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I. -Egoeraren diagnostikoa.
Lan honi hasiera emateko lehenengo hausnarketa ikastetxearen

kokapenarekin lotuta egon behar duela uste dut.Atargi ikastetxe publikoa
Atarrabia herrian kokatzen da. Zonaldean bertan ez dago inolako euskalkirik .
Ikastetxea D eredukoa da .Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza ditu. Euskara
eta Gazteleraz gain, umeek ingelesa ere ikasten dute.

Herriko hizkuntza nagusia gaztelera da. Kaletik jendea ez da euskaraz
mintzatzen.

 Ikasle batzuen herriak Ultzamatik nahiko gertu daudenez, gutxienez hizkera
ezberdinak daudela errezago uler dezakete. Honetaz gain, ume batzuen
gurasoak euskaldunzaharrak dira eta  jaioterriaren arabera euskalki ezberdinen
erreferenzia izan daitezke.

Irakasleen artean gutxi dira euskadun zaharrak direnak eta are gutxiago
euskalki bat menperatzen dutenak. Urtero irakasle ordezko eta behin-behinekoen
artean euskalkiren bat edo ezagutzen dutenak izaten dira.

II. Oinarrizko erabakiak.
Eskolaren kokapena eta ezaugarriak kontuan hartuz euskalkien ezagutza

orokorra landuko da. Nafarroako euskalki ezberdinen ahozko eta idatzizko testuen
bidez gaia jorratuko dugu.

Aurrerago ezdabaidatuko da euskalki bat aurrera eramateko beharraz. Horrela
izatekotan, gertukoena lantzea logikoena litzateke: euskara nafarra eta erdiguneko
azpieuskalkia (Ultzama, Lantz, Atez, Anue eta Odietakoa) hain zuzen ere.

Euskalkien sarreraren berri  ikasturteko hasierako programazioan  ager daiteke.
Horrela aukera dago eskolako partaide guztiak aztertzeko eta eztabaidatzeko.

III. Helburuak.
Euskalkien lanketari hasiera eman baino lehen, oinarrizko helburuak garbi izan
beharko ditugu. Mailaren arabera helburu batzuk edo besteak gehiago landuko
dira. Geure kasuan 2. mailako ikasleeak izanen lirateke programaren hartzaileak.
Hona hemen oinarrizko helburuak:
1.- Euskalkiaren kontzeptua ulertu.
2.- Euskalkiaren garrantziaz kontzienziatu.
3.- Inguruan dituzten euskalkien ezaugarri batzuk identifikatu.
4.- Hizkuntzaren baliabideak buruz ikasi ( lexico, esamoldeak).-
5.- Nafarroako euskalkiren bateko testuak, ahozko tradizioarekin eta
kulturarekin lotu (olerkiak, esaera zaharrak, ipuinak, kantak, esamoldeen
bidez...)



IV. Baliabideak
Baliabideen  erabilpena umeen adinaren araberakoa izango da.

1) Euskalki baten hiztunak: Gertuko euskalkia dakien irakasle edota
guraso batzuekin saioren bat antolatu, zuzenenan ezagutzeko.

2) Ahozko eta idatzizko materialak aukeratutako euskalkian: ipuinak ,
esaera zaharrak, lehenagoko ohiturak lantzeko materiala Honetarako
tresna ezberdinak erabili ditzakegu:
2.1.- Internet:

www. habe.org.: Adb. Zubieta herrian “chichon”ean nola aritu
entzun eta ulertu.
www.fonoteka.com
www.hiztegia.net

2.2.- Haur literatura idatziz edota cd-an:
Adina kontuan hartuz aukeratutako materiala.

-Iriarte, N. & Lakar, M. 2003: Bortzirietan aditutakoak.
Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. Nafarroako Gobernua.
Material honetan testuak gaika antolaturik agertzen direnez
Ingurune arloan tartekatzeko lana errezten da. Honako gaiak
interesgarriak izan daitezke: familia ( 16tik 23ra), ogibideak
(36tik-43ra), auzolan (27 o), inauteriak (49 o).
Liburuarekin batera, cd-a dator. Horrek zonaldeko hizkeran
mintzatzen den bati entzuteko aukera ematen du.

- (Etxagarrengoa Uskara taldea), 2003: Supazterreko eleak.
Aezkoa, Erroibar eta Luzaideko ipuinak, aspaldian adituak.
Nafarroako Gobernua.
Liburu honetan tituloan aipatutako zonaldetako testuak ( ipuinak,
gertakariak, kontakizunak, pipitakiak...) agertzen dira. Sarreran
dioen moduan: “Iragan  mundu bateko lekukotasunak dira, irri
kontu, istorio edo sinesmenak direlarik”. Ene ustez oso testu
aproposak izan daitezke Lehen Hezkuntzan erabiltzeko, batez ere
3. zikloan . 2. mailarako testu hauek aukeratuko nituzke:

§ Iratiko ugaldea ( 35 o).
§ Orbarako akerra (49 o).
§ Pipitakiak ( 54-55 o).
§ Atsotitzak ( 58tik 61era).

-
2.3.- Traskripzioak eta grabaketak:

ü Euskaltzaindia, 1999: Euskal Herriko Hizkutz Atlasa; ohiko
euskal mintzamoldeen antologiak ( 4 audio cd + testu
lagungarria).

ü Nafarroako Euskararen fonoteka (cd).
ü Pagola,R.M., 1984: Euskalkiz euskalki. Euskara Zerbitzua.

Glotodidaktika –lanak. Eusko Jaurlaritza.

http://www.fonoteka.com
http://www.hiztegia.net


2.4.- Irrati saioen entzuketa:
     - Euskal Herria Irratia & Múgica, M. 1990-1993: Nafarroako
euskaldunen mintzoak ( I eta II) , Nafarroako Gobernua.
2.5.- Euskalki ezberdinak erabiltzen duten aldizkariak irakurri: Pulunpe
. Ttipi-Ttapa…

3) Ateraldiren bat edo kanpaldia egin baino lehen zonaldeko
euskalkiaren ezaugarriak landu.

4) Euskalkian mintzatzen den ipuin kontalari bat entzun.

V. Metodologia.
Ikastetxean gai berria denez, lehenengo ikasturtean zeharkako gai moduan
sartuko da.
Edozein mementoan landu daitekeen gaia izan arren, kurtso hasieratik ekintza
konkretu batzuk programatzea komeniko litzateke. Ikasturtero badira une batzuk
tradizioaren lotuago daudela eta euskalkiekin batera lantzeko aukera eskeintzen
dutena: Olentzero, inauteriak, Santa Ageda, Donibane gaua...
Gurse 2. mailan ingurueko programak gai batzuekin euskalkiak tartekatzeko
aukera ematen du. Adebidez,  “Nire burua” eta “Ogibideak” gaiekin.

VI. Jarduerak.
a) Hasierako hurbilketa egiteko euskalkian mintzatzen den pertsona bat

eskolara joatea edo umeak zonaldera hurbiltzea bertan entzun ahal izateko
komeni da. Zonaldera joan baino lehen hango ezaugarriak landu beharko
dira.

b) Idatzizko nahiz ahozko materialak erabiliz  kantak, esamesak, olerkiak,
esaera zaharrak, ipuinak entzun, ulertu edota ikasi.

c) Euskalkien lexikoa ikasi eta euskara batuarekin konparatu.
d) Grabatutako irrati saioren bat entzun eta ulertu, euskalkiaren ezaugarri baten

batean erreparatuz.
e) Ipuin kontalari bat entzun.
f) Euskalkien mapa Euskal Herriko geografia errepasatzeko aukera ona

eskeintzen du.
g) Euskalki bateko zonaldean dagoen beste eskolako haurrekin harrementan

jarri (postaz, telefonoz, interneten bidez, grabazio baten bat eginez) . Bi
eskoletan irakasleek ikasleen arteko harremanatzeko erak antolatuko dituzte.

VII. Denboralizazioa.
Ikastetxean lehenengo aldiz landu behar da, sarrera moduan . Hori dela eta
jarduerak egiteko ikasturte osoan aukera egongo da.

VIII. Ebaluazioa.
Gelaka, zikloka eta eskola mailan egindakoa ebaluatuko da.
Lortutakoa eta landu gabekoa kontuan hartuz, hobetzeko bideak eta hurrengo
ikastuterako helburuak planteaturik geratuko lirateke.


