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oHAr GArrAntzitSUA:
Ataza honetako ikaslearen orriak aldizkari txiki baten formatuan eskaintzen dizkizugu. Aldizkari itxura eman nahi
badiozu, kopiak DIN A3 tamainan atera ditzakezu eta erditik tolestu, ondoko irudietan bezala.
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Asier Amondo, KORRIKA arduraduna
( audio, 19é9)

1. KORRIKA
(19L0, O ati-Bilbo)

KORRIKAren lekukoa1h. Barruan,
ezua29 gordetzen21 da.

, oaareu)no, 21. KORRIKAren
omendua (xonostia, 1919-2012)

20. KORRIKA
(201¿, Ot6andio-Iru ea)

Hamaika galdera Asier Amondo KORRIKA arduradunari4.
Zer da KORRIKA?

LAGuNtZA: Hort6e dago KORRIKAren lekuko originala.

Letra zopa
tOPAtu KORRIKAREKIN ZERIKusIA dutEN
8 HItZ (ELKARRIZKEtAN EtA ARGAZKIEtAN
dAudE).
ñNcUñNTRA L pA ABRA7 Rñ AcIONAxA7 cON
KORRIKA (fíjATñ ñN A ñNTRñvI7TA y ñN
A7 fOTO7).
,rouvezpvou. g(wo,. rela,ih. à
KorriKa(8remardez dan. l’in,ervie
e, le. po,o.fx

Asier: KORRIKA lasterketa handi bat da, euskararen aldeko
jai handi bat.

:
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Zein da KORRIKAren helburua?
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Asier: KORRIKArekin euskararen erabilera- eta ezagutza0
bultzatzen8 ditugu eta euskaltegiak ekonomikoki lagunduA.
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Asier: AñK-k antolatzen du.
Noiz izango da 21. KORRIKA?
Asier: 2019ko apirilaren19 4tik 14ra.
Hamaika egun gelditu gabe?
Asier: Bai. Gauez, egunez, euripean11? elurpean12... beti
korrika.

ñ

x

A

Nork antolatzenh du KORRIKA?

Nondik nora joango da?

Badator KORRIKA! A1

Azaroan gaude, udazkena da. AEKn, baina, udaberriari begira1 gaude.
Zergatik? Orduan etorriko delako Euskal Herrira KORRIKA, euskararen
aldeko2 lasterketa erraldoia .
G

Asier: Garestik Gasteiza.
Zenbat kilometro izango dira?
Asier: 2.000 kilometro baino ge3iago1G izango dira.
Zein da KORRIKA kanta?
Asier: Oraindik sekretua da. jbenduan14 entzungo duzue.
Eta nor omenduko15 du KORRIKAk?

1. ...-ri begira: mirando (a);
)l(gerol(u)(e)nreu)e
Hiztegia
2. ...-ren aldeko: aXen favor de…;
r-serva)ép)
3. Lasterketa erraldoia: carrera gigante; msie ) geante
4. Arduradun: responsable; e) ;sl rva)
5. Erabilera: usod(i rn)
6. Ezagutza: conocimientod(msllro rlm)
7. Bultzatu: impulsard(;estsi-soe(
8. Lagundu: ayudard(rou)e
9. Antolatu: organizar; senrlo )e
10. Apiril: abril; r-eoa(
11. Euripean: bajo la lluvia; si (ar(;aio)
12. Elurpean: bajo la nieve; si (ar(l)on)
13. Baino gehiago: m”s Mue…; ;ai (bi)xxx
14. Abendu: diciembre; ucm)tve)(
15. Omendu: homenajeard(e)lue)(Tsttrn)
16. Lelo: eslogand( asnrl
17. Parte hartu: tomar parte; ;e)lue)(;reg
18. Batzorde: comitE; mstogc

KORRIKA elurpean (201 )

6 jzpi arratu forma zuzenak, eta erantzun: egia ala gezurra dira7
- 7ubraya las formas correctas y responde: son verdaderas o falsasá
p(.siaon)fp-si (a) ( set) (msee)mg) é()g(ec;slu)fq( slgp)aa) (-ero (si( ri z
EGIA

GEZuRRA

1. 8abier Amondo, KORRIKA arduraduna, audiozkoa/ audiokoa/ audioko da.
2. KORRIKA ikastolak/ikastolek/ikastoleak antolatzen dute.
3. KORRIKA udaberriko/udaberritik/udaberrian etorriko da.
4. KORRIKA maresen/mares/maresko hasiko da, apirilaren 4an ...
5. ... eta Gasteizen amaituko da, abenduaren 14/14ra/14an.
6. KORRIKA gauez gelditzen da/gelditu du/geldi du.
7. ehenengo KORRIKA Oñatiko/Oñatitik/Oñati Bilbora Doan zen22.
8. Azken KORRIKA Otxandioan/Otxandion/Otxandioko a aitu zen2G.
9. , oaareu)no, KORRIKAren omendua, Lonostiako/Lonostiaren/Lonostian Daio zen24.

Asier: , oaareu)no omenduko du.
Zer da “Klika”?
Asier: /Klika5 KORRIKAren leloa10 da. ñgin klik euskarariD
Nola 3artzen da parte18 KORRIKAn?
Asier: Sodu asko daude: korrika eginez, KORRIKA kulturalean parte hartuz, KORRIKA batzordeetan1A lan eginez...

19. Lekuko: testigo; g)tsol(
20. Mezu: mensajed(t) rn)(
21. Gorde: guardard(nreu)e(

Hiztegia

22. Joan zen: fued() g(raacép)(
23. Amaitu zen: finalizó; ) g( oloép)
24. Jaio zen: nació; ) g(lcép)

BAdAtor korrikA! A1
HelBUrUA
Ataza honen helburua da KORRIKAren aurkezpenaren berri ematea. Horretarako, lehenik, gaia gogora ekarriko
dugu, irudi batzuen laguntzaz; bigarrenik, Asier Amondorekin izandako elkarrizketa irakurriko dugu; eta,
azkenik, KORRIKAri buruz mintzatuko gara.

ProzedUrA
--- “KORRIKA iruditan” bideoa ikusi eta irudiei buruz hitz egingo dugu: KORRIKA ezagutzen dugun, parte
hartu dugun...
--- Ikus-entzunezkoa berriro ikusiko dugu. Ikusi bitartean, ikasleek argazki bana aukeratuko dute, eta argazki
horri buruz mintzatuko gara: aukeratutako argazkia pantailan dagoela, ikus-entzunezkoa eten egingo
dugu, eta, talde handian, ikusten dena deskribatuko dugu (lekua, pertsonaiak...). Deskribapena
irakasleak bideratuko du, galderak eginez: “Zenbat pertsona daude? Nolakoa da...? Zer dago...?”.
--- Elkarrizketa irakurri aurretik, “Lexiko berria ikasi” jokoa egingo dugu. Jokoaren arauak 2. orrialdean
dituzue.
--- Ikasleek, binaka, galderak eta erantzunak irakurriko dituzte (aldiazkaria, 2. or.). Irakurri ondoren, esaldiak
osatzeko forma zuzenak azpimarratuko dituzte, eta esaldiak egia ala gezurra diren esango dute (aldiazkaria,
3. or.). Ariketa talde handian zuzenduko dugu.
erAntzUnAk:
1. Laudiokoa (gezurra, KORRIKA arduraduna ez da Xabier Amondo, Asier Amondo baizik); 2. ikastolek
(gezurra, AEK-k antolatzen du); 3. udaberrian (egia); 4. Garesen (egia); 5. 14an (gezurra, apirilean
izango da); 6. gelditzen da (gezurra); 7. Oñatitik (egia); 8. Otxandion (gezurra, Otxandion hasi eta
Iruñean amaitu zen); 9. Donostian (egia).
--- Denbora-pasak egingo ditugu (aldizkaria, 4. or.), eta talde handian zuzenduko.

O2 I rak as learen o rri ak

A1

erAntzUnAk:
toki ezkutua: San Telmo (Donostia).
letra zopa: ibilbidea, klika, lekukoa, leloa, omendua, batzordeak, korrika, euskara.
--- Amaitzeko, KORRIKAri buruzko zalantzak argituko dizkiegu ikasleei: zer jakin nahi duten galdetuko diegu,
eta, ahal den neurrian, azalpenak emango dizkiegu.

“leXiko BerriA ikASi” JokoA

Jokoaren helburua
--- Testuan agertuko den lexiko berria ikasteko, ETB1eko Mihiluze lehiaketa ezaguneko Tribuaren berbak
jokoaren prozedurari jarraituko diogu. Beraz, jokoaren helburua izango da hitz guztien esanahia jarraian
asmatzea.

Jokoaren arauak
--- Ikasleek talde txikitan banatuko ditugu.
--- “Lexikoa berria ikasi” PDFa ordenagailuaren edo telebistaren pantailan jarriko dugu. Jarri dokumentua
“aurkezpen” moduan pantaila osoa bete dezan.
--- Klik eginez, hitzak eta esanahiak agertzen diren lehenengo orrira igaroko gara, eta hasiera emango diogu
jokoari. Orri horretan, pantailaren ezkerrean, hamaika hitz agertuko zaizkigu euskaraz; eskuinean, aldiz,
hitz horiek gaztelaniaz eta frantsezez.
--- Berriro klik eginez, lehenengo hitza azpimarratuta agertuko zaigu. Agertu ahala, lehenengo jokalariek
esan beharko du hitz horrek zer esan nahi duen eskuineko hitzen artean aukera eginez.
--- Aukera bakarra izango dute jokalariek hitza asmatzeko. Asmatuz gero, klik eginez hurrengo orrialdera
joango gara. Hortxe, erantzuna ikusiko dugu, eta hurrengo hitza azpimarratuta agertuko zaigu.
--- Hitzak asmatu bitartean, jokalariek beren txandari eutsiko diote; hitzen batekin okertuz gero, aldiz,
hasierako pantailara itzuliko gara, eta hurrengo jokalarien txanda izango da.
--- Jokalari batzuek, jarraian, hitz guztien esanahiak asmatzen dituztenean, jokoa irabaziko dute.

