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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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lEku eZKUTUA
ZEIN

DA LEKu HAu?

--- KORRIKA

BAT BERTAN HASI ZEN.

--- DONEjAKuE

BIDEA HERRI HONETATIK

21. KORRI KA

BArneko

PASATZEN DA.

--- TuRISTA

ASKO jOATEN DIRA HERRI

HONETARA.

GARES
Gares Nafarroa Garaiko
udalerri bat da. Iruñeko
hegoaldean2 dago,
Nafarroako hiriburutik 24
kilometrora. Herria
Donejakue bidean3 dago, eta,
bertan4, Somporteko eta
Orreagako bideak elkartzen
dira. Baina laster, datorren
apirilean, bestelako
peregrinazioa hasiko da
Garesen: KORRIKA,
euskararen aldeko lasterketa
erraldoia5.

lAU bAietz
ZENBAT

DAKIZu

KORRIKARI

BuRuZ?

IKuSTAGuN) BILA

1

ITZAZu AuKERA ZuZENAK:

2

3

20 edizioetan, KORRIKA...

20 edizioetan, KORRIKAk...

20 edizioetan, KORRIKA...

A. ... herri tZikietan hasi da,
eta hiriburuetan amaitu da.

A. ... beti zeharkatu ditu Euskal
erriko lurralde guztiak.

A. ... sei aldiz abiatu da Ipar
Euskal erritik.

B. ... herri tZikietan hasi da,
eta hiriburuetan edo herri
tZikietan amaitu da.

B. ... Euskal erritik kanpo ere
egin izan ditu zenbait
kilometro.

B. ... hiru aldiz abiatu da
Arabatik.

C. ... herrietan edo hiriburuetan
hasi da, eta hiriburuetan
amaitu da.

C. ... beti ez ditu egin 2.000
kilometro baino gehiago.

4
20 edizioetan, KORRIKA...
A. ...T aldiz amaitu da Bilbon.
B. ...4 aldiz hasi da Iruñean,
eta 4 aldiz amaitu da bertan.
C. ...2 aldiz hasi da Gasteizen,
eta 2 aldiz amaitu da bertan.
D. ...Aurreko guztiak zuzenak
dira.
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Apirilaren Nan, Irati ibaiaren ondotik,
Aoizera joango da, eta handik Iruñera.
Gaueko bederatziak arte egongo da
KORRIKA xafarroa Garaiko hiriburuan,
eta bertatik 8irinioetarantz abiatuko da
berriro. xafarroa Beherean sartu aurretik, Ibañeta mendatea8 igo beharko
ura izango da,
dute korrikalariek.
1.053 metrora, 21. KORRIKAren
lekurik altuena.

xafarroa Garaian, hainbat paisaia-mota
dago: hegoaldean, Bardeako basa-

C. ... bi aldiz abiatu da
Bizkaitik.
D. Aurreko guztiak zuzenak
dira.

D. Aurreko guztiak zuzenak
dira.

Bardeatik Pirinioetara

mortua6; iparraldean, Iratiko basoa
eta 8irinioetako mendi zuriak. 21. KORRIKA leku horietan ibiliko da, lehenengo egunetan: Garestik Lizarraldera
joango da, gero Pan Adrianera, eta
handik Erriberara, Bardea ondora.
Gero, Hafallaldetik eta Uangozaldetik
pasatu, eta 8irinioetara igoko da,
Uaraitzu eta Aezkoa haranetara7.

Garestik Gasteiza

A2

Apirilean, KORRIKA etorriko da berriro Euskal Herrira, eta egun
batzuetan milaka korrikalari ikusiko ditugu gure errepideetan1. 21.
KORRIKA Garesen hasiko da, apirilaren 4an, eta, 14an, Gasteizen
amaituko da. Bidean, beti bezala, korrikalariak Euskal Herriko herri
askotan ibiliko dira.

APIRILAK 4
17:00
GARES
16:25
Lizarra
23:2N
Lodosa

APIRILAK 8
00:45
Irun
13:22
Elizondo
Lekunberri 16:23

APIRILAK 5
07:35
Hutera
1T:05
Hafalla
22:30
Uangoza

APIRILAK 9
04:45
Altsasu
0T:53
Agurain
16:15
Bastida

APIRILAK 6
05:50
aurrieta
14:4T
Iruñea
23:45
Orreaga

APIRILAK 10
07:1T
Laudio
Galdakao 12:12
21:36
Algorta

APIRILAK 12
01:32
Lekeitio
13:00
Uarautz
1N:27
Donostia

APIRILAK 7
D. Garazi 02:4T
0T:10
caule
17:05
Baiona

APIRILAK 11
Barakaldo 00:31
11:4N
Bilbo
20:11
Gernika

APIRILAK 13
01:24
ernani
04:15
Holosa
17:55
Durango

orriAldeAk

Itsasoari begira

KORRIKA goizaldeko hiruretan helduko
da Donibane Garazira. Ondoren, Oskitze mendatetik, Uuberoan sartuko da,
eta, egunsentian10, caulen egongo
da, Uuberoko hiriburuan, hain zuzen.
Egun horretan, korrikalariek Iparralde
osoa zeharkatuko11 dute, eta, arratsaldeko seietan, Baionara helduko
dira. Laster, Angelun, Kantauri itsasoa
ikusiko dute, eta handik Irunera
joango dira.

rduñatik pasatu eta gero Aiaraldetik
Bizkaira itzuliko da KORRIKA. Egun
horretan, ego ribe, HZorierri eta
ribe Kosta bisitatuko ditu, eta handik,
Bizkaiko Uubi ospetsua zeharkatu ondoren, Ezkerraldera joango da. 10etik
11rako gauean, ceatzaldean eta
Enkarterrin ibiliko da. Eguerdian, korrikalariak Bilbora heldu eta auzoz auzo
ibiliko dira, arratsaldera arte. Orduan,
hiriburutik ateratakoan, Busturialdera
eta Lea-Artibairantz abiatuko dira.

Ttik 7rako gauean, egoaldean ibiliko
da KORRIKA: hasieran, Irunen eta ondarribian; gero, xafarroako Bortzirietan; azkenean, goizaldeko seietan,
Iparraldean sartuko da berriro, Lizarrieta mendatetik. Para, Ezpeleta eta
Ainhoa herriak bisitatuko ditu, eta,
DantZarinetik, xafarroa Garaira itzuliko12 da, Baztanera, zehazki.

Mahastien13 artean
Apirilaren 6an, korrikalariak ltzama,
Basaburua eta Larrauneko basoetan
ibiliko dira. andik, Pakanara joango dira, eta, Aralar eta rbasa mendilerroen14 artetik, Arabarantz abiatuko dira.
10ean, goizaldean, KORRIKA Lautadan
sartuko da, handik ErrioZara joango
da, eta mahastien artean ibiliko da,
gaua iritsi arte. Ondoren, rizaharra
mendatetik, Hrebiñura joango da, gero
Añanara, eta handik Gorbeialdera.
Barrerilla mendatea jaitsi, eta korduñan izango dira,
rrikalariak
Bizkaiko hiriburu zaharrean.

Gaurko gaia

KORRIKAren i bilbidea: Gares-Gasteiz

Iparraldean lasterrez9

12an, Gipuzkoan sartuko da lasterketa. Debabarrena, Eibarraldea, rola,
rola Kosta eta Lasarte zeharkatu
ondoren, Donostira heldu eta bertan
ibiliko da, gauera arte. Donostiatik
Oarsoaldera joangoa da, eta, 8asaian,
traineruz gurutzatuko du itsasadarra15. Bertan, agur esango diote korrikalariek itsasoari.

Gasteizerantz
13ko goizaldean, ernanialdean ibiliko
da KORRIKA. Amaitzeko 3N ordu faltako dira, baina Gasteizera heldu aurretik, eskualde16 batzuk bisitatuko ditu:
Gipuzkoan, Holosaldea, Goierri, rola
Garaia, Debagoiena eta Eibarraldea;
Bizkaian, Durangaldea eta Arratia.
Azkenean, OtZandion, korrikalariek
Bizkaia utziko dute, Anboto mendiaren

*

DEKLINATu

EGIA

ondotik Debagoienera joango dira, eta
handik Gasteizerantz abiatuko dira.

O3

GASTEIZ

KORRIKAren APPa

KORRIKA 8:30ean sartuko da
Gasteizen, eta, goiz osoan,
kalez kale ibiliko da.
12:30ean, milaka eta milaka
euskaltzale bilduko dira
Andre Maria Zuriaren plazan.
Plaza horretan, KORRIKAren
mezu sekretua irakurri
ondoren, lasterketa amaitu
eta azken eguneko jai handia
hasiko da.

Laster, AEK-k A88 bat jarriko du martZan. Aplikazio horretan, KORRIKAren
mapa ikusi ahal izango dugu, eta informazio interesgarri batzuk lortu ahal
izango ditugu: KORRIKA edozein unetan non dagoen, gure herrira heltzeko
zenbat denbora falta den, KORRIKA
kulturalaren agenda...
Informazio horiez gain17, lehiaketa bat
ere proposatuko da agendan. Lehiaketan, KORRIKAri buruzko galderak
egingo dira.

HITZAK, ETA ESAN ESALDIAK EGIA ALA GEZuRRA DIREN.

GEZuRRA

1. KORRIKA apiril___ Nan helduko da Donibane Garazira.
2. Bardea_____ hegoaldera joango da KORRIKA, Hafallaldera.
3. xafarroa Beherera joateko, korrikalari___ Ibañeta mendatea igoko dute.
4. KORRIKA, azken egunean, Durangaldea eta Arratia eskualde____ ibiliko da.
5. Gernika____ heldu aurretik, Bilbo____ pasatuko da KORRIKA.
6. Iparraldean, Para, Ainhoa eta Baztan herri___ bisitatuko ditu KORRIKA__.
7. Hrebiñutik apirilaren 10___ igaroko da KORRIKA.
8. Uangozan ibili ondoren, Aezkoa eta Uaraitzu eskualde______ joango da KORRIKA.

APIRILAK 14
01:00
OtZandio
03:52
Arrasate
GASTEIZ 12:30

1. Errepide: Sarretera; route
2. Hegoalde: sur; sud
3. Donejakue bidea: Samino de
Pantiago; càemin de aint qaèues
4. Bertan: aíuv, ahv, allv ómismoq;
l,gm-meê icigm-me
5. Erraldoi: gigante; veantêge
6. Basamortu: desierto; désert

7. Haran: 9alle; allée
8. Mendate: puerto; col
9. Lasterrez: korrika, Iparraldean.
10. Egunsenti: amaneSer; au e
11. Zeharkatu: atra9esar; tra erser
12. Itzuli: 9ol9er; retourner
13. Mahasti: 9iñedo; ivne
14. Mendilerro: Sordillera; cordill re

15. Itsasadar: rva; ria
16. Eskualde: regi n; révion
17. - e z gain: ademMs de; en lus de

Hiztegia

“GAreStik GASteizA” A2
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 ditzute (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, aipatzen diren lekuak
kokatu beharko dituzte mapan (5. or.). Ariketa zuzendu gabe utziko dugu, aurrerago hartuko baitugu berriro.
--- “Garestik Gasteiza” aldizkaritxoa banatuko diegu, ikasleek ibilbideari buruzko artikulua irakurriko dute, eta,
bakarka, proposatzen zaien ariketa egingo dute (aldizkaritxoan, 1.-3. or.): esaldietako hitzak deklinatu eta
esaldiok egia ala gezurra diren esango dute. Ariketa talde handian zuzenduko dugu.
erAntzUnAk:
1. apirilAREN (GEZURRA, 7ko goizaldean helduko da); 2. BardeATIK (GEZURRA, Tafallaldea Bardeako
iparraldean dago); 3. korrikalariEK (EGIA); 4. eskualdeETAN (GEZURRA, 13an ibiliko da horietan); 5.
GernikaRA / BilboTIK (EGIA); 6. herriAK / KORRIKAK (GEZURRA, Baztan ez dago Iparraldean; 7.
10EAN (EGIA); 8. eskualdeETARA (EGIA).
--- 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: Donibane Garazi
lau baietz: 1-c; 2-d; 3-d; 4-d

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, A2” dokumentuan
dituzu.
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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 Iparraldetik atera ondoren? 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

