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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.
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ESKuLTuRA EZAGuN

21. KORRI KA

BArneko
kitze mendatetik, uberoan sartuko
da, eta egunsentian11 7aulen egongo
da, uberoko hiriburuan, hain zuzen.
Apirilaren 8an, korrikalariek Iparralde
osoa zeharkatuko12 dute, eta, arratsaldeko seietan, Baionara helduko dira.
Laster, Angelun, Kantauri itsasoa ikusiko dute, eta gero Irunera joango dira.

LEKu HORRETAN.

8tik rako gauean, Hegoaldean ibiliko
da KORRIKA: hasieran, Irunen eta
Hondarribian; gero, Nafarroako Bortzirietan. Goizaldeko seietan, Iparraldean
sartuko da berriro, Lizarrieta mendatetik, eta Sara, Ezpeleta eta Ainhoa
herriak bisitatuko ditu. Azkenean,
DantZarinetik Nafarroa Garaira itzuliko13 da, Baztanera.

GARES
Gares Na arroa Garaian dago,
Iruñetik 24 kilometrora.
Herria Donejakue bidean2
dago, eta, bertan3,
Somporteko eta Orreagako
bideak elkartzen4 dira. Baina,
apirilean, bestelako
peregrinazioa hasiko da
Garesen: KORRIKA.
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Garestik Gasteiza
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21. KORRIKA apirilaren 4an hasi eta 14an amaituko da. Edizio hau
Garestik Gasteiza joango da, eta, bidean, Euskal Herriko herri
askotan ibiliko da. Hamaika egun horietan, milaka eta milaka korrikalari ikusiko ditugu gure errepideetan1.

lehenengo egunetan. Garestik Lizarraldera joango da, gero San Adrianera,
eta handik Erriberara, Bardearen ondora. Gero, Tafallaldetik eta angozaldetik Pirinioetara igoko da, araitzu
eta Aezkoa haranetara7.

Gasteizerantz

KORRIKAren APPa

13ko goizaldean, Hernanialdean ibiliko
da KORRIKA. Amaitzeko 3x ordu faltako dira, baina Gasteizera heldu aurretik, eskualde19 batzuk bisitatuko
ditu: Gipuzkoan, Tolosaldea, Goierri,
Urola Garaia, Debagoiena eta Eibarraldea; Bizkaian, Durangaldea eta Arratia.
Azkenean, OtZandion, korrikalariek
Bizkaia utziko dute, eta Debagoienetik
Gasteizerantz joango dira.

Non dago KORRIKA? Noiz helduko da?
Atzeratuta20 dator? Laster, AEK-k informazioa emateko APP bat martZan jarriko du eta galdera horien erantzunak
jakingo ditugu. Aplikazio horretan, KORRIKAren mapa eta KORRIKA kulturalaren agenda ikusi ahal izango ditugu,
eta lehiaketa21 batean parte hartu
ahal izango dugu. Lehiaketan, KORRIKAri buruzko galderak egingo dira, eta
irabazleek sariak22 jasoko dituzte.

Nafarroa Garaian, hainbat paisaia-mota
dago: Bardeako basamortua5, Iratiko
basoa6, Pirinioetako mendi zuriak...
21. KORRIKA leku horietan ibiliko da,

Iparraldean lasterrez10

Itsasoari begira

KORRIKA goizaldeko hiruretan helduko
da Donibane Garazira. Ondoren, Os-

Urduñatik pasatu eta gero Aiaraldetik
Bizkaira itzuliko da KORRIKA. Hego

APIRILAK 5
0 :35
Tutera
18:05
Tafalla
22:30
angoza

APIRILAK 9
04:45
Altsasu
08:55
Agurain
19:20
Bastida

APIRILAK 6
Otsagabia 05:30
13:5x
Iruñea
23:45
Orreaga

APIRILAK 10
0 :20
Laudio
Galdakao 12:15
21:20
Algorta

APIRILAK 12
02:05
Lekeitio
12:55
arautz
1x:15
Donostia

APIRILAK 7
D. Garazi 02:50
08:10
7aule
1 :05
Baiona

APIRILAK 11
Barakaldo 00:35
11:50
Bilbo
20:20
Gernika

APIRILAK 13
01:05
Hernani
04:15
Tolosa
1 :55
Durango

10ean, goizaldean, KORRIKA Lautadan
sartuko da, handik ErrioZara joango
da, eta mahastien artean ibiliko dira,
gauera arte. Ondoren, Urizaharra
mendatetik, Trebiñura joango da, gero
Añanara, eta handik Gorbeialdera.
Barrerilla mendatea jaitsi, eta korrikalariak Urduñan egongo dira, Bizkaiko
hiriburu zaharrean.

APIRILAK 14
01:00
OtZandio
04:05
Arrasate
GASTEIZ 12:30
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12an, Gipuzkoan sartuko da KORRIKA.
Debabarrena, Eibarraldea, Urola, Urola
Kosta eta Lasarte zeharkatuko ditu, eta
Donostira helduko da. Gauean, Donostiatik Oarsoaldera joango da, Pasaian
itsasadarra 18 traineruz gurutzatuko
du, eta agur esango dio itsasoari.

Mahastien14 artean

Bardeatik Pirinioetara

APIRILAK 8
00:45
Irun
13:2
Elizondo
Lekunberri 19:25

Gaurko gaia

KORRIKAren i bilbidea: Gares-Gasteiz
Uribe, TZorierri eta Uribe Kosta bisitatuko ditu, eta, Bizkaiko ubi ospetsua17 zeharkatu ondoren, Ezkerraldera joango da. 10etik 11rako
gauean, 7eatzaldean eta Enkarterrin
ibiliko da. Eguerdian, korrikalariak
Bilbora heldu eta auzoz auzo ibiliko
dira, arratsal-dera arte. Orduan,
hiriburutik atera-takoan, Busturialdera
eta Lea-Artibairantz abiatuko dira.

9an, korrikalariak Ultzama, Basaburua
eta Larrauneko basoetan ibiliko dira.
Handik, Sakanara joango dira, eta, Aralar eta Urbasa mendilerroen15 artetik, Arabarantz abiatuko16 dira.

Apirilaren xan, KORRIKA Aoizera joango
da, eta handik Iruñera. Gaueko bederatziak arte egongo da Nafarroa Garaiko
hiriburuan8, eta handik Pirinioetara
igoko da berriro, Orreagara, zehazki.
Nafarroa Beherean sartu aurretik, Ibañeta mendatetik9 pasatuko dira korrikalariak. Hori izango da, 1.053 metrora, 21. KORRIKAren lekurik altuena.

APIRILAK 4
17:00
GARES
19:20
Lizarra
23:35
Lodosa

orriAldeAk

*

GASTEIZ
KORRIKA 8:30ean sartuko da
Gasteizen. 12:30ean, milaka
euskaltzale bilduko dira
Andre maria Zuriaren plazan.
Han, KORRIKAren mezua
irakurri ondoren, lasterketa
amaitu eta azken eguneko jai
handia hasiko da.

ARTIKuLuA IRAKuRRI ETA mAPA IKuSI ONdOREN, LOTu HERRIAK ETA dATAK, ETA IdATZI, AdIBIdEAN BEZALA.
DESPUyS DE LEER EL ARTqvULO í ER EL 7APA, UNE PUEBLOS í EvHAS, í ESvRIBE ESTAS vO7O EN EL EéE7PLO.
Axr s Avoir l ldArticle et Avoior v lA cArte, poinzem-vo s les villAnes et les gAtes, et 'crivem-les cogge gAzs ldeéegxle
Noiz helduko da KORRIKA...
2019/4/x (05:20)
1. ... Elizondora? Apirilaren 8an, eguerdiko ordu bata eta hogeita bostean.
2019/4/8 (10:00)
2. ... Portugaletera? ___________________________________________________________________
2019/4/ (00:20)
3. ... Donapaleura? ___________________________________________________________________
2019/4/8 (13:25)
4. ... Guardiara? _______________________________________________________________________
2019/4/9 (1x:55)
5. ... umaiara? _______________________________________________________________________
2019/4/10 (23:40)
6. ... Ondarroara? _____________________________________________________________________
2019/4/12 (05:30)
7. ... Otsagabiara? ___________________________________________________________________
2019/4/12 (11:45)
8. ... Hendaiara? ______________________________________________________________________

1. Errepide: carretera; route
2. done akue bidea: camino de
Santiago; cqemin de saint paàues
3. Bertan: a uM, ahM, allM (mismo);
lp-même, ici-même
4. Elkartu: juntar(se); seè rencontrer
5. Basamortu: desierto; d sert
6. Baso: bos ue; jorêt
7. Haran: 6alle; vall e

8. Hiriburu: capital; cafitale
9. mendate: puerto; col
10. Lasterrez: korrika, Iparraldean.
11. Egunsenti: amanecer; au e
12. Zeharkatu: atra6esar; traverser
13. Itzuli: 6ol6er; retourner
14. mahasti: 6iñedo; viéne
15. mendilerro: cordillera; cordillcre
16. Abiatu: dirigirse; se diriéer

17. Ospetsu: famoso,-a; jameuu,-euse
18. Itsasadar: rMa; ria
19. Eskualde: regièn; r éion
20. Atzeratuta: con retraso; en retard
21. Lehiaketa: concurso; concours
22. Sari: premio; friu

Hiztegia

“GAreStik GASteizA” A1
HelBUrUA
Ataza honen helburuak dira, batetik, KORRIKAren ibilbidea ezagutaraztea, eta, bestetik, Euskal Herria hobeto
ezagutzea. Horretarako, ikasleek 21. edizioaren ibilbidea azaltzen duen artikulua irakurriko dute, eta, ondoren,
KORRIKAri buruzko mahai-jokoan ariko dira.

ProzedUrA
A. 21. korrikAren

iBilBideA

--- Hasteko, ataza azalduko diegu ikasleei, labur: KORRIKAren ibilbidea azaltzen duen aldizkaritxoa irakurriko
dugu, eta ibilbideari eta euskal geografiari buruzko lanak egingo ditugu.
--- Aldizkaritxoa errazago ulertu ahal izateko, “Geografiari buruzko lexikoa” jokoa egingo dugu:
“GeoGrAFiAri BUrUzko leXikoA” JokoA

Jokoaren helburua
--- Jokoan agertuko diren geografiari buruzko hitzak dagozkien irudiekin edota esanahiekin lotzea.

Jokoaren arauak
--- Ikasleak binaka jarrita, “Geografiari buruzko lexikoa” ikus-entzunezkoa jarriko dugu. Ikus-entzunezkoa
behin edo birritan ikus dezakegu.
--- Ikasleek pantailan agertzen diren hitzak dagozkien irudiekin edo esanahiekin lotu beharko dituzte.
Erantzunak “Geografiari buruzko lexikoa” ariketan jasoko dituzte (4. or.). Ariketa zuzentzeko “Geografiari
buruzko lexikoa. ERANTZUNAK” ikus-entzunezkoa ikusiko dugu.
--- Asmatutako hitz bakoitzeko puntu bat irabaziko dute jokalariek.
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--- Aldizkariak banatu aurretik, “Mapa osatzen” ariketa egingo dugu: ikasleek bakarka, áipatzen diren lekuak
kokatu beharko dituzte mapan (5. or.). Ariketa zuzendu gabe utziko dugu, aurrerago hartuko baitugu berriro.
--- “Garestik Gasteiza” aldizkaritxoa banatuko diegu, ibilbideari buruzko artikulua ozenki irakuriko dugu talde
handian, eta, binaka, proposatzen zaien ariketa egingo dute (aldizkaritxoan, 1.-3. or.): lekuak datekin eta
orduekin lotuko dituzte eta azken horiek hitzez idatziko dituzte. Ariketa talde handian zuzenduko dugu.
erAntzUnAk:
1. Apirilaren 4an, eguerdiko ordu bat eta hogeita bostean.
2. Apirilaren 10ean, gaueko hamabiak hogei gutxi(ago)tan.
3. Apirilaren 7an, goizeko hamarretan.
4. Apirilaren 9an, arratsaldeko bostak bost gutxi(ago)tan.
5. Apirilaren 12an, eguerdiko hamabiak laurden gutxi(ago)tan.
6. Apirilaren 8an, goizeko zazpiak eta hogeian.
7. Apirilaren 8an, gaueko hamabiak eta hogeian.
--- Ikasleak, binaka, ibilbideari buruzko artikulua aurrean dutela, “Mapa osatzen” ariketako erantzunak adosten
saiatuko dira. Ariketa talde handian zuzenduko dugu.
erAntzUnAk:
1. Enkarterria; 2. Gorbeia; 3. Lea-Artibai; 4. Bastida; 5. Debagoiena; 6. Pasaiako itsasadarra; 7. Bardea;
8. Iratiko basoa; 9. Lizarraldea; 10. Maule; 11. Angelu; 12. Lautada.
--- Ikasleek, binaka, KORRIKAk zeharkatuko duen herri bat aukeratuko dute (ezagutzen duten herri bat)
eta horren aurkezpen txikia idatziko dute: KORRIKA zein egunetan igaroko den bertatik, nolakoa den¡ ...
--- Testuak ozen irakurri eta zuzendu egingo ditugu.
--- Denbora-pasak eskolatik kanpo egitea proposatuko diegu ikasleei: epe bat jarriko dugu, eta, nahi duten
bidea erabiliz (Interneten nabigatu, lagunei galdetu...), erantzun zuzenak aurkitzen saiatuko dira. Behin
epea beteta, erantzunak talde handian alderatu eta zuzenduko ditugu.
erAntzUnAk:
leku ezkutua: Arantzazuko santutegia.
letra-zopa: Tutera, Trebiñu, Hendaia, Orreaga, Karrantza, Andoain, Atharratze, Maule.

B. korrikAren jokoa
--- KORRIKAren ibilbidea, Euskal Herriko geografia eta mailari dagozkion hainbat eduki berrikusteko
jokoa egingo dugu. Jokoaren prozedura, taula eta fitxak “KORRIKAren ibilbidearen jokoa, A1” dokumentuan
dituzu.

O3 I rak as learen o rri ak

A1

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

13. KORRIKA.

Hieroglifoak:
-

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.

izartxoak:
1. 12. KORRIKA; 2. Egan; 3. Esne Beltza; 4. Ines Osinaga; 5. 1. irudia; 6. C; 7. C; 8. 2. irudia.
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Geografiari buruzko lexikoa
----- ikUSi “GeoGrAFiAri

BUrUzko leXikoA” BideoA etA lotU ondoko

HitzAk dAGozkien letrekin.

Iparralde ......................................................

1.

Mendebalde ..................................................
Ekialde .........................................................
Hegoalde ......................................................
Basamortu ....................................................

2.

Mendate .......................................................
Mahasti .........................................................
Errepide .......................................................
Mendilerro ....................................................
Baso ............................................................
Auzo ............................................................
Herrialde ......................................................

3.

Hiriburu ........................................................
Eskualde .......................................................
Hiri ..............................................................
Herri ............................................................

eUSkAl Herriko

lekUAk

Donibane Garazi ...........................................
Añana ..........................................................

4.

Bizkaiko Zubia ...............................................
Bardea .........................................................
Orreaga ........................................................
Gares ..........................................................
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----- lotU
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ondoko lekU HAUek dAGozkien zenBAkiekin:

1

eSkUAldeAk:
- Lea-Artibai
- Lautada
- Enkarterria
- Lizarraldea
- Debagoiena

4
3

BeSte lekUAk
- Gorbeia mendia
- Bardea
- Pasaiako itsasadarra
- Iratiko basoa

2

HerriAk, HiriAk...
- Maule
- Bastida
- Angelu

5

12

9
6
11

7
8
10

