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oHAr GArrAntzitSUA:
Ataza honetako ikaslearen orriak aldizkari txiki baten formatuan dituzu. Aldizkari-itxura eman nahi badiozu,
kopiak DIN A3 tamainan atera ditzakezu, eta erditik tolestu, ondoko irudietan bezala.
AzAlA

etA kontrAzAlA
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PERTSONAIA eZKUTUA

NOR

IRAKuRRI

dA MusIKARI HAu?

21. ko rri ka

BArneko

EtA BILAtu GEzuRRAK

HEMEN dItuzu FERMIN MuGuRuzA,
MAd MuAseL EtA LA FuRIA ABEsLARIEN BIOGRAFIA LABuRRAK. BAINA,
BIOGRAFIA HAuEtAN, HIRu GEzuR
sARtu dItuGu. zEIN OtE dIRA??

LAGuNtzAK:
1. KORRIKArekin lotura6 handia izan du.
2. Psikiatra zen.
3. Donostiarra zen.

Fermin Muguruza

4. 2008an hil zen.
5. Txoria txori kanta ezaguna berea da.

LAU bAietz
zENBAt

dAKIzu

KORRIKA

ENAK
N zuz
ERANtzu

Fermin Muguruza (196 3, Irun) euskal
musikari ezaguna da. 1984an hasi zen
K ortatu taldean abesten; ondoren,
N egu Gorriak eta La Oreja D e Van Gogh
taldeetan aritu da. Azken urteotan
bakarka1 ibili da, eta proiektu asko
egin ditu beste musikari askorekin.
Hasieran, Ska, punk eta rock-a egiten
zuen; azken-aldian2, Rap eta hip
hop-a eta reggae-arekin aritu da.

:

Fermin musikari euskaltzalea eta internazionalista da, eta zinema zuzendaria ere bada. Duela gutxi, Blac is
beltza filma3 estreinatu du.

a.eus
korrik

KANtEI BuRuz?

1

EtA FERMIN MuGuRuzARI

BuRuz?

2

Nola amaitzen dira koplak? Ondoan
dituzu aukerak.
Gu A E K-koak __________,

A)

6. KORRIKARI

lanean egun ta __________,

B)

10. KORRIKARI

c)

14. KORRIKARI

d)

19. KORRIKARI

salba dezagun7 denon artean
geurea dugun __________.
Laino guztien __________,
ea ez dakigu __________,
gure hizkuntza aurrera doa
eraso8 denen __________!”

EusKARA

GARA

AzpItIK

gAbA9

GAINEtIK

NOIztIK

21. KORRIKAren kantan zuzendari
artistikoa izan da, letra eta musika
egin ditu, eta abestu ere egiten du
Mad Muasel eta La Furiarekin.

4

Zein KORRIKA kantari dagokio10
aurreko kanta?

12. KORRIKAn Ferminek...
A)

...

Klika KORRIKA 2019

OMENALdIA jAsO zuEN.

B)

...

KANtA EGIN zuEN.

c)

...

MEzuA IdAtzI zuEN.

Hiztegia

3

...

EtxEAN IKAsI zuEN.

B)

...

IKAstOLAN IKAsI zuEN.

c)

... AEK-N

IKAsI zuEN.

EGIA

6. Lotura: relación; relation
7. salba dezagun: salvemos;
sauvons
8. Eraso: agresión; agression
9. Gaba: gaua
10. ...-ri dagokio: corresponde
a...; correspond à ...

Mad muasel
Mad Muasel erandioko artista bat da.
Bere lehenengo lana, Bumclap Teachers
diskoa, 2009an argitaratu4 zuen. Gaur
egun, abeslari gipuzkoar hau reggaearen eta dancehallaren erreferentzia
internazionala da. 21. KORRIKAren
kantan ahotsa5 eta letra ipini ditu.

Nerea Lorón, “la furia”
La Furia (Cascante, 1983 – Tutera,
2015) Nafar Erriberako musikaria da.
Nerea Lorón du izena, eta, bere lehenengo lana, N o hay clemencia diskoa,
2013an argitaratu zuen. Kantetan,
feminismoz eta anarkiaz hitz egiten du.
21. KORRIKAren kantan, Mad Muaselek bezala, ahotsa eta letra ipini ditu.

FORMA EGOKIAK, EtA EsAN EsALdIAK EGIA ALA GEzuRRA dIREN.

GEzuRRA

2. Fermin, La Furia eta Mad Muasel Nafarroko/Nafarrokoa/Nafarrokoak dira.
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Gaurko gaia
KORRIKA kanta

KLIKA KORRIKA 2019
Heldu da guztion andereñoa
adi, adi, pasatuko dut zerrenda
je suis Mad Mua Sel ohlala!
Faty faty den soinua zabaltzen dut mundura
Guztiok bat egitea* ezinbestekoa
bakoitzaren nortasuna* errespetatzea
motorrak arrankatzeko momentuko aukera
gurea, herrikoa, KO-RRI-KA

Klika, klika!
Euskal planeta ari da dantzan
Klika, klika!
Betikoak ari dira guri sermoika
Klika, klika!
Euskaraz egingo diet zirika*
Klika, klika!
Ikimilikiliklik…a!!!

Tipi tapa tipi tapa lortzen merezi duguna
martxan jartzen hasteko eginzazu KLIKA
ez dugu presarik helburua argi dago eta.
Pausuz pausu, gure erritmora!

Suaren erritmora, hitzari bide eman
arbasoen dantzak, kulturaren gorputzean
Kantauriko brisa, Barde(a)tako ziertzoa
Gure Borrokan tinko jarraitzeko hauspoa
Pista argituko duen metxa piztu dadila
Herri feminista eta askearen alde Klika

Gure erritmora
nire, zure, gure erritmora
KLIKA KORRIKA KLIKA
GuRE ERRItMORA
KLIKA KORRIKA KLIKA
KORRIKA!

1. Blak iz beltza filma Fermin Muguruzakoa/Muguruzazkoa/Muguruzarena da.

KORRIKA bakoitzak bere kanta du. Kanta horiek euskal musikari
ezagun askok egin dituzte: Mikel Laboak, Izarok, Ruper Ordorikak,
Afrika Bibang-ek, Niko Etxartek, Maixak eta Itziarrek, Gosek, Betagarrik... 21. KORRIKAren kantak Klika KORRIKA du izena, eta Fermin
Muguruzak egin du. Berarekin, Mad Muasel eta La Furia musikariek
abesten dute.

Ferminek, euskara...

A)

AzpIMARRAtu

orriAldeAk

Jai giroa*, bero beroa
Orain oraingoa gero gerokoa
Oreka* ez galtzeko oinarri* sendoa*
Hauxe da gure leloa:
PO-PO-PO-SIBLEA DA KLIKA ALDATZEA
elkarren artean konektatzea
Pra-pra-praktikatzea
euskara gure artean bizitzea
Lan ta lan, banaka*, taldean
Aukeratu zure lekua bidean
Herriaren arnasa* sentitzen da
Korrika datorrenean
Zu gabe*, zu gabe, hau ez da posible
orain gaur eta hemen dena da POSIBLE
Gure erritmora...
Klika, klika!
Altxa ezkerreko besoa
klika klika!
Orain altxa eskubikoa
Klika, klika!
Antenak ditugu piztuta*
Klika, klika!
Gure sarea doa korrika

O3

Lekukoa neskatxari emango dioten,
Amamek ahotsa* altxatu dezatela ozen,
Aterpea sentitzeko,
komunikatzen den herri bat ez da inoiz zatituko*.
Erriberatik la Furia banator korrika
Batu gaitezen guztiok arma tiro Klika!
Gure erritmora...

HEMEN dItuzu IzARtxOA dARAMAtEN HItzEN ItzuLpENAK.
HItzAK EtA ItzuLpENAK, AdIBIdEN BEzALA:

1. __bat egitea__:
2. ___________:
3. ___________:
4. ___________:
5. ___________:
6. ___________:
7. ___________:
8. ___________:
9. ___________:
10. __________:
11. __________:
12. __________:
13. __________:

LOtu

unir(se); s’unir
sin ...; sans ...
fuerte; fort,-e
aliento; haleine
equilibrio; équilibre
provocando; en incitant
dividir(se); (se) partager
uno a uno; individuellement
voz; voix
personalidad; personnalité
base; base
ambiente; ambiance
encendido,-a; allumé,-e

3. 21. KORRIKAren kantan hiru kantari/kantari hiru/hiru kantaria arituko dira.
4. Mikel Laboak/Mikel Laboari/Mikel Laboa ez du inoiz KORRIKA kantarik egin.
5. 20. KORRIKA-kantaren letra, Ferminek, La Furiak eta Mad Muaselek egin dira/dituzte/dute.
6. Bumclap Teachers filma Mad Muaselek egin du/egiten du/egiten zuen.
7. La Furia abeslaria ez Tuterakoa da/Tuterako ez da/ez da Tuterakoa.

Hiztegia

1.
2.
3.
4.
5.

Bakarka: individualmente; individuellement
Azkenaldian: últimamente; ces derniers temps
Film: película; pelicule
Argitaratu: publicar; é diter
Ahots: vos; voix

“klikA korrikA, 2019” A2
HelBUrUA
Ataza honen helburua da KORRIKA kanta ezagutaraztea. Horretarako, aurreko KORRIKA kantak gogora ekarriko
ditugu, 21. KORRIKAren kantaren egileen biografiak irakurriko ditugu, eta, bideokliparen laguntzaz, kanta
ezagutuko dugu.

ProzedUrA
A. AUrreko korrikA

kAntAk

--- Gaian sartzeko, ikasleei aurreko KORRIKA kantak gogoratzen dituzten galdetuko diegu, eta gogoratzen
dutenaz mintzatuko gara, labur.
--- “KORRIKA kantak” bideoa ikusiko dugu, birritan. Lehenengo aldiz, ikasle bakoitzak kanten arteko gustukoena
aukeratuko du; bigarren aldiz, nahi izanez gero, aukeratutako kantei buruzko oharrak hartuko dituzte.
--- Ikasleek, bakarka, KORRIKA kantarik onenak aurkeztuko dituzte: zergatik hautatu dituzten esango dute,
KORRIKA horietaz zer dakiten...
oHArrA: lehenengo KORRIKAk egin zirenean, ez zen izaten kanta ofizialik, 8. KORRIKAra arte, gutxi
gorabehera. Ordura arte, hainbat kantu egin ziren KORRIKA girotzeko (Egan, Akelarre, Oskorri eta beste
talde batzuek), baina ez ziren KORRIKA zehatz batenak. Bideoa luzeegia izan ez dadin, zazpi KORRIKA
kanta aukeratu ditugu.

B. 21. korrikAren

kAntA

--- 21. KORRIKAren kantaren bideoklipa ikusiko dugu. Ondoren, hasieran taldetxotan eta gero denok elkarrekin,
kantari buruz mintzatuko gara, labur.
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B.1. korrikA kanten egileen biografiak.
--- Aldizkaritxoak banatuko dizkiegu ikasleei, 1. eta 2. orrialdeko testuak irakurriko dituzte, eta, binaka, bigarren
orrialdean proposatzen zaizkien bi ariketak egingo dituzte. Ariketak talde handian zuzenduko ditugu.
erAntzUnAk:
Hiru gezurrak: 1. Ferminek ez zuen La Oreja De Van Gogh taldearekin abestu; 2. Mad Muasel ez da
gipuzkoarra, Erandiokoa baizik; 3. La Furia ez zen 1918an jaio.
Hitz egokiak aukeratu: 1. Muguruzarena (egia); 2. Nafarroakoak (gezurra); 3. hiru kantari (egia);
4. Mikel Laboak (gezurra, 13. KORRIKArena egin zuen, Ruper Ordorikarekin batera); 5. dituzte (gezurra,
21. KORRIKArenak idatzi dituzte); 6. egin du (gezurra, Bumclap Teacher ez da filma, diskoa baizik); 7.
ez da Tuterakoa (egia, Cascantekoa da).
B.2. klikA korrikA 2019 kanta
--- Ikasleek, binaka, eskaintzen zaizkien itzulpenen euskarazko ordainak bilatuko dituzte kantan. Errazago
egin dezaten, hitz horiek izartxoa daramate ondoan (3. or.).
erAntzUnAk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bat egitea : unir(se); s’unir
... gabe: sin ...; sans ...
Sendoa: fuerte; fort,-e
Arnasa: aliento; haleine
oreka: equilibrio; équilibre
zirika: provocando; en incitant
zatitu: dividir(se); (se) partager

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Banaka: a solas; individuellement
Ahotsa: voz; voix
nortasuna: personalidad; personnalité
oinarri: base; base
Giroa: ambiente; ambiance
Piztuta: encendido,-a; allumé,-e

--- Kantaren hitzak ikasten saiatzeko, “KORRIKAren kanta osatzen” jokoa egingo dugu. Prozedura 3. orrialdean dago. Ikasleek kanta ulertzea nahi badugu, A1 mailako irakaslearen orrietan azaltzen den ”Estrofen
itzulpenak osatu” ariketa egin dezakegu.

C. denBorA-PASAk
---- Denbora-pasak eskolatik kanpo egiteko proposatuko diegu ikaskeei: epe bat jarriko dugu, eta, nahi duten
bidea erabiliz (Interneten nabigatu, lagunei galdetu...) erantzun zuzenak aurkitzen saiatuko dira (4. or.).
Behin epea beteta, erantzunak talde handian alderatu eta zuzenduko ditugu.
erAntzUnAk:
Pertsonaia ezkutua: Mikel Laboa
lau baietz:
1:
Gu AEK-koak gara,
lanean egun ta gaba,
salba dezagun denon artean
geurea dugun euskara.

Laino guztien azpitik,
ia ez dakigu noiztik,
gure hizkuntza aurrera
doa eraso denen gainetik!

2: 6. KORRIKAri. Kantak Gu AEK-koak gara du izena.
3: c.
4: b. Big Beñat kanta egin zuen.
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“korrikAren kAntA oSAtzen” JokoA
Joko honetan, “korrikAren kanta osatzen” ikus-entzunezkoa erabiliko dugu ordenagailuaren
pantailan, telebistarenean edo beste edonon jarrita, ikasle guztiek aldi berean ikus dezaten.

Jokoaren helburua
--- “KLIKA KORRIKA 2019” kanta bederatzi ataletan banatu dugu. Atal bakoitzean, kantaren estrofa bat
dago, eta jokoaren helburua da atalak osatzeko falta diren hitz guztiak jarraian gogoratzea. Ariketa honetan, entzumena landuko dugu. Hitzak soinuen arabera kokatu beharko dituzte, ez baitugu espero maila
honetan hitzak ulertzea, eta hala azalduko diegu.

Jokoaren arauak
--- Ikasleek binaka jokatuko dute. Eskolan ikasle gutxi baditugu, bakarka joka dezakegu. Jokoa irakasleak
bideratuko du.
--- “KORRIKAren kanta osatzen” ikus-entzunezkoa martxan jarriko dugu.

--- “Gelditu” adierazten duen ikurra agertzen den bakoitzean, bideoa etengo dugu.
--- Ikasleei hutsuneak betetzeko denbora utziko diegu: idatz ditzatela berbak paper batean.
--- Asmatu duten jakiteko, bideoa berriz abiatuko dugu.
--- Prozedura behin eta berriro errepikatuko dugu, kantaren 9 atalak osatu arte.

