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Hizkuntza unibertsala da musika
Didaktikariak: Aitziber Larramendi eta Esther Isasa

Hizkuntza unibertsala da musika
Musik az arituk o zarete sek uentzia honetan: zuen gustuk o musik a-estiloak ,
musik a-taldeak , musik a entzutek o moduak ...
Sek uentziaren buk aeran, k ontzertu batera joatek o plana egingo duzue.
Sekuentzian zehar honako ariketa hauek egingo dituzue:
-Abesti bat aukeratu (hitzak ere bai) eta ikaskideekin partekatu.
-Zuen abesti, musika-estilo eta talde gustukoenak zein diren adierazi.
-Musika entzuteko dauden aplikazioak aztertu.
-Gelako abestien playlist-a osatu.
-Kontzertu batera elkarrekin joateko plana egin.
Oharra: Sekuentzia hau taldean egiteko da, baina nor bere etxean dagoela.
Horregatik, kontuan izan, ezertan hasi aurretik, erabaki beharko duzuela,
irakaslearekin batera, zein aplikazio erabiliko duzuen bertan proposatzen dena
elkarrekin taldean egiteko: foroa, posta elektronikoa, WhatsApp, Teams,
Hangouts, Google Duo, Skype...

1.- Abesti hau partekatu nahi dut zuekin
Zuen gustuko abesti bat (ez du axola zein hizkuntzatan dagoen) aukeratu behar duzue ikaskideekin
partekatzeko.

IRAKASLEAK

ERE

BEREA

AUKERATUKO

DU,

BAINA

BERAK

EUSKAL

KANTA

BAT

PARTEKATUKO DU ZUEKIN. Kantaren hitzak ere erantsi (Transkripzioa egin edo Interneten aurkitu).
Zure abestia aukeratu eta gero, galdera hauei erantzun eta kantarekin eta hitzekin batera partekatu
komunikatzeko duzuen lekuan (foroan, WhatsApp taldean...)

Zergatik aukeratu duzu kanta hori?
Zein da abestiaren gai nagusia?
Nola ezagutu duzu/zenuen taldea edo abestia?
Abesti guztiak partekatu ondoren,
aztertu zure ikaskideek jarritakoa eta atera ondorioak:

●

Bat etorri zarete musika-estiloetan?

●

Izan al da sorpresarik? Eta errepikapenik?

●

Gustatu al zaizue irakasleak aukeratu duen abestia?

Denon artean, egin partekatutako kanten zerrenda, eta puntuazioa eman ondoren, adostu zuen artean
zein den gelako kantarik politena.
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2.- Musika entzuteko moduak
Galderei erantzun eta ikaskideekin partekatu

Zein aplikazio erabiltzen duzu musika
entzuteko?
Zein gailu?

Bat etorri zarete? Zertan? Egin laburpena eta bidali irakasleari

3.- Lexikoa landu
Bi zerrendetako osagaiak konbinatu behar dituzu, beharrezkoak diren aldaketak eginez.
Idatzi zure proposamenak eta ikaskideekin partekatu. Ea nork egiten dituen konbinazio gehien!
Internet
konexioa
Wifia
esteka
web-orria
bideo bat
abesti bat
abesti baten hitzak
aplikazioa
musika-taldea
abeslaria

izan/eduki
konektatu
sartu
nabigatu
eseki/zintzilikatu
igo
jaitsi
bilaketa egin
argitaratu
Partekatu
Txertatu/erantsi

- Interneten

nabigatu
- Abesti bat partekatu
-...

4.- “Jo” aditza
Irakurri eta aztertu arretaz segidan dituzun esaldi-adibideak.
Gustura ikasiko nuke gitarra jotzen, baina denbora asko beharko da, ezta?
Kontzertuaren bukaeran, beste balada bat jotzeko eskatu zioten musika-taldeari.
Nire lagunaren autoak seinale bat jo eta atea txikitu zuen.
Artzainak makilaz jo zituen ardi batzuk, errepidean zeudelako.
Sartu baino lehen, faborez, atea jo ezazu!
Goazen hemendik! Haizeak gogor jotzen du izkina honetan.

Berdina da “jo” aditzaren esanahia esaldi guztietan? Ezagutzen duzu “jo” aditzaren beste
esanahirik? Partekatu dakizuna zure ikaskide batekin.
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5.- Nire talderik/abestirik gustukoena
Irakurri segidan dituzun azalpenak. Gazte hauek gustatzen zaizkien musika-taldeak eta abeslariak
aipatuko dituzte.
Nagore
Nire talderik gustukoena Zea Mays da, eta horregatik entzuten dut beti autoan, nire gelan… baina
parrandarako En Tol Sarmiento taldea gustatzen zait, oso alaia eta dantzagarria delako.
Amaia
Normalean, ingelesez abesten duten talde edo abeslariak entzuten ditut, baina saltsa eta bachata
dantzatzea ere gustatzen zait eta horregatik gustatzen zait Rubén Blades kantaria. Etxera iristen
naizenean, beti jartzen dut bere abestiren bat.
Borja
Erritmo latinoak gustatzen zaizkizue? Benetan? Niri ez, oso aspergarriak iruditzen zaizkit. Nahiago
ditut jazza eta musika klasikoa. Beti entzuten dut jazza ikasten ari naizenean, kontzentratzeko, edo
triste nagoenean, horrela erlaxatzen naiz. A! eta bibolina jotzen dut orkestra batean.
Xabier
Niri rock eta indie estiloak gustatzen zaizkit. Asko gustatzen zaizkit The Uski’s eta Sua taldeak,
kirola egiten dudanean entzuten ditut, oso alaiak direlako. Ez dut ondo abesten, baina batzuetan,
dutxan abesten dut. Nire abestirik gogokoena “Ordu beltzak” da.
Elena
Niri ere rocka gustatzen zait, baina gorroto dut indie musika. Nire talderik gustukoena Kokein da.
Asko gustatzen zait Zaloa Urain abeslariaren ahotsa eta uste dut oso ondo jotzen dutela.
Eider
Niri musika klasikoa oso aspergarria iruditzen zait. Nire estilorik gustukoena rapa da, kantuen hitzak
oso onak direlako. Spotify jaitsi dut playlist bat osatzeko. Nire abeslaririk gustukoena Aneguria
bilbotarra da.
Fernando
Ez al zaizue flamenkoa gustatzen? Niri bai, egunero entzuten ditut flamenko-zerrendak musikaplataformetan. Euskal taldeen artean, Sonakay gustatzen zait, eta bestela, Rosalia da niretzat
onena.

Norekin

identifikatzen

zara

zu?

Zergatik?

Idatzi

zure

azalpena eta partekatu zure ikaskideekin.
Zure azalpena idatzi ondoren, irakurri, gutxienez, zure bi
ikaskideren azalpenak eta idatzi iruzkin bat bakoitzari.

Zein dira testu labur hauetan gazteek erabili dituzten
baliabideak?

(koadroan

dituzu

bi

adibide)

adierazi dute zer gustatzen zaien eta zer ez?
Jaso idatziz eta partekatu zure ikaskideekin.

Nola

… gustatzen zai(zki)t
Ez zai(zki)t … gustatzen
...
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6.- Eta zuei, zer gustatzen zaizue?
Gazteen iritziak irakurri dituzue, eta orain zuen iritzia jakin nahi dugu. Bete segidan duzun koadroa,
galdetu beste bi ikaskideri zer idatzi duten eta jaso idatziz esaten dizutena.
Ni(ri)(k)

Nire ikaskide(ei)(ak)(ek)

Zein da zure musika-estilorik gustukoena? Ze
estilo ez zaizkizu gustatzen?
Non entzuten duzu musika?
Aplikazioetan edo musika-plataformetan
musika-zerrendak egiten dituzu?
Musika-tresnaren bat jotzen duzu? Zein?
Euskal musika entzuten duzu? Bai, ez,
batzuetan

Ze euskal abesti ezagutzen duzu?

Abestu dezakezu euskal abesti baten leloa?

Ze euskal talde edo abeslari ezagutzen duzu?

Atera ondorioak eta bidali irakasleari:

Gure musika-estilorik gustukoena...
Atsegin dugu...
Ez zaigu batere gustatzen...
… aspergarria dela iruditzen zaigu
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7.- Euskal musika baloratzen
Hurrengo koadroan euskal artista/talde batzuen argazkiak dituzu. Hipotesiak egin, koadroa osatu eta
partekatu foroan. Ezin da Interneten begiratu!!!!!

1

2

5

4

3

6

Taldea/Abeslari Talde/Abeslaria Musika-mota
aren izena
ren abestien
izenburua(k)
idatzi

7

Gustuko
duzu/ez duzu
gustuko

Ez dut
ezagutzen

Informazioa partekatzen duzunean, irakurri zure ikaskideen
erantzunak eta aztertu ea zure erantzunekin bat datozen.
Orain bai, bila dezakezu Interneten talde/abeslari bakoitzari
buruzko informazioa.
Ezagutzen ez zen(it)uen talde/abeslari(aren)(en)

- Nik

ez nuen Huntza taldea
ezagutzen, baina “Aldapan gora”
abestia ezaguna egin zait, eta
gustatzen zait.

abestiak

bilatu sarean. Zer iruditu zai(zki)zu? Gustukorik aurkitu duzu?
Idatzi gomendioa zure ikaskideei.
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8.- Euskal musika-taldeak eta abeslariak ezagutzen
Euskal musika-talde bati buruzko testu laburra prestatuko duzu zure ikaskideei
bidaltzeko. Informazio hau eskaini behar duzu:
●
●
●

●

●
●

Musika-taldearen/bakarlariaren izena eta web-orria
Nongoa den. Noiz sortu zen. Zenbat kide dituen.
Zenbat musika-tresna jotzen duen/dituzten. Nor
diren kideak
Ze musika-mota jotzen du(t)en. Abesti bat
entzuteko esteka.
Kontzertuak non eskainiko ditu(zt)en
Kolaborazioak norekin egin ditu(zt)en

Segidan duzu, adibide moduan, Huntza taldeari
buruz prestatu dugun aurkezpen-testua:

Huntza taldea 2014an Bilboko kaleetan sortutako musika-taldea da.
Bere web-orria hemen daukazue.
Unibertsitate-giroan elkartutako sei gaztek osatzen dute (Josune Arakistain Salas, (trikitia eta ahotsa, Uxue
Amonarriz Zubiondo (panderoa eta ahotsa), Aitor Huizi Izagirre biolina), Aitzol Eskisabel Ruiz (gitarra), Inhar
Eskisabel Ruiz (baxua), Peru Altube Kazalis (bateria).
Bilbon sortutako taldea den arren, taldekide guztiak gipuzkoarrak dira.
Trikitixa, ska eta pop musika jotzen dute.
''Lumak'' proiektuko bigarren kanta "Zer Izan" Mafalda Grupo eta Tremenda Jauría-ren laguntza izan zuten.
2020an noiz eta non joko duten ez da oraindik ageri taldeak web-orrian duen agendan.
Taldearen abestirik ezagunena “Aldapan gora” da.

Nolakoa izan da euskal talde/abeslariei buruzko informazio trukaketa?
Gomendio onak jaso dituzu? Idatzi zure balorazioa eta irakasleari bidali.
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9.- Kontzertura joateko laguna
Zure ikaskideen testuak aztertu ondoren, erabaki: norekin joango zara talde/abeslari
horren hurrengo kontzertura? Erabakitzen duzunean, bidali gonbidapena eta adostu
plana. Zehaztasun hauek eman behar dituzue:

●

●
●
●

Zein talde/abeslari euskaldun aukeratu
duzue?
Zergatik?
Noiz joango zarete kontzertura? Nora?
Beste norbaitekin joango zarete ala
zuek biok bakarrik?

10.- Gelakideon playlista
Playlist bat egingo duzue euskarazko zuen abesti gogokoenekin. Horretarako, urrats
hauek jarraitu:
a) Aukeratu euskarazko bi abesti. Nabigatu eta
bilatu Interneten zuen kantak.
b) Abesti bakoitzarekin prestatu aurkezpentxo bat
foroan: abeslariari buruz, pasadizoren bat edota
bitxikeriaren bat nahi bada.
c) Denek emango duzue iritzia, 1etik 10erako
puntuazioa emanez, arrazoiak eman ondoren.
d) Gero, nahi izanez gero, arduradun bat
izendatuko du irakasleak Spotify bezalako aplikazio
batean abesti kutunen zerrenda sortzeko.
Zuen abestiak erantsi eta sare sozialetan zerrenda
partekatu ahal izango duzue.
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