as learen o rri ak
O1 I rak aslearen

A2
A1

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.
AzAlA

O4 De n b or a-p as ak

etA kontrAzAlA

4 BaIETZ

ZENBAT

DAKIZU

KORRIKARI

buRuz28?

ETA AEKRI

3. KORRIKA gauez...
a) ... bizikletaz egiten da.
b) ... korrikalari pro esionalek jarraitzen dute.
c) ... gelditu egiten da.
d) ... ez da gelditzen.

2. KORRIKA egiten da...
a) ... Euskal Herrian eta munduko hainbat lekutan .
b) ... EAEn: Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban.
c) ... Hego Euskal Herrian.
d) Aurrekoak ez dira zuzenak.
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LEKU EZKUTUA
HERRI DA?

21. Ko rri ka

orriAldeAk

G aurk o gai a

Ko rri k aren aurk ezpena. E lk arrizk eta

O3

KORRIKA bakoitzak kanta bat du, eta omendu22 bat
ere bai.
21. KORRIKAk hbillardegi omenduko du. Arrazoi asko
daude hbillardegi omentzeko, baina aurten arrazoi berezi
bat dugu: 201Tan, euskara batuak 80 urte bete ditu. Euskara
batua oso garrantzitsua izan da euskararen historian, eta
!xillardegik ekarpen23 handia egin zuen haren sorreran24.

BURUZ?

1. Nork antolatzen du KORRIKA?
a) HABEk, noskiv
b) AEK-k antolatzen du.
c) Eusko 5aurlaritzak, eztañ
d) Aurrekoak29 ez dira zuzenak30.

ZEIN

O2

BArneko

21. KORRIKAren leloa25 “Klika” izango da. Zergatik?
Klik egitea aukera bat egitea da. Bada, horixe proposatu
nahi dugu KORRIKA honetan: egin klik euskarari, ikasi
euskara, hitz egin... Egin klik gure kulturari, gure
hizkuntzari. Klikay leloa aukeratu dugu euskararen
garaia26 dela esateko.

4. Zenbat Euskaltegi ditu AEK-k Euskal Herri
osoan?

Egin klik KORRIKAri ere: KORRIKA kulturalean, lasterketan
edo KORRIKA batzordeetan... Modu asko dago KORRIKAri
laguntzeko, KORRIKAri klik egiteko. Merezi du, benetan.
Anima zaiteztev

a) T0 baino gutxiago.
b) T0 inguru32.
c) (2, zehazki33.
d) 100 baino gehiago.
ENAK
N ZUZ

:

ERANTZU us
a.e
korrik

Ondoko esaldiak egia ala gezurra dira?

____________

EGIA

GEZURRA

1. KORRIKA …onostian hasiko da, 9an !elmo museoan.

Asier Amondo, KORRIKA arduraduna5

Egin “Klik” geure kulturari,
egin “klik” euskarari.

LAGUNTZAK: Na arroan dago, DoneTak e bidea bertatik pasatzen da,
.....................zubi amatua dauka...

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Hiztegia
...-ri buruz: sobre...; f propos de
Aurreko: anterior; précédent-.e
Zuzen: correcto,-a; correct-.e
Hainbat lekutan: Larios lugares; en di,ers endroits
Inguru: imaginación; iuagination
Zehazki: exactamente; en détail

Badator KORRIKA! A2

Uda joan da. Egunak laburragoak eta hotzagoak dira, zuhaitzei hostoak
erori zaizkie... Azaroan gaude, udazkenaren erdian. Halere, badirudi
AEKren euskaltegietara udaberria heldu dela izan ere, udaberriari
begira1 gaude, bai, datorren udaberrian, lore eta alergiekin batera2, oso
bisitari berezia etorriko delako Euskal Herrira: KORRIKA, euskararen
aldeko3 ekitaldirik4 handiena.

Datorren udaberrian, berriro ikusiko dugu
gure herrietan KORRIKA, euskararen aldeko
lasterketa6. Egun batzuetan, apirilaren 4tik
14ra, milaka eta milaka lagun ibiliko dira
Euskal Herri osoan korrika, euskararen alde.
Datorren urtekoa 21. edizioa izango da, eta,
aurkezpena7 egiteko, prentsaurrekoa8 egin
du gaur AEK-k, Donostian, San Telmo
museoan. Bertan, Asier Amondo KORRIKA
arduradunarekin hitz egin dugu.
Laster, “Tipi-tapa, tipi-tapa, KORRIKA!” entzungo
dugu gure herrietan, baina zer da KORRIKA?
KORRIKA euskararen aldeko ekitaldirik handiena eta
ikusgarriena 9 da. Hamaika egunez, milaka eta milaka
lagun ibiltzen dira, gau eta egun, gelditu gabe, Euskal Herri
osoan korrika. 2.000 kilometro baino gehiago egiten dira,
musikarekin, mozorrotuta10... 5ai handia da.
Hamaika egun korrika egiten. Kirola egiteko aukera
ona!
Korrika egiten dugu, bai. Baina helburua11 ez da kirola
egitea. KORRIKArekin, euskararen ezagutza12, erabilera13

eta normalizazioa bultzatu nahi ditugu. Gainera, helburu
ekonomikoa ere badugu: dirua lortzea euskaltegiei laguntzeko.
14

Oraingoa 21. KORRIKA da. Zenbat urte daramazue
KORRIKA antolatzen?
Bada, urte asko. fehenengoa 1(T0an antolatu genuen. Edizio

hartan, zortzi egunean, O”atitik Bilbora joan ginen korrika.
Esperientzia berria zen, baina jende pilo batek hartu zuen
parte, arrakasta15 handia izan zuen. Gero, beste hemeretzi
KORRIKA egin dira, eta, gaur egun16, euskararen aldeko
ekitaldirik handiena da. Gainera, ideia atzerrira 17 ere
esportatu da: Irlandara, Bretainiara, Galiziaraé
Lehenengo edizioa Oñatitik Bilbora joan zen. Nondik
nora joango da 21. KORRIKA?
Bada, 21. KORRIKA Garesen hasiko da, apirilaren 4an, eta,
14an, Gasteiza helduko da. Bidean, beti bezala, Euskal Herriko herri gehienetan ibiliko gara.
KORRIKA guztietan badira osagai 18 garrantzitsu
batzuk: mezua19, kanta...
Mezua, beti bezala, sekretua izango da, apirilaren 14ra arte:
lehenengo egunean, apirilaren 4an, mezua lekukoaren20
barruan gordeko dugu, eta hurrengo egunetan, guztion
artean, Gasteiza eramango dugu. Bertan, KORRIKA amaitu
ondoren, lekukoa zabaldu, mezua atera eta guztion aurrean irakurriko dugu. fekukoa bera ere osagai garrantzitsua
da KORRIKAn. fehenengoa Remigio Mendiburu eskultoreak
egin zuen, eta museo honetan dago.
Eta kanta? Nolakoa da? Nork egingo du?
Oraindik ezin dut in ormazio askorik eman. Baina, lasai,
abenduan entzun ahal izango duzue. KORIKA kantek
arrakasta handia izan dute beti, edizio guztietan, eta 21.
KORRIKArena ere ahoz aho21 ibiliko da laster, ziur nago.

2. Gaur arte, 21 KORRIKA egin dira.
3. KORRIKA guztiek hamaika egun iraun27 izan dute.
4. KORRIKAra mozorrotuta joan behar da.
5. Helburua kirola bultzatzea da, korrika egitea oso ona baitav
6. Irlandan, Bretainian eta Galizian ere egiten dira hango hizkuntzen aldeko lasterketak.
7. KORRIKA kanta aurkeztu da, eta jendeari izugarri gustatu zaio.
8. Mezua sekretua da, eta lekukoaren barruan doa.
9. hbillardegiren 80. urtebetetzea delako omenduko dugu.
10. KORRIKAri klik egiteko modu bakarra dago: lasterketan parte hartzea.

1. ... -ri begira: mirando a)...; en train de regarder
2. ... -kin batera: junto con...; a,ec
3. ... -ren aldeko: aSen aLor deé; va,oramle- .e
4. Erakusketa: exposición; ebposition
5. Arduradun: responsable; responsamle
6. Lasterketa: carrera; co rse
7. Aurkezpen: presentacion; présentation
8. rentsaurreko: rueda de prensa; convérence de presse
9. Ikusgarri: espectacular; spectac laire
10. Mozorrotuta: dis razado, -a; dég isé- .e
11. Helburu: objetiLo; omTectiv
12. Ezagutza: conocimiento; connaissance
13. Erabilera: uso; sage
14. Bultzatu: impulsar; prouo ,oir
15. Arrakasta: Jxito; s ccés
16. Gaur egun: hoD d/a; act elleuent
17. Atzerri: extranjero pais o pueblo); étranger

18. Osagai: componente; couposant- .e
19. Mezu: mensaje; uessage
20. Lukuko: testigo; teuoin
21. Ahoz aho: de boca en boca; de mo cxe en mo cxe
22 Omendu: homenajeado,-a; xonoré .e
23. Ekarpen: aportación; apport
24. Sorrera: origen; origine
25. Lelo: eslogan; slogan
26. Garai: Jpoca; saison
27. Iraun: durar; d rer

Hiztegia

BAdAtor korrikA! A2
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 ikasi duguna idatziz azalduko dugu.

ProzedUrA
--- “KORRIKA iruditan” bideoa ikusi eta irudiei buruz hitz egingo dugu: KORRIKA ezagutzen dugun, parte
hartu dugun, zer deritzogun, zer ekarri diguten irudiek gogora...
--- Ikus-entzunezkoa berriro ikusiko dugu, ikasle bakoitzak argazki bat aukeratuko du eta argazki hori deskribatuko dute: paisaia, pertsonaiak, zertan ari diren...
--- Elkarrizketa irakurri aurretik, “Lexiko berria ikasi” jokoa egingo dugu. Jokoaren arauak 2. orrialdean
dituzue.
--- Ikasleek, bakarka, elkarrizketa irakurriko dute (aldizkaria, 1.-3. or.); ondoren, eskaintzen zaizkien esaldiak
egia ala gezurra diren esango dute. Ariketa talde handian zuzenduko dugu.
erAntzUnAk:
1. Gezurra, Garesen hasiko da; 2. Gezurra (20 egin dira; 21.a datorrena izango da); 3. Gezurra. Lehenengoak,
esaterako, 8 egun iraun zituen; 4. Gezurra ; 5. Gezurra; 6. Egia; 7. Gezurra (kanta ez da argitaratu
oraindik); 8. Egia; 9. Gezurra, Euskara Batuaren 50. urteurrena da; 10. Gezurra.
--- Denbora-pasak egingo ditugu, eta talde handian zuzenduko (aldizkaria, 4. or.).
erAntzUnAk:
toki ezkutua: Gares
4 Baietz! 1b / 2a / 3d / 4d

O2 I rak as learen o rri ak

A2

--- 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.

