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Korrikaren ibilbidea
Ataza honen helburu nagusia da ikasleek 20. Korrikaren ibilbidea eta
bestelako informazio garrantzitsua ezagutzea. Aurrekoaz gain, mailari
dagozkion hainbat edukiri ere erreparatuko diegu

Helburu horiei guztiei modu atseginez ekiteko, ondoko
ataza hau proposatzen dizugu.

Ataza: Korrikaren ibilbidea (5. or.)
Ataza honetan, Korrikari buruzko artikulu labur
bat irakurriko dugu, eta falta diren esaldiak
bilatu eta euskaraz idatziko ditugu.

Ondoren, Korrikan parte hartzeko lekurik
gogokoena aukeratu, deskribatu eta joateko
plana prestatu beharko dugu.

Amaitzeko, “Korrikaren ibilbidea” izeneko
mahai-jokoa egingo dugu. Joko honetan,
Korrikari, euskarari, Euskal Herriari eta euskal
kulturari buruz zer dakigun erakutsi beharko
dugu.

20. Korrika

HELBURUAK

20. Korrikaren ibilbidea ezagutzea.

Korrikari, Euskal Herriari eta
euskal kulturari buruzko hainbat
kontu ikastea.
Data eta ordua idazten ikastea

Lekuak deskribatzea.
Planak azaltzea.

Mailari dagozkion hainbat eduki
berrikustea.

Mintzatu

Bideoa ikusi

Kanta

Idatzi

Entzun

Irakurri

Jolasa

Ariketa

2
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ATAZA: Korrikaren ibilbidea

Ikasleak Korrikari buruzko hainbat datu errepasatzeko ariketa egingo du (5. or.) eta Korrikari
buruz jakin nahiko lituzkeen 3-4 galdera idatziko ditu (5. or.).

Ikasleak artikulua irakurri eta hutsuneak beteko ditu (6.-7. or.) eta galderak erantzungo
ditu (8. or.).
TUTORETZA

Artikulua irakurtzean ikasleari sortu zaizkion zalantzak argituko ditugu.

B. Korrika egiteko lekurik onena.

Ikasleak 9. orrialdeko argazkiak lekuen izenekin lotuko ditu eta lekuak mapan
kokatuko ditu. Amaitzeko, argazkietako leku bat aukeratu eta, galderei erantzunez,
deskribatu eta bertara joateko plana egingo du (10. or.).

TUTORETZA:

Ikasleak idatzitako deskribapena eta plana zuzenduko ditugu.

MINTZASAIOAN

GAIAZ ARITZEKO PROPOSAMENAK

• Gaian sartzeko, Korrikari buruz jakin nahiko lituzketen galderak esateko eskatuko
diegu, eta ea orain erantzunak dakizkiten galdetuko diegu.

• “Korrikaren ibilbidea” jokoa egingo dugu (12.-22. or.). Azaldu ikasleei Korrikajokoaren arauak (13. or.), eta ikasleen kopuruaren arabera, taldekatu, eta jokatu.
• Jokatu ondoren, ikasitakoaz mintzatuko gara ikasleekin (zein datuk harritu dituen, zer
iruditu zaien bitxien, zer dibertigarrien...)

20. Korrika

3

Irakaslearen orria

A. Korrikari buruzko artikulua irakurri.
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A. Korrikari buruzko artikulua irakurri.

• “Zer jakin nahi duzu Korrikari buruz?”
irudiei erreparatu eta galderei erantzun
(5. or.).
Observa las imágenes y responde a las
preguntas (Pág. 5).

• Zalantzak tutoreari galdetu (Comenta
las dudas sobre el texto con el/la
tutor/a)

• “20. Korrika Otxandion hasi eta Iruñean
amaituko da” artikulua irakurri eta
hutsuneak bete (6.-7. or.).
Lee el artículo “20. Korrika Otxandion
hasi eta Iruñean amaituko da” y
completa el texto (Págs. 6-7).

• Erantzunak, 11. orrialdean
(respuestas, en la página 11).
• Erantzunak, 11. orrialdean
(respuestas, en la página 11).

• “Noiz pasatuko da Korrika?” ataleko
galderei erantzun (8 or.).
Responde las preguntas (Pág. 8).

B. Korrika egiteko lekurik onena.

EGINKIZUNAK

ZUZENKETAK
• Erantzunak, 11. orrialdean
(respuestas, en la página 11).

9. orrialdeko argazkiak eta lekuen
izenak lotu. Ondoren, mapan kokatu.
Relaciona las imágenes y los nombres
de los lugares de la página 9. Después,
sitúalos en el mapa.

• Tutorearekin testua zuzendu (enseña a
tu tutor/a el texto en la tutoría para
corregirlo).

• Argazkietako leku bat aukeratu,
galderei erantzun, deskribatu eta egin
joateko plana (10. or.).
Elige un lugar, escribe la descripción y
responde las preguntas (Pág. 10).

20. Korrika

ZUZENKETAK

• Erantzunak, 11. orrialdean
(respuestas, en la página 11).

• Korrikari buruz jakin nahi dituzun 3-4
galdera idatzi (5. or.).
Escribe 3 ó 4 preguntas que te gustaría
saber sobre la Korrika (Pág. 5).

•

Page 4

4

Ikaslearentzako orriak

EGINKIZUNAK

10:58
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BURUZ?

4

5

Ikaslearentzako orriak

2

1

Begiratu ondoko irudiei eta
aukeratu beheko galderen
erantzunak.

3

10:58

1. Argazkian “Batzuk” irakurtzen da. Zer da hori?
a. Korrikaren leloa1.
b. Korrikaren kantaren izena.
c. Musika-taldearen izena.

2. Korrikan peto horiek erabili behar dira?
a. Bai, beharrezkoa da peto horiek eramatea.
b. Eraman ahal dira, baina ez da beharrezkoa.
c. Petoak azken egunean bakarrik eramaten dira.

3. Zein da argazkiko herria?
a. Donostia, bertan2 hasiko da Korrika.
b. Iruñea, bertan amaituko da Korrika.
c. Baiona, handik pasatuko da Korrika.

4. Musikari horiek Korrikaren kanta egin dute?
a. Bai, horiek egin dute aurtengo Korrikaren kanta.
a. Ez, horiek ez dute Korrikaren kantarik egin.
c. Bai, baina 19. Korrikarena, ez aurtengoa.

1. Lelo: lema
2. Bertan: aquí (mismo), ahí
(mismo), allí (mismo)
3. Lekuko: testigo
4. Bakoitzak berea: cada
cual el suyo / la suya
5. Bera: el mismo / la misma

5. Zer ikusten da irudi honetan?
a. Lekukoa3 da. Korrikalari bakoitzak berea4 eramaten du.
b. Lekukoa da. Barruan mezu sekretua dauka.
c. Lekukoa da. Korrika guztietan lekuko bera5 eraman da.

B. Zer jakin nahi duzu Korrikari buruz? Irudiak ikusi ondoren, prestatu Korrikari buruzko galdera
batzuk.

1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................
20. Korrika

5
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IBILBIDEA.

20. Korrika Otxandion hasi eta Iruñean amaituko da
20. Korrika aurkeztu zuen atzo AEK-k. Edizio hau Otxandiotik Iruñera
joango da. Kilometroak erosteko epea1 urtarrilaren 23an zabalduko da.

Martxoak 30, osteguna

OTXANDIO
LEGUTIO
GASTEIZ

17:00
18:55
20:10

TREBIÑU
LIZARRA
LODOSA

01:30
09:18
18:25

CASTEJON
TAFALLA
ERRONKARI

03:20
12:02
23:53

Ikaslearentzako orriak

Irakurri ondoko artikulua eta bete hutsuneak. Horretarako, eskaintzen zaizkizun aukeren
arabera hautatu beharko duzu.

Martxoak 31, ostirala

Apirilak 7, ostirala

Apirilak 1, larunbata

Apirilak 2, igandea

Apirilak 4, asteartea

IZABA
00:37
DONIBANE GARAZI 10:55
BAIONA
17:24

IRURTZUN
TOLOSA
DONOSTIA

03:14
07:47
18:45

MAULE
ELIZONDO
ZUBIETA

ELGOIBAR
LEKEITIO
GERNIKA

06:22
14:15
17:30

Apirilak 3, astelehena

09:55
19:19
21:45

IGORRE
ARRIGORRIAGA
ELORRIO

01:19
14:17
20:15

BEASAIN
ARRASATE
AGURAIN

02:58
12:50
23:15

ETXARRI ARANATZ
IRUÑEA
AMAIERA

00:16
10:18
12:30

Apirilak 8, igandea

Apirilak 6, osteguna

Apirilak 5, asteazkena

BARAKALDO
BILBO
LARRABETZU

20. Korrika Bizkaian hasiko da, Otxandio herrian,

04:57
16:52
23:31

Apirilak 9, ostirala

.................... (4), Lapurdi eta Nafarroa Beherea

.................... (1), eta, Euskal Herri osoa

zeharkatuko ditu eta Zuberoara helduko da.

apirilaren 9an. Korrikalariak ..........................

9:55ean. Mauletik Nafarroa Beherera itzuliko da,

zeharkatu ondoren, Iruñean amaituko da,

Apirilaren 3an, Maulera helduko da, goizeko

2

............. (2) aterako dira Otxandiotik, eta handik

eta Baigorritik Nafarroa Garaira joango da.

Gasteizera joango dira. Arabatik Nafarroa Garaira

Apirilaren 4an, Irurtzunetik igaro3 ................... (5),

joango dira, eta handik iparralderantz abiatuko

Korrika iparralderantz joango da, eta egun horretan

dira, Nafarroa Beherera heltzeko. Apirilaren 2an,

....................... (6) arratsaldeko 18:45ean

................... (3), Donibane Garazira iritsiko da

Donostiara helduko da. Hurrengo egunetan,

Korrika.

Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeko herrietan

ibiliko da, eta ostegunean, apirilaren 6an, Bilbora

Donibane Garazitik Baionara joango da lasterketa
erraldoia . Handik, ekialderantz abiatuko da

helduko da.

3

1. Epea: plazo

20. Korrika

2. Zeharkatu: atravesar

6

3. Igaro: pasar
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Azkenean, lurralde guztietatik igaro ostean,
Iruñera helduko da Korrika, apirilaren 9an.

Bertan, 12:30ak aldera, ............................ (7)
mezua irakurriko da Sarasate pasealekuan, eta
azken eguneko jaia hasiko da.

Kilometroak erosteko epea ............................ (8)
zabalduko da. Horretarako, onena da Korrika
bulegoekin harremanetan jartzea, telefonoz

deituz (Hego Euskal Herritik 94 646 40 00 eta

Ipar Euskal Herritik 05 59 25 76 09) edo mezu
elektronikoa idatziz (araba@korrika.eus,

bizkaia@korrika.eus, gipuzkoa@korrika.eus,
iparraldea@korrika.eus eta

nafarroa@korrika.eus).

Kanta ere prest

Gaur, AEK-k ibilbidea azaldu ....................... (9);

aurtengo edizioko kanta, berriz, abenduaren 14an

kantatzeko abeslari eta musikari askok hartu

Abestiak “Zirkorrika” du izena. Musika Xabier

Napoka Iria taldeko kantaria, Jurgi Ekiza Willis

aurkeztu zuen Iruñeko Condestable jauregian.

dute parte: Izaro, Petti beratarra, Miren Narbaiza

Zabalak egin du, Pirritx, Porrotx eta Marimototsen

Drummond taldeko abeslaria eta Oihana Afu

kolaboratzaileak. Letra, ostera, ......................

taldekoa. Musika Jarauta 69 txarangak eta

....................................... (10) egin du, eta

Oreka TX taldekoek jarri dute.

(1)
martxoaren 30ean
martxoko 30ean
martxoko 30an
martxoaren 30an

(5)
ondoren
ondoan
baino gero
eta lehen

(3)
hamaiketan aldera
hamaikak aldetik
hamaiketan aldetik
hamaikak aldera

(7)
Korrikaren
Korrikatik
Korrikako
Korrikazko

(2)
arratsaldeko bostean
arratsaldeko bostetan
arratsaldearen bostetan
arratsaldearen bostean

(4)
beste aldiz
berriro
beste bat
beste aldi bat

20. Korrika

(6)
ere bai
ondoren
bertan
aurretik

(8)
urtarrilako 23etan
urtarrilako 23an
urtarrilaren 23etan
urtarrilaren 23an

7

(9)
du arren
duen arren
duela arren
duelako arren

(10)
Uxue Alberdik bertsolaria
Uxue Alberdi bertsolariak
Uxue Alberdi bertsolaria
Uxue Alberdik bertsolariak
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KORRIKA?

Korrika NOIZ pasatuko den galdetzen badigute, hila, eguna eta ordua eman beharko ditugu. Honela
egiten da:

DATA ETA ORDUA. NOIZ GERTATU DA?

HILABETEA EGUNA
Hilabetea-REN

Martxoaren

Urtarrilaren

EGUNAREN ATALA ORDUA

Kontsonantez: -EAN goizeko
10ean / 5ean

Bokalez: -(e)AN
20an / 18an

eguerdiko

arratsaldeko
gaueko

goizaldeko

Ordua puntuan:
ordu batean, ordu bietan,
hiruretan, lauretan, seietan...

Erdietan:
ordu bat eta erdietan,
ordu bi eta erdietan,
hiru eta erdietan...

Besteak:
(ordua) + eta laurdenetan
(ordua) eta (minutuak)+(e)an
Ordu biak eta bostean.
(ordua) + laurden gutxiagotan

ADIBIDEA: 20. Korrika Otxandion hasiko da martxoaren 30ean, arratsaldeko bostetan, eta
Iruñean amaitu apirilaren 9an, eguerdiko hamabi eta erdietan.
1. Noiz igaroko da Korrika Zubietatik?

....................................................................................................................................

2. Noiz igaroko da Korrika Elorriotik?

.....................................................................................................................................

3. Noiz igaroko da Korrika Trebiñutik?

....................................................................................................................................

4. Noiz igaroko da Korrika Lekeitiotik?

....................................................................................................................................

5. Noiz igaroko da Korrika Arrasatetik?

....................................................................................................................................

6. Noiz igaroko da Korrika Castejonetik?

....................................................................................................................................

7. Noiz igaroko da Korrika Donibane Garazitik?

....................................................................................................................................

8. Azkenik, noiz igaroko da Korrika zure herritik? Zerrendan ez badago, ibilbidea ikusita asmatu
beharko duzu.
....................................................................................................................................

20. Korrika

8

Ikaslearentzako orriak

Irakurri ondoko azalpenak eta erantzun galderei.
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EGITEKO LEKURIK ONENA

A. Lotu argazkiak lekuen izenekin.
1. ________________
2. ________________

KARRANTZA
TREBIÑU
GERNIKA
LIZARRA
OTXANDIO

3. ________________

5. ________________

4. ________________

6. ________________

1

2

3

4

5

6

UREPELE
DONOSTIA
ZARAUTZ
IRUÑEA
ARALAR

ORREAGA
BARDEAK
DONIBANE GARAZI
BAIONA
MAULE

AGURAIN
GASTEIZ
AZPEITIA
LEKEITIO

B. Begiratu mapari eta lotu argazkietako leku bakoitza dagokion letrarekin.

1: ____
2: ____
3: ____
4: ____
5: ____
6: ____

b

a

e

d

c

f

x
h

i

k
j

m
n

20. Korrika

9

g
l

Ikaslearentzako orriak

Begiratu ondoko irudiei, eta erantzun galderei.
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Aukeratu argazkietako leku bat, deskribatu eta pentsatu hara joateko plana

...................................................................................................................................

Nolakoa da lekua?

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Non dago?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Noiz pasatuko da Korrika?

...................................................................................................................................

Nola joango zara/zarete?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Zer egingo duzu/duzue?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
..................................................................................................................................

20. Korrika

10

Ikaslearentzako orriak

Zein leku aukeratu duzu?
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ZUZENKETAK
Zuzenketak

A. Korrikari buruzko artikulua irakurri.
Zer jakin nahi duzu Korrikari buruz?
1: a; 2: b; 3: b; 4: c; 5: b.
Korrikaren ibilbidea
(1) martxoaren 30ean; (2) arratsaldeko bostetan; (3) Hamaikak aldera;(4) berriro;
(5) ondoren; (6) bertan; (7) Korrikaren; (8) urtarrilaren 23an; (9) duen arren;
(10) Uxue Alberdi bertsolariak.
Noiz pasatuko da Korrika?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apirilaren 3an, gaueko hamarrak laurden gutxiagotan.
Apirilaren 7an, arratsaldeko zortziak eta laurdenetan.
Martxoaren 31n, goizaldeko ordu bat eta erdietan.
Apirilaren 5ean, eguerdiko ordu biak eta laurdenetan.
Apirilaren 8an, eguerdiko ordu bata hamar gutxiagotan.
Apirilaren 1ean, gaueko hirurak eta hogeian.
Apirilaren 2an, goizeko hamaikak bost gutxiagotan.

B. Korrika egiteko lekurik onena.
(A) 1: Donibane Garazi; 2: Bardeak; 3: Gernika; 4: Donostia; 5: Otxandio; 6: Orreaga.
(B) 1: F; 2: N; 3: C; 4: D; 5: X; 6: K.

20. Korrika

11
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“Korrika-jokoa” egin.

ERANTZUNAK:

Jokoaren erantzun gehienak txarteletan daude azpimarratuta, baina gutxi batzuek
txarteletan agertu behar ez dutenez, hona ekarri ditugu:
Korrika-logotipoak:

11. Korrika,

12. Korrika eta

Hieroglifoak:

13. Korrika.

- Zein herri zeharkatuko du Korrikak Iparraldean sartu aurretik? Irun.
- Herri hau Korrika baten abiapuntua izan zen. Andoain.
- Nola egingo duzu Korrika? Kohete batek bezala.
- Zenbat kilometro egingo duzu Korrikan? Hamaika.

20. Korrika

12

Prozedura

• Azaldu ikasleei Korrika-jokoaren arauak (13. or.) eta jokatu.
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“KORRIKAREN IBILBIDEA” JOKOA
Jokoaren helburua.

20. Korrikak egingo duen ibilbideari jarraiki, nork bere fitxa Otxandiotik Iruñera eramatea.
Irabazlea izango da Iruñera aurrena heltzen den jokalaria.

Jokoa prestatu.

Jokoan hasi aurretik, presta itzazu beharko dituzun osagai guztiak: mapa, txartelak,
dadoak, fitxak, “Jokorako ikus-entzunezkoak” (azken hauek komeni da aldez aurretik jaistea
eta ordenagailuaren pantailan prest izatea behar ditugunean erraz erabili ahal izateko)...
Mapa 14. orrialdean duzu. Egin horren kopia handia, A3 neurrikoa, esaterako. Kopia
koloretan egin ahal baduzu eta mapa kartoi mehe baten gainean itsasten baduzu, askoz
ere txukunago geratuko zaizu.

Txartelak 15-22. orrialdeetan dituzu. Lehenengo eta behin, kopiatu eta moztu egin beharko
dituzu; ondoren, multzoka jarri beharko dituzu gaika bilduta (euskarari buruzko galderak,
geografiari buruzkoak eta Korrikari buruzkoak), eta ahoz behera utzi beharko dituzu
maparen ondoan. Txartelak errazago bereizteko, koloretako orrietan kopia ditzakezu:
kulturari buruzko galderak, esaterako, orri berdeetan; euskarari buruzkoak, horietan;
geografiari buruzkoak, urdinetan; eta Korrikari buruzkoak, laranjetan.
Dadoak eta fitxak beste edozein jokotatik atera ditzakezu.

Jokalariak antolatu.

Kopuruaren arabera, bakarka, binaka ala hirunaka jokatuko dugu: sei jokalari baino gutxiago
bagaude, bakarka jokatuko dugu; sei eta hamabi bitartean bagaude, binaka; eta hamabi
jokalaritik gora egonez gero, hirunaka.

Jokoaren arauak.

Jokoari hasiera emateko, jokalari guztiek dadoa bota eta zenbakirik altuena ateratzen duenak
emango dio hasiera jokoari.
Jokalariak dadoa bota eta dagokion laukiraino mugituko du fitxa. Lauki horretan, letra bat
aurkituko du: E (euskara), G (geografia), K (Korrika) edo Z (zortea). Jokalariak laukiko
letrari dagokion txartel bat hartu eta, berau ikusi gabe, irakasleari emango dio irakur
dezan.

E, G eta K multzoetan, galderak daude: jokalariak galderari zuzen erantzuten badio, dadoa
berriro bota ahal izango du; txarto erantzuten badu, ordea, hurrengo jokalariaren txanda
izango da. Erantzunak txarteletan bertan daude azpimarratuta. Jokalari batek, gehienez,
hiru aldiz jarraian bota ahal izango du dadoa. Txartelean izartxo bat agertuz gero,
“Jokorako ikus-entzunezkoak” karpetara jo eta dagokigun txartelean aipatzen den
dokumentua zabalduko dugu.
Z letradun laukietan eroriz gero, bertan esaten dena egin behar izango du jokalariak.
Txartel horietan hieroglifo bat ateratzen bada, minutu bat izango du jokalariak
erantzuna asmatzeko; asmatzen badu, dadoa bota eta aurrera egin ahal izango du;
bestela, txanda galduko du.
Txartel bat erabili ondoren, sartu berriro dagokion multzoaren behealdean.

Fitxa bi ezin izango dira batera lauki berberean egon; hortaz, jokalari baten fitxa beste
batena dagoen laukira iristen bada, aurretik zegoen fitxak atzera egin beharko du ibilbidean
zehar, azkenekoz igarotako hiriburura iritsi arte.

20. Korrika
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K

E
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K
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K
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K

Nondik nora joan zen
lehenengo Korrika?

a. Andoaindik Baionara.
b. Urepeletik Bilbora.
c. Oñatitik Bilbora.

K

Zenbat kilometro egiten dira
Korrikan?
a. 2.100 kilometro inguru.
b. 1.000 kilometro inguru.
c. Ia 5.000 kilometro.

K

Nork egin zuen lehenengo
Korrikaren kanta?
a. Mikel Laboak.
b. Iparragirrek.
c. Xabier Amurizak.

K

2017/01/31

K

Korrikan, lekuko1 bat
eramaten da. Nork egin zuen
lehenengo lekukoa?
a. Jorge Oteizak.
b. Remigio Mendiburuk.
c. Juan Gorritik.
1. Lekuko: testigo

K

Korrikan, egurrezko lekuko1
bat eramaten da herriz herri.
Zer dago lekukoaren barruan?
a. Omenduaren izena.
b. Mezu sekretu bat.
c. Ezer ez, lekukoa trinkoa2
da eta.

1. Lekuko: testio
2. Trinko: macizo

K

Korrika Iruñean dago eta
amaitzeko metro batzuk falta
dira...bat-batean1, esprinta
egin duzu eta bigarren
korrikalaria aurreratu duzu.
Zein postutan heldu zara
helmugara2?
ERANTZUNA: Bigarren postuan

1. Bat-batean: de repente
2. Helmuga: meta

K

10:58
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K

Korrika bi urterik behin
antolatzen1 da. Zenbat
denbora behar dugu lau
Korrika ikusteko?

ERANTZUNA: 6 urte inguru.
Adibidez: Korrika 16, 2009an
ospatu zen; Korrika 17, 2011n;
Korrika 18, 2013an; eta Korrika,
19, 2015ean. Beraz, lau Korrika
sei urtean.
1. Antolatu: organizar

K

Nor omendu1 zuen
19. Korrikak?
a. Durangoko Azoka.
b. Euskaltzaindia.
c. Euskal idazleak.
1. Omendu: omenajear

K

Nork egin zuen 18. Korrikaren
kanta?
a. Betagarrik.
b. Esne Beltzak.
c. Gosek.

K

Begiratu logotipoari eta esan
zein Korrikatakoa den.

Begiratu logotipoari eta esan
zein Korrikatakoa den.

Begiratu logotipoari eta esan
zein Korrikatakoa den.

(Erantzuna, irakasleak)

(Erantzuna, irakasleak)

(Erantzuna, irakasleak)

20. Korrika

15
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K

Hau da 11. Korrikaren leloa1.
Nola amaitzen da?
Bat eta bat hamaika...

a. ... bi eta bi hogeita bi.
b. ... hemen dator Korrika.
c. ... zu eta ni euskaraz.

K

a. Urtero.
b. Bi urterik behin.
c. Bisurteetan2 baino ez.
1. Maiztasun: frecuencia
2. Bisurte: año bisiesto

K

Non ez da inoiz bukatu
Korrika?
a. Gasteizen.
b. Donibane Garazin.
c. Baionan.

K

K

Gogoratzen duzu azken
Korrikaren leloa?
a. Euskalakari.
b. Euskahaldun.
c. Eman euskara elkarri.

1. Lelo: lema

Zein maiztasunez1
antolatzen da Korrika?

1

2017/01/31

K

Non ez da inoiz hasi Korrika?

a. Azpeitian.
b. Orreagan.
c. Trebiñun.

K

Nondik nora joango da
aurtengo Korrika?
a. Otxandiotik Iruñera.
b. Urepeletik Bilbora.
c. Amurriotik Iruñera.

K

2

10:58
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K

Zenbat Korrika egin dira orain
arte?
a. 19
c. 20
d. 15

K

Korrika-kantak euskal
musika-taldeek eta kantariek
egiten dituzte. Nork ez du
egin, orain arte, Korrika
kantarik?
a. Betagarrik.
b. Mikel Laboak.
c. Ken Zazpik.

K

Zenbatgarren Korrika da
aurtengoa?
a. Hogeigarrena.
b. Hamaikagarrena.
c. Hemeretzigarrena.

K

3

Pantailako galderari zuzen
erantzuten badiozu, dadoa
beriro botako duzu; bestela,
txanda bat galduko duzu.

Pantailako galderari zuzen
erantzuten badiozu, dadoa
beriro botako duzu; bestela,
txanda bat galduko duzu.

Pantailako galderari zuzen
erantzuten badiozu, dadoa
beriro botako duzu; bestela,
txanda bat galduko duzu.

Erantzuna: 12. Korrikarena

Erantzuna: Egan

Erantzuna: Esne beltza

20. Korrika

16
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G

Apirilaren 9an, Korrika Iruñera
iritsiko da. Nola deitzen da
Iruñeko plaza famatuena?
a. Foruen plaza.
b. Gaztelu plaza.
c. Estafeta plaza.

G

Korrika Altsasura
mendebaldetik1 badator,
zein herritatik etorriko da?
a. Etxarri Aranaztik.
b. Agurainetik.
c. Urdiandik.
1. Mendeballde:oeste

G

Korrika mendate1 hauetatik
pasatuko da. Zein da altuena?
a. Herrera.
b. Barazar.
c. Erremendia.

Herrera (1.104 m.), Barazar
(606 m.), Erremendia (1.040 m.)
1. Mendate: puerto

G

Zein herrialdetan hasiko da
20. Korrika?
a. Nafarroan.
b. Araban.
c. Bizkaian.

2017/01/31

G

Korrika herri hauetatik
igaroko1 da. zein dago
besteak baino
iparralderago2?
a. Bermeo.
b. Donostia.
c. Donibane Garazi.

1. Igaro: pasar
2. Iparralderago: más al norte

G

Korrikan euskalki1 asko entzun
ahal izango ditugu: zuberera,
bizkaiera, gipuzkera... Nork
egin zuen euskalkien
lehenengo mapa?
a. Etxeparek.
b. Louis Lucien Bonapartek.
c. Sabino Aranak.

1. Euskalki: dialecto

G

Korrika ondoko herrietatik
igaroko1 da. Zein dago
besteak baino
mendebalderago2?
a. Urduña.
b. Santurtzi.
c. Gasteiz.

1. Igaro: pasar
2. Mendebalderago: más al oeste

G

Mapa ikusita, hauetako zein
herritatik igaroko1 da
lehenago 20. Korrika?
a. Alesbesetik.
b. Nabaskozetik.
c. Erriberritik.
1. Igaro: pasar

20. Korrika

10:58
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G

Apirilaren 3an, Korrika
Zuberoatik igaroko da. Zein da
Zuberoako hiriburua1?
a. Donibane Lohizune.
b. Maule.
c. Donibane Garazi.
1. Hiriburu: capital

G

Korrika ondoko herrietatik
igaroko1 da. Zein dago
ekialdeen2?
a. Tafalla.
b. Iruñea.
c. Otsagabia.
1. Igaro: pasar
2. Ekialdeen: más al este

G

Korrika ondoko herrietatik
igaroko1 da. Zein dago
besteak baino
hegoalderago2?
a. Bernedo.
b. San Adrian.
c. Tutera.
1. Igaro: pasar
2. Hegoalderago: más al sur

G

Mapa ikusita, ondoko zein
herritatik ez da igaroko1
20. Korrika?
a. Lesakatik.
b. Tuteratik.
c. Bergaratik.
1. Igaro: pasar
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G

Korrika Barazar mendatetik1
igaroko da. Zein mendi
ikusten da Barazartik?
a. Anboto.
b. Oiz.
c. Gorbeia.
1. Mendate: puerto

G

Pertsona famatu hauetako bat
Iruñekoa da. Badakizu nor?
a. Gorka Urbizu musikaria.
b. Nerea Pena
eskubaloi-jokalaria.
c. Estitxu Arozena
bertsolaria.

G

Pertsona famatu hauetako
bat Otxandiokoa da.
Badakizu nor
a. Onintza Enbeita
bertsolaria.
b. Maider Unda kirolaria.
c. Felipe Arrese Beitia
idazlea.

G

Herri hauetako batean ez dira
Sanferminak ospatzen1.
Badakizu non?
a. Iruñean.
b. Lizarran.
c. Lesakan.

20. Korrika

2017/01/31

G

Korrikan, ibai hauek pasatuko
ditugu gainetik. Zein izango da
azkena?
a. Ezka.
b. Ebro.
c. Ibaizabal.

G

Zein ibairen gainetik igaroko1
da Korrika Lizarran?
a. Egaren gainetik.
b. Aturriren gainetik.
b. Ebroren gainetik.

10:58
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G

Korrika herri hauetatik igaroko
da. Zein da altuena?
a. Otsagabia.
b. Abaurregaina.
c. Otxandio.

Otsagabia (764 m.),
Abaurregaina (1.039 m.),
Otxandio (554 m.).

G

Korrika herri hauetatik igaroko
da. Mapa ikusita, zein izango
da azkena?
a. Agurain.
b. Galdakao.
c. Arrasate.

1. Igaro: pasatu

G

Badakizu zein ibai zeharkatuko
duten korrikalariek Amurriotik
igarotzean?
a. Ibaizabal.
b. Cadagua.
c. Nerbioi.

G

Bakiotik pasatzean, zein edari
tipiko hartuko dute
korrikalariek?
a. Sagardoa.
b. Ardoa.
c. Txakolina.

G

Korrikak bisitatuko dituen hiru
herri hauen artean, zein da
jendetsuena?
a. Irun.
b. Baiona.
c. Barakaldo.

18

G

Korrikak hiriburu1 guztiak
bisitatuko ditu. Zein da Euskal
Herriko hiriburu historikoa?
a. Iruñea.
b. Gasteiz.
c. Baiona.
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E

Hendaiara joan zara korrika
egitera. Halako batean, zera
entzun duzu: “Biziki akituta
nago!” Zer esan nahi du?
a. Hendaian bizi dela.
b. Korrika azkar egiten
duela.
c. Oso nekatuta dagoela.

E

Teresek kilometro asko egin
ditu Korrikan eta ezin du
jarraitu. Zer esan du?
a. Uf! Jota nago!
b. Uf! Blai nago!
c. Uf! Oker nago!

E

Noiz helduko da Korrika
Iruñera?
a. Apirilaren 9etan.
b. Apirilaren 9an.
c. Apirileko 9an.

E

Korrika zure herritik pasatzeko
bi egun falta badira, zer esango
duzu?
a. Herenegun etorriko da.
b. Etzi etorriko da.
c. Herensuge etorriko da.

20. Korrika

2017/01/31

E

Oso alferra zara eta ez duzu
Korrikara joan nahi. Zer egingo
duzu?
a. Atzizkia jarri.
b. Aitzakia jarri.
c. Altzaria jarri.

E

Korrika iristean oso urduri
jartzen bazara, zer esango
duzu?
a. Zer urduri nago!
b. Zer urduri nagoen!
c. Zer urduri nagoela!

E

Korrika Nabaskozetik
pasatzean zein ordu den
galdetzen badigute, zer
erantzun beharko dugu?

10:58
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E

Korrika egin ondoren, egarri
zara eta ura nahi duzu. Zer
esango duzu?
a. Emadazu ura, mesedez!
b. Emaiozu ura, mesedez!
c. Eman didazu ura, mesedez!

E

Nondik sartuko da Korrika
Nafarroa Beherean?
a. Ibañetaren mendatetik.
b. Ibañeta mendatetik.
c. Ibañetako mendatetatik.

E

Euria aitzakia ona izan daiteke
Korrikara ez joateko. Baina nola
esan beharko duzu?

a. Bederatziak eta laurdenak.
b. Bederatzi eta laurden.
c. Bederatziak eta laurden.

a. Ezin naiz joan. Euria ari da.
b. Ezin naiz joan. Euria ari du.
c. Ezin naiz joan. Euriak ari du.

E

E

Korrikaren lehenengo egunean
lan egin beharko duzu eta ezin
izango zara Otxandiora joan.
Nola esango diozu hori
bizkaitar bati?
a. Beharrean egongo naiz.
b. Lantzean egongo naiz.
c. Trabakuan egongo naiz.

19

Baionara joan zara Korrikara.
Halako batean, “Zoaz
gibelerat!” esan dizu batek.
Zer egingo duzu?
a. Medikuarengana joan,
gibela1 txarto daukat eta.
b. Atzera joan.
c. Aurrera joan.
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E

Zer falta da esaldi honetan?

2017/01/31

E

10:58
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E

Nola amaitu behar duzu esaldi
hau?

Ondoko esaldian akats bat
dago. Zuzendu ezazu:

ERANTZUNA: ... buruko mina
nuen/neukan eta”.

ERANTZUNA: ...nituen”.

ERANTZUNA: “19. Korrikan,
jende askok hartu zuen
parte”.

Korrika oso azkar doa eta ezin
duzu erritmoa jarraitu. Zer
eskatuko diezu beste
korrikalariei?

Korrikalari bat, metro batzuk
korrika egin ondoren,
marmarka hasi bada, zertan
hasi da?

“19. Korrikan ezin izan nuen
parte hartu, buruko mina
______ eta”.

E

a. ... motelago joatera.
b. ... motelago joan direla.
c. ... motelago joateko.

E

Zer esan nahi du esaldi
honek? Korrikalariak oso
kuxkuxeroak omen dira.
a. Kuskusa jatea gustatzen
zaiela.
b. Bazter guztietan sartzen
dutela muturra.
c. Oso dotore janzten direla.

E

Zein egunetan pasatuko da
Korrika Lizarratik?
a. Martxoako hogeita
hamaikan.
b. Martxoko hogei eta
hamaikan.
c. Martxoaren hogeita
hamaikan.

20. Korrika

“Aurreko Korrikan ondo
entrenatu nintzen eta kilometro
guztiak egin ...”.

E

a. Errepideko marrak
zenbatzen.
b. Kexaka.
c. Esprintean.

E

Maulera joan zara Korrikara.
Halako batean, “Zoazte
aitzinera” entzun duzu. Zer
egingo duzu?
a. Denbora-makinan sartu
eta iraganera joan.
b. Atzera joan.
c. Aurrera joan.

E

Noiz izango da Korrika?
a. Martxoaren 30etatik
apirilaren 9etara.
b. Martxoaren 30etik
apirilaren 9ra.
c. Martxoko 30etik
apirilaren 9ra.

20

“19. Korrikan, jende asko
hartu zuen parte”.

E

Donapaleura joan zara
Korrikara. Halako batean,
“Kasu! Kasu!” esan dizu batek.
Zer egingo duzu?
a. Egunkaria erosiko diot.
b. Agurtu egingo dut.
c. Kontuz ibiliko naiz.

E

Zein ordutan pasatuko da
Korrika Cintruenigotik?
a. Goizaldeko ordu bietan.
b. Goizaldeko bi ordutan.
c. goizaldeko bietan.

E

Korrikan 40 kilometro jarraian
egin ondoren, zer esan behar
dugu?
a.
a.Nekatua
Nekatuagaude.
gaude.
b.
Nekatutak
gaude.
b. Nekatuak gaude.
c. Nekatuta gaude.
c. Nekatuta gaude.
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E

Osatu atsotitza:

“Entzun eta isil...
a. ... baiezko borobil”
b. ... gezurra dabil”
c. ... ikusi eta ibil”

E

Osatu atsotitza:

“Gogoko tokian...
a. ... aldaparik ez”
b. ... errege-erreginak bezala”
c. ... ez dago harririk”

Z

4

2017/01/31

E

Osatu atsotitza:

“Mintzatzea zilarra,...
a. ... batzuetan beharra”
b. ... isiltzea urrea”
c. ... batzuetan isiltzea
beharra”

E

Osatu atsotitza:
“Zenbat buru...

Page 21

E

Osatu atsotitza:

“Erositako prezioan...
a. ... saldu”
b. ... erosi”
c. ... oparitu”

E

Osatu atsotitza:

“Urrutiko intxaurrak hamalau,...

a. ... horrenbeste txapel”
b. ... hainbat aburu”
c. ... hainbeste liburu”

Z

10:58

5

a. ... egunez eta gau”
b. ... hau da hau”
c. ... gerturatu eta lau”

Z

6

Pantailako galderari zuzen
erantzuten badiozu, dadoa
beriro botako duzu; bestela,
txanda bat galduko duzu.

Pantailako galderari zuzen
erantzuten badiozu, dadoa
beriro botako duzu; bestela,
txanda bat galduko duzu.

Pantailako galderari zuzen
erantzuten badiozu, dadoa
beriro botako duzu; bestela,
txanda bat galduko duzu.

Erantzuna: Ines Osinaga

Erantzuna: 2. irudia

Erantzuna: Lehenengo lekukoa
San Telmo museoan dago.

Z

7

Z

8

Pantailako galderari zuzen
erantzuten badiozu, dadoa
beriro botako duzu; bestela,
txanda bat galduko duzu.

Pantailako galderari zuzen
erantzuten badiozu, dadoa
beriro botako duzu; bestela,
txanda bat galduko duzu.

Erantzuna: Mezua AEK-ko
arduradunek idazten dute.

Erantzuna: 2. herria

20. Korrika

21

Z

Hemendik aurrera lagun edo
senide batekin euskaraz
mintzatzeko apustua egin
duzunez, aurreratu 3 lauki.
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Z

Korrika azkarregi egiteagatik,
isuna jarri dizute: dadoarekin
6 atera arte ezin izango
duzu fitxa mugitu.

Z

HIEROGLIFOA: nola egingo
duzu korrika?

Z

HIEROGLIFOA: zein herri
zeharkatuko du Korrikak
Iparraldean sartu aurretik?

7-4
N
Z

HIEROGLIFOA: zenbat
kilometro egingo duzu
Korrikan?

10:58
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Z

AI

HIEROGLIFOA: herri hau
Korrika baten abiapuntua izan
zen.

Z

A

Korrika-kanta aingerutxoen
moduan abestu duzunez,
dadoa birritan jarraian
bota dezakezu txartelik
hartu gabe.

i

“...... batek bezala”.

2017/01/31

Z

Antidopin kontrola egin dizute
eta argi gorria piztu da. Hartu
duzunaren eragina pasatzen
uzteko, hiru aldiz geratu
beharko duzu jokatu gabe.

Z

Aste osoan, piperrik egin gabe
eta anestesiarik gabe, irakaslea
jasan duzunez, zure fitxa bost
lauki aurrerago eramango
duzu. Segi horrela!

Z

Korrikan, erdaraz hitz egiten
harrapatu zaitugu. Zure fitxa
hamar lauki atzera eraman
behar duzu, txanda galduta.

¡Voy como
un tiro!

Z

Kilometro oso bat egin duzu
korrika, gelditu eta negarrik
egin gabe. Balentria
ospatzeko, bota ezazu
dadoa berriro, txapeldun!

20. Korrika

Z

Korrika-kanta abesten hasi
zara eta, arraioa!, ez dakizu
osorik. Kanta osoa ikasteko,
hiru aldiz jokatu gabe
geratuko zara, txanda
galduta.

22

Z

Korrikan, behar bezala, Korrikaarropa jantzita agertu zara
oinetatik burura. Horren
dotore etortzeagatik, eraman
zure fitxa bost lauki
aurrerago eta bota dadoa
berriro.

