
Nola eman sarrera euskalkiari  ikastetxean?

1.-Egoeraren diagnostikoa:

  Irurtzungo eskolan bi eredu daude: A eta D, ikasleen %65a D ereduan

matrikulaturik dago. Irurtzungoak  eta inguruko herrietako umeak datoz

(Sakana, Ollo, Goñi, Imotz ..). Hala ere, nahiz eta herri askotan euskaraz

hitz egin, etortzen diren ikasle kopuru handi batek ez du euskaraz hitz

egiten, ama  ala aita erdaldunak direlako edo beste arrazoi batzuengatik.

Murgiltze-eredua dugu.

       Irakasle tipologiari dagokionez gehienok euskaldun berriak gara, D

ereduan, noski, bai tutoreak baita espezialistak ere. Kopuru handia behin

betikoak.

2.-Hasi baino lehen.

Proiektu honen aurrrean aldeko jarrerak izango direlakoan nago .Betiko

arazoak  gainditu behar: ondo antolatzeko, baliabideak eskuratzeko,

denbora nondik atera, eta abar.

Zein euskalki landu? Ditugunak aprobetxatuko ditugu batez ere, Sakanakoa

eta Imozkoa.

Nondik nora joan edo ideia zein den azaltzen saiatuko naiz:

  Gure eskolan 2-3 urte daramatzagu euskal jolasak lantzen. Lehenbizi,

Urtxintxa eskolakoak emandako ikastaro batean parte hartu genuen irakasle

ek. Gurasoei ere ikastaro hau egiteko aukera  eskeini zitzaien .Ondoren diru

laguntza  lortu eta begirale bat lortu genuen  ikasleekin lan egiteko eta



martxan jartzeko. Eskolako kurtso guztiek parte hartzen dute (D  eta A

eredukoek, Haur Hezkuntzatik hasita 6. mailara arte). Jolas-orduan egiten

da. Urte osorako  ordutegi bat egiten da, talde guztiek, txandaka, parte

hartu ahal izateko. Neurrri batean, klaseko orduetan ere lantzen

dira.Tutoreak, aldez aurretik, badaki zein jolasa tokatuko zaion bere

taldeari, eta modu honetan, jolasa horri dagokion kanta, hiztegia, araua

lantzeko  aukera izaten du.

Oso esperientzia positiboa da. Eta hortik doa nire proposamena: euskalkiak

jolasen bidez sartu..

Orain arte egin dugun bide  hau aprobetxatuz, zonaldeko euskalkietan

horrelako jolasak, haur-kantak, zotz egiteko jokuak bilatu eta zonaldean

erabiltzen ziren horiek landu.

Esate baterako, txikiekin lantzen dugu behatz-jolas bat:

              Honek arrautza ekarri zuen

              Honek arrautza frijitu ...

Edo sokasalto jolasak:

 “jolaskide bakoitzak hilebete baten izenarekin batera salto egiten du “

     Urtarrila, otsaila , martxoa ...

Ba, jolas hauek herriaren edo zonaldearen arabera  aldaerak  izango

dituztela pentsatzen dut. Hori da ideia; sokasaltoka ibiltzeko, zotz egiteko

jolasak, ahokorapilo hauen aldaerak bildu, herrietan erabiltzen ziren jolasak

bildu  eta orain arte batuan egin dugun moduan inguruko euskalkietan

landu. Euskalkiak jolasen bidez.



3.-Helburuak.

1. Neurri txiki batean inguruko  hizkeraz jabetzea.

2. Jokuen bidez ahozkotasuna bultzatzea.

3. Lehengo jolasak, haur-kantak, ahokorapiloak ezagutzea

4. Inguruko hizkerarekiko interesa piztea.

4.-Edukiak

1. Lehengo jokuak, jolasak, haur-kantak, ahokorapiloak, zotz egiteko

jolasak.

2. Jolasen euskarazko esamoldeak eta lexikoa  inguruko euskalkietan.

3. Hizkuntzaren ikasketa naturala.

5.-Metodologia

   Lehenengo zikloan nago.

   Adin honetan eta beti, esango nuke nik, jolasa hezitzeko tresna ezin

hobea da. Bide batez, kultur transmisiorako tresna egokia da. Honen bidez,

eta euskalkiaren lexiko  eta esamoldeak ezagutzeaz gain, herriko ohiturak,

sinesmenak, istorioak lan ditzakegu meta altxor batzuk aurki ditzakegu

nahi dugun adina zabaltzeko irekia.

Beste alde batetik, jolasa haurren arteko euskararen sustapenerako tresna

on bat da: haurrentzat jolasa dibertigarrria da, gustura sentituko da, hau da,

motibagarria; ezagutza desberdinak oharkabean jasoko ditu eta jolasten



duen bitartean lagunen arteko harremanetan euskararen erabilpena

areagotuko da; erabat eraginkorra eta aktiboa ,egoera komunikatibo batean,

jolasean, kantan, norberak bere burua taldean txertatu, taldekideen arteko

harremanak giro atseginean  elkarri hurbiltzeko bidea ematen du, ahozko

komunikazio bideak errazten dira eta horren  ondorioz  ahozkoa garatzeko

aukerak eskeintzen du.

7.-Jarduerak, epeak, ebaluazioa

       .Ebaluazioa  positiboa izan bada  orain arte, zergatik ez  aldaera

hauekin?.

Epeak? Jarduerak?

 Orain arte egin dugun bezala  egingo nuke nik. Beharbada, tutoreak

zertxobait  gehiago parte hartuz zeren eta begiralea  hor dagoenez, pisu

gehiena bere esku uzten baitugu.

      Zailena izango zen  jolasak aurkitzea eta biltzea  inguruko euskalkietan.

Handik aurrera, eta nolabait bide bat egina dagoenez ez dut uste zailtasun

handiak izango genituenik.
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