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B A D U G U ,  B A D A G O   
 

E U S K AR A R I  B U R U Z K O  I B I L B I D E A  

 

L E H E N  H E Z K U N T Z A K O  B I G A R R E N  Z I K L O K O  I K A S L E E N T Z A T  

 

San Telmo Gizarte Museo bat da, euskal kulturaren alor guztiak jorratzen dituena, 

erakustareto iraunkorretan edota aldi bateko erakusketetan zein tailer edo 

bestelako jardunbideetan.  

 

“Badu, bada” aldi bateko erakusketaren ondotik, San Telmo Museoak “BADUGU, 

BADAGO” euskarari buruzko ibilbidearen bidez, bisitariek euskararekin dituzten 

harreman motak agerrarazi nahi dira. Azalez proposamen arin eta jostagarriak 

diren arren, edukiz mamitsuak eta zer pentsa ematen dutenak dira.  

 

Halaber, proposatzen den ibilbidea, ohiko gidatua baino, dinamizatua da. Alegia, 

dinamizatzaileak taldea xaxatu, zirikatu, hitz egitera animatuko du, galderekin, 

proposamenekin, hitz jokoekin… Bisitariaren jarrerak aktiboa izan behar duenez, 

haien esperientziak eta iritziak, parte-hartzeak eta bizi diren inguru 

soziolinguistikoak interesatzen zaizkigunez (zenbat hizkuntzatan bizi diren, eta 

nola bizi duten –dugun– hizkuntzen arteko dantza hori), dinamizatzaileak 

bideratuko du jarduna, arina eta bizia izan dadin, bai erakustareto iraunkorretan, 

bai hezkuntza-tailerrean   

 

Horrexegatik ere, hemen egiten diren aktibitateen proposamena orientabide bat 

baino ez da, taldearen arabera molda daitekeena. Ez da ibilbide itxia, bada, 

proposamen irekia baizik. Taldeak bisita autonomo bat egin nahi badu, museoko 

dinamizatzailerik gabe, hementxe ditu egin daitezkeen ariketen adibideak, 

lagungarri; baina irakasleak edo arduradunak askatasun osoz erabaki dezake 

nolako ibilbidea egin.  

 

Ordenari dagokionez, ez da garrantzizkoa lehenik tailerrean jardutea eta gero 

erakustareto iraunkorretan edo alderantziz. Areago, askatasun horrek 

ahalbidetzen du bi talde batera aritzea, bata espazio batean, eta bestea, bestean. 

Kontuan hartuta ariketa egoki gauzatuko bada taldeek gehienez 25na lagunekoak 

izan behar dutela, horrela denbora berean bi ikasgela edo autobuskada bat egon 

daitezke. 
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Jarduera osoa egiteko, ordu eta erdi kalkulatzen da. 

 

 

Bisitaldiaren nondik norakoak: 

 

Bisitaren hasiera, harreran edo, eguraldi ona eginez gero, plazan bertan: 

Ongietorria, Museoaren aurkezpena eta egin beharreko bisitaren nondik 

norakoak. 

 

HEZKUNTZA-TAILERREAN: 

 Bertan egin beharreko aktibitateen gauzatzea. 

 

BEHEKO SOLAIRUKO klaustroan eta “Aztarnak Oroimenean” aretoan: 

Aldi bateko erakustaretotik klaustrora atera eta hilarrien aldera joan; handik 

sartu “Aztarnak Oroimenean” erakustaretoan eta erdialdeko eta bukaera 

aldeko ataletan burutu aktibitateak. 

 

GOIKO SOLAIRUKO klaustroan eta “Tradizioak bizirik dirau” aretoan: 

Hain zuzen, “Tradizioak bizirik dirau” aretoko hainbat ataletan, eta berriro 

klaustrora aterata, bukatu aktibitatea euskarari buruzko modulu 

elkarreragilearen ondoan, non, nahi izanez gero, ikasleek ukipen-pantailan 

aritzea izango duten, behin bisitaldi dinamizatua bukatuta.  

 

Bisitaldia bukatzeko:  

Goiko klaustrotik hurbil dagoen dorrerantz joanda, jaitsi eta dendan barna 

harreraraino bueltatu; handik plazara atera daiteke edo, lehenago egin ez 

bada, Hezkuntza-Tailerrera jo, azken ariketak egiteko.    

 

 

 

 

 



 
 “BADUGU, BADAGO” euskarari buruzko ibilbidea: LH 2. zikloko irakasleentzako koadernoa    

Zuloaga Plaza, 1-20003  Donostia / San Sebastián  
 T (00 34) 943 48 15 80 / santelmo@donostia.org  3 

 

 

 

 

Hilarrien 
ariketa 

Marinelen, burdinaren, errotaren 
eta Bascongadaren ariketak 

BEHEKO SOLAIRUA 



 
 “BADUGU, BADAGO” euskarari buruzko ibilbidea: LH 2. zikloko irakasleentzako koadernoa    

Zuloaga Plaza, 1-20003  Donostia / San Sebastián  
 T (00 34) 943 48 15 80 / santelmo@donostia.org  4 

 

 

 

Dantzarien, 
eltzearen, 
jorraiaren eta 
lihoaren ariketak  

Korrikaren ariketa 

GOIKO SOLAIRUA 
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SOINUAK MUNDUAN DAUDE,  

BAINA HIZKUNTZAK… GURE BURUETAN  

 

 

LEHENENGO ARIKETA:  
 
(a)hotsakhitzakesaldiak 
 Zer dira hitzak? zentzua duten hotsak. 
   
Txiki-txikitatik entzuten ditugu soinuak, jaio aurretik, egia esan. 
Eta ulertu gabe ere, hizkuntzak ikasten ditugu.  
 
Lehenago, hizkuntzen soinua, tonua… ikasten dugu, eta gero, 
soinuak hitz bilakatuta, esanahia ematen diegu. 
 

 
Jokoa: soinuek hitzak egitera gonbidatzen gaituzte: 

Hitzaren azken silaba eta hurrengo hitzaren lehena kateatuta, 
“aurrera egiteko” jokoa 
Katu/tukan/kantu/turuta/tabako/kokakola/lata/tarta/taliban/banda/
daratulu/lukainka/kartutxo/txokolate/telebista/taekwondo/domina/
natura/… 
Soinuen ordenak zentzua aldatzen du: tukan/kantu 

 
Zer dira hizkuntzak, bada? Soinuei zentzua emateko moduak.  

Adibidez: mon/ja/mon ezin da itzuli, erdarazko hitz joko bat 
delako, tu/kan/tu euskarazkoa den bezala 

 
Azpimarratzeko kontua: hizkuntza bakoitzak bere soinuak ditu: 
euskarazko za-ze-zi-zo-zu ez dago gaztelaniaz berdin esaterik, eta 
gauza bera gaztelaniazko za-ce-ci-zo-zu euskaraz.  
Sa-se-si-so-su, ordea, berdinak dira bietan.  
Nola esaten da “ra-re-ri-ro-ru” frantsesez, eta ingelesez? Hizkuntza bat 
ikasten denean, txiki-txikitatik ez bada ikasia, hauxe da, ahoskatzea, 
gauzarik zailenetakoa. 
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BIGARREN ARIKETA:  

 
EUSKAL HERRIA… EUSKARAREN HERRIA? 

 
 
Zenbat hizkuntza daude munduan? Eta Europan? 

Eta zuen etxean, eskolan, auzoan? 

 

Zenbat hizkuntzetako hiztunak ezagutzen dituzue? Nongoak dira? 

Portugaldarrak zein hizkuntzatan mintzatzen dira?  

Eta brasildarrak? Eta mexikarrak? Eta estatubatuarrak? 

Eta austriarrak, eta belgikarrak? 

 

Zer du berezi euskarak, Europako beste hizkuntzek ez dutena? 

 Noizdanik mintzatzen da euskaraz Euskal Herrian? 

 

Euskarak iragan sakona du; baina… etorkizun luzea? 

XXII. mendean euskaraz mintzatuko dela bermatua dagoela uste 

duzue? 

 

Euskara hizkuntza zaharra ala berria da?  

Zer behar du hizkuntza batek berria izateko?  

Hitzak ala hiztunak? 

 

 

Euskañola zer den badakizue? Erabiltzen duzue? 

Zer du ona eta zer du txarra euskañolak? 
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HIRUGARREN ARIKETA: JAKITEAK EZ DU OGIRIK JATEN 
 

EUSKARA, GUREA… ZENBAT HIZKUNTZEKIN BATERA?  
 

 

Zer uste duzue, euskara dagoeneko “egina, bukatua” dagoela, ala 
egunero eraberritzen ari dela?  
Bide batez, eraberri dezagun euskara: bi sailkapen eginda, antola 
ditzagun hitzak jatorrizko zentzuan eta zentzu “berrian”  

 

hilbide 
norabide 
helbide 
errepide 
burdinbide 
trenbide 
orgabide edo gurdibide 
gurutzebide 
bidegurutze 
garraiobide 
zebrabide 
hiribide 
etorbide 
ibilbide  
ubide 
mandabide 
mendibide 
andabide 
landabide 
paseabide 
ailegabide 
herribide… 
 

baliabide 
bizibide 
galbide 
argibide 
hizpide 
komunikabide 
harpide  
solasbide (berbabide) 
ogibide 
lanbide 
jokabide 
izapide 
hedabide 
zuzenbide 
eskubide 
gizabide 
jarraibide 
aurkibide  
eginbide 
onbide 
aginpide 
eskabide 
euskarabidea 
osasunbidea 
aribide  
harpide 
jardunbide 
irizpide 
jakinbide 
sendabide 
salbabide 
hondabide 
frogabide 
bidegabekeria… 

 

Guztira 340 hitz osatzen dira “bide” hitza atzizki modura erabilita…  
eta eboluzioak aurrera jarraitzen du! 
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LEHEN ETA ORAIN, EUSKARAZ NONAHI 
 
Beheko klaustroan eta “Aztarnak Oroimenean” erakustaretoan 
barna egiteko ariketak  
 

 Non dira hilen harriak? 

 
 

 

 Non kokatuko zenuke bertso hau?:  
“Marinelaren bentura / Itsasoan sepultura”  

 

 Esaera zahar honen tokia bilatu:  
“Sua eta ura, morroi onak, nagusi gaiztoak”  

 

 Eta beste esaera zahar hau? Balizko errotak irinik ez! 
 
 

 3  1 … eta ez da hiru hizkuntzatan dagoen liburu bat, 
logotipo bat baizik: esku hartu eta aurkituko duzue… Nola 
idatziko zenukete gaur egun? 
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LEHEN ETA ORAIN, EUSKARAZ NONAHI 
 
Goiko klaustroan eta “Tradizioak bizirik dirau” erakustaretoan 
egin beharreko ariketak: 
 
Zoazte “Tradizioak bizirik dirau” aretoetara eta erantzun galdera hauei: 
 

 Non kantatuko zenukete kanta zahar hau?  
Baratzeko pikuak hiru hosto ditu 

 Dantzan dabilen horrek oinak arinak ditu 
 

 Esaera zahar honen tokia bilatu:  
“Sutan jartzean jakiten da nolakoa den eltzea” 

 

 Non bukatuko zenukete aurreko kanta?  
 Oinak arinak ditu, buru arinago 
 Dantzan hobeki daki arto jorran baino 

Bilatu jorraia izeneko lanabesa 

 
 

 Esaera zahar honen tokia bilatu:  
“Lihoaren atsekabeak, amaigabeak” 

 
 

 Bukatu euskal eslogana: Hika, hika, hika, hemen dator… 
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E r a k u n d e  l a g u n t z a i l e a k :         
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
P a t r o n o  p r i b a t u a k :  

 
 

                  
 

 

 

 
 

                                 
 
 

 
 


