…….……… . 

 

11.- Harategietan: ……………………….…… . 

 

12.- Berdintsuak: ……………………………… . 

 

13.- Aguduago: ………………………….……… . 

 

14.- Hondarreko: ………………..…………… . 
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� Hirugarren saioa 
 

6. Hiztegi eta liburu desberdinak erabiliz euskalki hitzaren informazioa 
lortuko dute. 

 

7. Euskalkien mapak erakutsi eta azaldu. Azalpena erabili ikasleak 

konturatzeko non hitz egiten den euskaraz eta zenbat hizkera desberdin 

dagoen. Horrekin lotuta, euskara batuaren arrazoia aipatu. (Kontuan hartu 

ikasleen adina). 

 

8. Ariketa honetan Malerrekako erranerak edo atsotitz batzuen zerrenda 
emanen diet ikasleei. Esaldi horietan hitz batzuk kenduta daude. Hasieran, 

esaera zaharrak  osatu dituzte. Ondoren, denon artean, haien esanahia 

azalduko dugu. 

 

9. Ikasleek etxerako lan bat izango dute, hauxe: eskolara ekarri bertze 
esaera batzuk. 
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ERRANERAK  EDO  ATSOTITZAK 
 

 

1. “Goiz gorri, ………………gorri”  (Narbarte) 
2. “Ezkur urte, ……………urte” (Urrotz) 
3. “San Joanetan……………, San Pedrotan mututu” (Urrotz) 
4. “San Martin buru zuri, mendi punteta… daude zuri” (Urrotz) 
5. “Aurretik egina, ………………egina” (Beintza-Labaien) 
6. “Goiz jaikia, goiz gose; ……………………jaikia loaz ase” (Beintza-Labaien) 
7. “Hitzezko konplimenduak, lohizko gaztanberak” (norbaiten faltsukeria 

adierazteko)      (Beintza-Labaien) 

8. “Kandelero ………………negua heldu da gero. Kandelero………………., negua joan 
da motz” (Sunbilla) 

9. Gure katuak …………………luze, besteak hala direla uste. (Saldias) 
10. Gauza altxatua (geroko gordea), urre gorri. (Sunbilla) 
11. Gizon ttarrak, erronka (desafio, harrabots) handi. (Sunbilla) 
12. Larrean jaioak, larrean nahi. (Sunbilla) 
13. Ostots (trumoi) urtea, …………urtea. (Eratsun) 
14. ……………den lekian, sartu behar da zalia (burruntzalia). (Saldias) 
15. Zurginaren etxean, ………………zaharrak. (Beintza-Labaien) 
16. Denbora joan eta ……………etorri ... orain berriz kontu hori!. (Eratsun) 

 

 

 

 

 

Goiko esaldietan hitz hauek falta dira, baina…NON? 

 

         kuku                bero                    isatsa                         hotz 

 

                 arrats                 elur                      denbora                      eskailera   

 

     berandu                arto                 Zopa                          geroko                 
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� Laugarren saioa 
 

10. Malerreka solasean liburuan agertzen diren zotz egiteko moduak  behin 

entzun eta gero, idatzita emango dizkiet. Gero, ikasle bakoitzak bat 

aukeratu eta ikasi egin behar du.  

 
 

 

ZOTZ EGITEKO MODUAK 

 

Kañi kañi 

Bete zilarra 

Papirona 

Bete zilarra 

Benigon 

Harriketan baionetan 

Iterragon gona 

Lagon lagona 

Ziripiton 

Erregaren gon 

Irrixkitin lau 

Kri kon! 

(Beintza-Labaien) 

 

Gaztaina gora behera 

Txipitin txapatan fuera! 

(Beintza-Labaien; Ezkurra) 

 

Truxa, murruxa, rota, kabia, lorra, biena, kost! 

(Urrotz) 

 

 

Xirixti mirixti 

Jauna plea 

Olio xopa 

Kikili salda 

Run plen klin! 

 Hau Saldiasko herrikoa da, herrikoa.  

(Beintza-Labaien) 
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11. Bukatzeko lan guzti horren balorazioa egingo dugu. 
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