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Eskerrak Iñaki Bedialauneta, Jose Mari Martinez, Bene Markaida, Lander  Labajo, Jose 
Olaran eta Isidro Murua lagunei informatzaile aproposak aurkitzeko eman diguten 
laguntzioagatik. 
 
Eskertu gura ditugu era berean Izaskun Agirre, Rafa Agirre, Maria Luisa Romarate, Edurne 
Romarate, Begoña Gil, Ziortza Arrien, Mikel Begoña, Luis Manuel Peña, Unai Alonso, Getxo 
Aquarium, Basurtoko Ospitalea eta Plentzia Telebista, lan honetan borondatez utzi 
dizkiguten argazkiengatik, eta eskerrak San Nikolas ikastolari argazkiak egiteko 
baimenetarako ahaleginetan lagundu izanagatik. 
 
Eta zuoi, behar honen benetako egile eta protagonista zareten guztioi, gure herriaren 
ondarea eta hizkuntza horren polito gordetzen jakin duzuelako, eta gure itaunak sosegu 
handiz entzun eta umore onez erantzun dituzuelako, eskerrik asko bihotzez. 
 
Barrika: Maria Dolores Larrazabal, Maria Luisa Larrazabal, Juan Manuel Corbera, Dimas 
Ojinaga, Andresa Ikaza, Edurne Ametzazurra, Juan Jose Lartategi, Ines Arostegi, Mari 
Karmen Santorkuato, Jose Luis Elordui, Maria Luisa Bilbao, Jesus Ibarguengoitia, Jose 
Zarraga, Patxin Beitia, Jose Maria Ezpeleta, Miren Ateka eta Flora Ateka. 
 
Berango: Kontxi Unanue, Eustakia Bilbao, Gregorio Etxebarria, Maria Jesus Zarraga, Juan 
Eguskiza, Jose Iturriaga, Tomas Abarrategi eta Ana Maria Martinez. 
 
Getxo: Paulo Errazkin, Felix Garai, Rosa Kaiero, Rosa Azkorra, Anton Aresti, Elisabete 
Arrieta, Jesus Cortina, Juan Cardas, Pilar Bidaurrazaga, Sergio Zabala, Petra Landeta, Marta 
Blanco, Lucia Aurrekoetxea, Ramon Beaskoetxea eta Juan Antonio Zabala 
 
Gorliz: Faustino Kaiero, Gregorio Atxirika, Luisa Aburruzaga, Emilio Etxebarria, Benita 
Murua, Kasiana Larrazabal, Julen Arrien, Iñaki Bedialauneta, Begoña Casimiro, Javier Mota, 
Tomas Murua, Isidro Murua eta Jose Inazio Casimiro. 
 
Lemoiz: Jose Manuel Gaubeka, Miren Laraudogoitia, Jose Mari Martinez, Angel Barturen, 
Mari Karmen Mendizabal, Jose Mendizabal, Josefina Oleaga, Elena Bilbao, Eugenio Arrola, 
Virginia Garai, Santi Ugarte, Pantxike Alzaga, Garbiñe Egia, Miren Egia, Jon Bilbao, Basilio 
Arruza, Tomas Zuloaga eta Ana Mari Mendizabal. 
 
Plentzia: Kepa Arrizabalaga, Manu Ugarte, Felix Goirigolzarri, Isabel Larrabeiti, Floren 
Etxebarria, Pilar Askazibar, Jose Bilbao, Maria Angeles Arrizabalaga, Jose Antonio Uribarri, 
Rosario Dolara, Basili Dolara eta Manoli Gobela. 
 
Sopelana: Mari Huidobro, Jose Migel Begoña, Mari Artolozaga, Mari Ugarte, Begoña 
Aldekoa, Puri Larrazabal, Luis Oleagagoitia, Jokin Agirregoikoa, Asunción Artolozaga, 
Dionisio Barrenetxea, Jose Antonio Goitia, Casimira Urduliz, Jose Luis Legarra, Bene 
Markaida, Bitori Markaida eta Ana Maria Markaida. 
 
Urduliz: Luis Trebolazabala, Tere Bilbao, Conchi Olea, Jesus Unibaso, Felix Otazua, Mari 
Tere Garitaonandia, Miren Berasategi, Juan Otegi, Felisa Bilbao, Manu Gutierrez, Benito 
Otazua, Tere Gurrutxaga, Julian Gurrutxaga, Pedro Gurrutxaga, Dionisio Olea, Sabin 
Brotons eta Mari Angeles Zabala. 
 





 
 
 

Getxoko Udala eta Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatea 
 
 
 
Urteak pasatu dira Uribe Kostako Mankomunitateak eta Getxoko Udalak euren Euskara 
Zerbitzuen bitartez Uribe Kostako ahozko ondarea jasotzen hasi zirenetik. 
 
Bi urtetan hainbat audio eta bideo grabaketa egin izan zaizkie eskualde honetako 120 
pertsona baino gehiagori. Uribe Kosta eta Getxoko jendearen mendeetako bizimodu, 
pentsaera, lanbide, sineskera... jaso nahi izan da eta hori bakarrik euskararen bidez egin 
ahal zen, bizkaiera beraren barruan ere galtzen dagoen azpieuskalki baten bidez. 
 
Lan hau ez da beraz azterketa filologiko bat; lan honetan euskarak mundu ikuskera bat 
islatzen du, galtzen dagoen baina oraindik gauza probetxugarri asko dituen mundu ikuskera. 
 
Bere bizitzako lehenengo urteak prestatu eta ikasteko erabiltzen dituen umeak legez, 
lehenengo pausuetan ondorenean egingo diren pausu guztien oinarriak jarri nahi izan dira 
eta lehenengo pausu hauek ikastetxera garamatzate; antzinakoengandik jasotakoa ondoren 
datozenei kontatzera. 
 
Ikastetxeetarako prestatutako material didaktiko hau, 4 liburu eta DVD batek osatzen du.  
Alde batetik haur hezkuntza eta Lehen hezkuntzako ziklo bakoitzerako liburu bana argitaratu 
da eta bestetik DVDa. DVD honetan, liburuetan dagoen guztia jasotzen da eta kopiak egitea 
aukera ematen du. Aukera eman ez bakarrik, gonbidapena ere egiten du, lan honek 
benetan balioa izango duelako erabiltzen bada. 
 
Material hau, material irekia da, ez bakarrik erabiltzen ari zaretenean lanaren ibilbidea 
osatzen ari zaretelako baizik eta erabiltzen ari zaretela ekarpenak egitea, kopiatzea, 
kurrikuluetan txertatzea eta aberastea eskatuko dizuelako.  
 
Amaitzeko Uribe Kostako Mankomunitateak eta Getxoko Udalak eskerrak eman nahi dizkie  
liburu eta DVD hauek egin ahal izateko euren etxeetako ateak zabaldu eta euren 
jakituriaren zati bat gurekin konpartitzeko ahalegina egin izan duten pertsona guztiei. 
 
 
Getxoko Udaleko eta Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak 
 
 





 

Labayru Ikastegia 

 

Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta  izeneko material honen helburua, gure eskualdearen euskal 
ondare etnografikoa eta linguistikoa batu, sailkatu, landu eta berarekin Haur Hezkuntza eta 
Lehen Hezkuntzako umeentzako Euskal Curriculumean txertagarri den material didaktiko-
pedagogikoa eskaintzea izan da.  

Materialok era didaktikorik egokienean prestatu dira, ikastetxeetan irakasleek edota etxeetan 
gurasoek umeekin erabiltzeko modukoak izan daitezen. Lan hau euskarri informatikoan eta 
paperezkoan aurkezten dugu, biok elkarren osagarri direlakoan: DVDa eta gida didaktikoa.  

Ikerketa-lan hau urte bitan burutu da. Landa-lana egiteko ama-hizkuntza bertako 
azpieuskalkia duten 120 informante elkarrizketatu eta grabatu ditugu (bai audioz eta bai 
bideoz) eta eurekin ia 500 orduko grabazioak egin dira. 

Grabaziootan herrietako ondare etnografikoa (eguneroko bizimodua, lanbideak, ohiturak, 
olgetak, urte-sasoiei lotutako ekintzak eta errituak...), ondare lexikala (berbak, esaera 
zaharrak, esamoduak...) eta ondare etnolinguistikoa (kantak, ipuinak, bertsoak...) batu da. 
Horretarako berenberegiko galdetegia atondu da eta bertan hamaikatxo arlo bildu dira, beti 
ere Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako umeentzako erazkoak diren gaiak zehaztuta, eta 
Eskola Curriculumeko eredu eta irizpideei jarraituta. 

Eskualdeko herri-jakituria eta kultura tradizioa modu sistematikoz eta metodologikoz batuta, 
berreskuratze kultural eta linguistikoari ekin diogu; eta ahoz bildutako materialak egokituta 
eta plazaratuta, gizarteari eredu baliagarriak eta irakaskuntzarako erreferentzia egokiak 
eskaintzeaz gain, bere aberastasunari eutsi eta iraunaraziko diogu. Era horretara aurrekoak 
izan ziren moduan, ostekoak ere, ondasun horren jabe eta jagole izan daitezen.  

Horretarako euskal hizkuntza, kantu, ohitura, eta azken baten euskal kulturari buruzko 
zaletasuna sortu, indartu eta zolitu egin beharko dugu, baina ez ume eta gazteengan 
bakarrik; helduen, irakasleen eta gurasoen artean ere bai, eurak direlako gure kultura 
ondareori ezagutarazteko eta irakasteko arduradunak. 

Amaitu baino lehen eskerrak eman gura dizkizuegu lan hau egiten lagundu diguzuen 
informante guztioi; eskerrak, gure herriaren ondarea eta hizkuntza sakon ere sakon 
gordetzen jakin duzuelako batetik, eta eskerrak baita, gure itaunei egonarri handiz, patxada 
onez eta umorez erantzun diezuelako. Zuek berbalaguntzat edukitzea benetan ere gozagarri 
izan da guretzat. Eskerrak bihotz-bihotzez. 

Eskertu gura ditugu era berean, Getxoko Udala eta Uribe Kosta Mankomunitateko Euskara 
Zerbitzuak, guztiontzat probetxugarri izango diren era honetako proiektuak bideratu eta 
bultzatzearren.  

 

Herri Ondare Arloa 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta 
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzarako Eskualdeko Material Osagarria 

 

Lehen Hezkuntzako 2. zikloa (8-10 urte) 

Lehen Hezkuntzako zikloetan, tradizioa eta mundua ulertzeko modua orotariko 

ikasgaien harira azalduko da.  

 Normalean, Lehen Hezkuntzako testuliburuetan Euskal Herria izaten da 

erreferentzia, edozein eduki lantzen dela ere. Gure proiektuan pauso bat aurrerago 

egin gura dugu. Ikasleak euren ingurunean integra daitezen, lehenengo eta behin 

identifikatu egin behar dute inguruori, eta horretara dator gure materiala. 

Curriculumean lantzen diren gaiei jarraituta, Uribe Kosta eskualdeko adibideak eta 

zehaztasunak ematen dira dakargun proiektu honetan. Paraje-parajeko direnetatik 

hasita ingurua zabaltzen joango da: familia, auzoa, herria, eskualdea… Informazioa ez 

eze, argazkiak eta irudiak ere ingurukoak eta hur-hurrekoak dira. 

 

Hona hemen zikloka, han-hemen klik eginez Lehen Hezkuntzako 2. zikloan 

landu daitezkeen gaiak: 
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Lehen Hezkuntzako 2. zikloa (8-10 urte)  

  HAMARRATZA 

Paisaia eta izaki bizidunak 

 Eguzkia, iretargia eta lurra 
 Ura, airea eta lurra 
 Erliebea eta ekosistemak 
 Klima eta paisaia 
 Fauna 
 Flora 
 Osasuna eta dieta 

Pertsonak, Kultura eta Gizarte antolaketa 

 Euskal Herria eta biztanleria 
 Auzoak eta kaleak  
 Bizilekua 
 Lanbideak: 1. sektorea 
 Lanbideak: 2. eta 3. sektorea 
 Ogibide zaharrak 
 Aldaketak denboran 

Materia, energia, makinak eta teknologia 

 Materia 
 Energia 
 Neurriak 
 Tresnak eta makinak 

Kultur ondarea 

 Esalege da… 
 Kantak eta errezitatuak 
 Olgetak 
 Kontakizunak 
 Herri egutegia  
 Kantua, musika eta dantza 
 Kirola 

 

Gai bakoitzerako proposatzen diren jarduerak honetarikoak izan daitezke: 

gurutzegramak, letra-zopak, osagaiak lotzeko ariketak (irudiak, bideoak eta irudiak, 



hitzak eta esanahiak, bideoak eta azalpenak...), elementuak euren lekuetara 

eroatekoak, bideoak entzun eta itaunei erantzutekoak eta fitxak inprimatu ostean 

erantzunak idaztekoak edo ikasgelan esatekoak, besteak beste. 

Horrez gainera herrian herriko fitxak ere ageri dira, bertako informazio 

zehatzarekin, edozein gaitan egonik ere uneoro eskuragarri. 

Gai bakoitzerako proposatzen diren jarduerak ondokoak dira: 

Logos de los tipos de ejercicios 

- Letra-zopak: unitateetan landutako edukiekin lotuta dauden berbak 

aurkitu behar dira letra-zopetan. Berbok ez dira zoriz aukeratu, 

etnografiaren aldetik edo bertako hizkuntzaren aldetik berezitasunen 

bat izanagatik hautatu dira.  

Berba bat bilatu orduan, letraz letra egin behar da klik euren gainean, eta ostean, 
“zuzendu” botoia sakatu. Horretara egin beharko da letra-zopako berba guztiak 
topatu artean. Aplikazioak berak emango du zuzen egin deneko berria.  

Flash de una sopa de letras, con una palabra ya señalada y 

clicando en el boton zuzendu 

- Gurutzegramak: unitateen edukiekin lotura duten berbak idatzi 

behar dira gurutzegrametan. Aurrekoan legez, ez dira edozelan 

hautatu, landutako edukiekin lotura zuzena izango dute. 

Flash de un crucigrama a medio rellenar.  

Gurutzegrama osotzeko, hitz bakoitzaren letra guztiak idatzi behar dira 

dagozkien laukitxoetan.  

- Test erako ariketak: galderei erantzutekoak dira. Batzutan bideoei 

erreparatuta, eta beste batzutan unitatea landu osteko edukiak 

gogoratzekoak izango dira.  

Flash ejercicio tipio test 

Test modura datozen arren era askotako ariketak aurkezten dira talde 

honetan: esaldietako hutsuneak betetzekoak, galdera-erantzunak, 

esaldi egokia aukeratzekoak, esaldi okerra identifikatzekoak, eta egia 

edo gezurra den bereiztekoak izan daitezke. 

- Zutabe desberdinetako elementuak lotu: kasu honetan bideoak, 

argazkiak, berbak, esaldiak… elkarrekin lotu behar dira, unitateetan 

erabili diren eskualdeari buruzko edukiak gogoratzeko eta finkatzeko 

asmoz.  

Flash ejercicio de unir 
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- Elementuak euren lekuetara eroatekoak: landutako edukien 

sailkapena egiteko ariketa moldea da. Berbak eta argazkiak dagokien 

tokira eroa behar dira, multzo bitan edo hirutan banatzeko.  

Flash ejercicio de arrastrar 

- Inprimatzeko fitxak: talde honetan paperean inprimatu eta eurak 

egindako irudi eta marrazkien bidez egiteko edo idatziz erantzun 

beharreko ariketak jasotzen dira. Hemen proposatutako jarduerak ahoz 

ere landu daitezke, eta sarri askotan horixe izango da, behar bada, 

erarik aproposena.  

Flash ficha imprimible 

- Eskulanak eta esperimentuak: proiektuan proposatzen ditugun 

eskulan eta esperimentuak, batzuetan unitateetan ikusitako edukiak 

praktikan ipintzeko dira. Beste batzuetan eskualdeko haurrei 

berenberegi helarazi gura dizkiegun esamoldeak, berbak, egiturak, 

testu motak, etab. berriro erabiltzeko eta aipatzeko aitzakia izango 

dira.  

Flash de eskulanak. Kirikolatza 

- Kantak: Kanten atalera uneoro sartzeko aukera dago, menuaren 

eskumako aldean ageri den ikonoaren bitartez.  

Ahoz jasotako kantuen transkripzioa era bitara ematen da. Batetik, 

lekukoaren ahotik entzuten den modu-moduan, ahozko formak 

mantenduta; eta bestetik, testu berori bizkaiera jasora ekarrita. 

Kontuan izan behar da abesteko orduan lehenengo zutabean eman 

dugun aldaera erabili behar duzuela, bestela kasu batzuetan errimak 

eta metrika galdu egingo dira. 

Flash de kantak 

 

Aipatutako gaietako ariketak ez eze, han hemen 804 bideo-txatal ageri dira, eta 

proiektu honetako “pitxitxuak” horiexek direla nabarmendu gura genuke. Bideo-

txatalok dira ikasleei helarazi behar zaizkienak, erakusten zaizkien testu ereduak eta 

hizkuntza moldea erabiltzen ikas dezaten.  

Gogoratu eta azpimarratu gura genuke, hemen proposatzen diren ariketez gain, 

hezitzaileen eta irakasleen eskuetan dagoela, era horretakoak zein beste batzuk, 

eskaintzen diren 804 bideoetara zabaltzea; eta ikasgelan bideoak landu ahala galderak 

egitea, eskualdeko hizkeraren ezaugarriak nabarmentzea, eta abar.  



Horrez gainera eskualdeko herri bakoitzaren fitxak ere prestatu ditugu, bertako 

informazio zehatzarekin, edozein gaitan egonik ere uneoro eskuragarri egon daitezen. 

Proiektuaren sarreran aipatu legez, euskara batuan dator materiala, beti ere 

mendebaldeko euskararen ezaugarriak lehenetsi direlarik, zer esanik ez Uribe 

Kostakoak. Bideoak, ostera, ahozko erregistroa lantze aldera, eskualdeko berbetakoak 

dira. Hiztegia atalean, bizkaierazko zenbait berbaren esanahia ematen da, edota ageri 

diren gaiei lotuta ikasleek (eta irakasleek) erabil ditzaketen esamolde eta lexikoen 

zerrenda.  

Material hau edozein testulibururen osagarria izan daiteke. Eskualdeko 

eskoletako egoera desberdinetara moldatzeko ahaleginetan, unitate guztien fitxa 

inprimagarriak eskaintzen dira, nork bere ordenagailua erabiltzea ezinezkoa den 

ikasgeletan, irakasleak edukia pantaila handian proiekta dezan, eta ikasleek paperean 

ateratako fitxetan ariketak egiteko aukera izan dezaten. 

Zuentzat guztiontzat, ikasle, irakasle, guraso zein hezitzaileentzat... 

probetxugarri eta erabilgarri izango den esperantzan, hemen duzue Zer ikusi, ha ikasi! 

Uribe Kosta. Orain zuen esku dago ahoz bildutako eta jasotako herri-jakituriari eta 

aberastasunari eustea eta iraunaraztea, aurrekoak izan ziren moduan, ostekoak ere, 

altxor horren jabe eta jagole izan daitezen. 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

Eguzkia, iretargia eta lurra 

 
Iluntzean eguzkia ostendu egiten da. 

Eguzkia 

Eguzkia gasez betetako bola handia da. Argia eta 
berotasuna ematen dizkio Lurrari. Lurraren zati 
batek eguzkiaren argia jasotzen duenean, eguna 
da alderdi horretan; argirik jasotzen ez duen 
aldean, ostera, gaua.   

Lur planeta 

Lur planetako jarduera energia mota biri zor 
zaie: Lurraren beraren barruko energiari eta 
Eguzkiaren energiari.  

Lurra Eguzkiaren inguruan dabil bueltaka lotu 
barik. Itzuli bat egiten 365 egun eta 6 ordu 
ematen ditu. Lurraren eta Eguzkiaren 
kokapenaren arabera, urtaroak sortzen dira. 

 

 

Eguzkia, Iretargia eta Lurra espaziotik ikusita. 

 

 

Udagoiena, negua, udaberria eta uda dira lau 
urtaroak. 

Udaberria: martiko ekinozioarekin hasi (martxoak 
22-23, gaua = eguna) eta ekaineko solstizioarekin 
(ekainak 21-22, egunik luzeena) amaitzen da.   

Uda: ekaineko solstiziotik  iraileko ekinoziora 
arte.  

Udagoiena / Udazkena: iraileko ekinoziotik 
(irailak 20-21, gaua = eguna) abenduko 
solstiziora arte (abenduak 21-22, gaurik luzeena). 

Negua: abenduko solstizioarekin hasi (abenduak 
21-22, egunik laburrena) eta martiko 
ekinozioarekin amaitzen da (martxoak 22-23, 
gaua = eguna).         

Iretargia 

Iretargia Lurraren inguruan biraka dabilen 
satelitea da. Ilargiaren aroak oso 
garrantzitsuak dira: mareak, adibidez, euren 
araberakoak dira. Sarri begiratzen zaio 
iretargiari: ortuko lanetarako, txerria hiltzeko, 
ilea ebakitzeko…  

Barikua ei zen ilargiari eskainitako eguna. 
Esaten da, egun horretan biltzen zirela 
sorginak. Zenbait ekintza ezin ziren 
barikuetan egin: ezkondu, artaldea mendira 
eroan, erleei eztia kendu… 

 

 

Ilgora, ilbehera, ilbetea eta ilberria. 

 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

 

  

Eguna egunekoentzat eta gaua 
gauekoentzat. 

Lurrak egun bat behar izaten du bere 
ardatzaren inguruan itzulia egiteko. Horren 
arabera egunak eta gauak sortzen dira.  

Egunak eta gauak, argiak eta ilunak garrantzia 
handia dute; etxeak, hilobiak, gorpuak… 
eguzkiari begira, ekialdera begira egoten dira 
beti. Gaua, ameseten garaia da; batzuetan 
onak izaten dira, besteetan, ostera, okerrak.         

Egunak eta gauak ez du berdin irauten urte 
guztian zehar. Neguan egunak laburragoak 
izaten dira, eta udan luzeagoak. 

Ekaineko solstizioan urteko gaurik laburrena 
izaten dugu: sanjuan gaua. Gau magikoa da, 
eta besteak beste, konjuruak egiten dira ortuko 
jeneroak ondo hazi daitezen.     

             

 

 

 

Hiztegia 
 

Gaua izarratu egon:    izarrak argi ikusten direneko gaua izan. 

Iretargi zuritan egon:    ilargiaren argitan egon. 

Ameseta:     ametsa. 

Iretargiaren aroak:    ilgora, ilbehera, ilbetea, ilberria. 

 

Esalege da… 
 

Abenduko eguna, argitu orduko iluna.  

Andre Maria martiko, uda da betiko. 

Gabon-eguna, egun iluna. 

Eguna egunekoentzat eta gaua gauekoentzat. 

Egunik luzeena, San Juanena. 

Otea loretsu, negua elurtsu. 
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JARDUERAK 

Lotu urtaroak eta dagozkien datak. 

 

UDAGOIENA 

 
 

martxoak 22-23 – ekainak 21-22 

NEGUA 

 

irailak 20-21 – abenduak 21-22 

UDABERRIA

 

ekainak 21-22 – irailak 20-21 

UDA 

 
 

abenduak 21-22 – martxoak 22-23 
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Ikusi, entzun eta erantzun: urtaroak. Azpimarratu erantzun egokia.  

 

      

Zein esakune dagokio bideoari? 

- Eurien gaineko leia, eurien deia. 
- Andre Maria martiko, uda da betiko. 
- Abenduko eguna, argitu orduko 

iluna.   

 

Bilatu iretargiaren faseak letra-zopan. 

 

 
 

 A G L O T E B F I A 

T E F A I E B R E P 

D R K X L B O D T A 

J D I L B E T E A I 

O G K N E T O F J L 

A P R U H E K O  G 

X E T O E I A A D O 

I L B E R R I A E R 

P O A D R F O X R A 

U T M A S S X B U R 
 

I 

 

ESKULANA 

Lur planeta, Eguzkia eta Ilargia. 

 

Materiala: Puxika urdinak, berdeak edo zuriak, haria, kola zuria eta margoak. 

Pausoak:  

1. Puxika puztu eta troinua egin. Eguzkia eta iretargia egiteko puxika gorria, laranja edo beilegia 
erabili. Iretargia egiteko, puxika gutxitxoago puztu. 

2. Puxikari kola eman, troinuan izan ezik. Hiru aldiz eman behar zaio kola puxikari. Ondoren, 
lehortzen utzi. 

3. Erabat lehortutakoan, nahierara margotu. 

4. Haria korapiloari lotu eta gura den lekuan eskegi. 
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Ura, airea eta lurra 

Ura  

Uraren erabilera 

Ur barik ez dago bizirik. Ura derrigorrezkoa dugu, ez bakarrik edateko eta garbitzeko, baita 
laboreak ureztatzeko, ganaduari edaten emateko edota fabriketako zereginetarako. Ura 
itsasotik, ibaietatik, iturburuetatik eta lurpeko putzuetatik datorkigu.                      

Urtegi eta deposituetan biltzen eta gordetzen da ura. Bildu eta gero gure etxeetara bideratzen 
da. Baina,  gure etxeetara heldu aurretik, ura araztegitik pasatzen da. Han garbitu egiten da, 
gaixotasunik ekarriko ez duela ziurtatzeko. Ostean, hodietatik heltzen zaigu etxeetara.  

 

Edateko ura. 

 

Ureztatzeko ura. 

 

Errekatxua. 

 

Putzua edo potxingoa. 

 

Garbitzeko ura. 

 

Abereentzako edateko ura. 

 

Ur sistemarik ez zegoenean, iturrira joaten ziren uraren bila.                  

Iturriko uraz gain, badira ur mineralak ere, ezaugarri sendagarriak dituztenak.  

Lehen, ur bedeinkatua ere erabiltzen zen.  
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Uraren zikloa 

Itsasoko, ibaietako eta putzuetako ura lurrundu egiten da beroarekin, eta gorantz egiten du. 
Goian bildu eta hodeiak sortzen dira. 

Hodeietako lurruna hozten denean, ur likido bihurtzen da, eta pisu handia hartzen duenez, 
lurrera erortzen da; euri, ihintz, elur, babazuza edo kazkabar legez. Horrela, lurra busti egiten 
da. 

Eroritako urak errekak sortzen ditu. Erreketako ura ibaietara doa eta handik, itsasora. Itsasoan 
uraren zikloa berriro hasten da. 

 

Ura itsasoan metatzen da. 

 

Ura lurrundu eta hodei bihurtzen da, gero 
prezipitazio legez lurrera erortzeko. 

 

Uraren egoerak 

Uraren egoera batez ere beroaren eraginez aldatzen da. Ohiko tenperaturan (ez hotzegi, ez eta 
beroegi) ura likido eran dago (ibaietan, iturrietan, itsasoan…). 

Ura asko hoztuz gero, leitu edo izoztu egiten da. Izadian elur, babazuza edo kazkabar… 
moduan agertzen da. 

Asko berotuz gero, ostera, ura lurrundu egiten da. Lurrunezkoak dira, esate baterako, hodeiak 
eta neguan leihoetan sortzen den lausoa. 

 

Ura gas-egoeran. 

 

Ura likido-egoeran. 

.  

Ura solido-egoeran. 
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Uraren indarra 

Urak indar ikaragarria du. Batzuetan kalteak ere sortzen ditu: uriolak direnean, olatu handiak 
daudenean… Kontu handiz ibili behar da itsasoaren indarrarekin. Arretaz begiratu behar zaie 
hondartzetan eta portuetan egoten diren seinaleei. Eguraldi aurreikuspenei ere jaramon egin 
behar zaie. 

Baina, sarritan gizakiak uraren indarra baliatu du beste zeregin batzuetarako. Esaterako, 
errotetan irina egiteko. Uribe Kostan badira hainbat errota. 

 

 

Uriolak edo uholdeak. 

 

Itsasontzia hondoratzen. 

 

Errotarria. 

 

Ura gai preziatua da  

Ura estimu handian dago gizartean, eta aurreztea komeni da. Horrez gainera, ahalik eta gutxien 
kutsatzen saiatu behar dugu. Izan ere, erabiliz gero ura zikindu egiten da. Garbigarriek, 
zaborrek, txizak, nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinek… gai kutsagarri asko izaten 
dituzte. Ur zikina ibaira, putzuetara eta itsasora itzuliz gero, bertako ekosistemak kaltetu egiten 
dira.  

Konponbide errazena ura aurreztea da. Horretarako, neurriz erabiltzea komeni da. Bainatu 
ordez dutxa hartu behar da; erabiltzen ari ez garenean, txorrota itxi, ondo itxi ere. 
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Airea 

Airearen propietateak eta berezitasunak 

Aire barik ez dago bizitzerik. Lurra estaltzen duen geruza airezkoa da. Geruza horri atmosfera 
esaten diogu. 

Airea ez dago sustantzia bakarraz osatuta, elementu desberdinen nahasketa da. Nitrogenoa 
eta oxigenoa ditu gehien, eta beste gas batzuk proportzio txikiagotan.  

 

Airea mugimenduan: haizea 

Airea, beste gasak bezalaxe, berotzean zabaldu egiten da eta hoztean bildu. Airea berotzean 
gora igotzen da, eta aire hotza behera jaisten da. Horrela sortzen da haizea, aire beroak gora 
egin eta hotza jaistean, hain zuzen ere. 

 

 

Haizeari esker mugitzen dira haize-errotak. 

 

Zenbait musika-tresnek haizeari esker egiten 
dute soinua. 

 

Haizearen indarra putz eginda ikusten da, esaterako. 

 

Haizearen indarra 

Haizeak indar itzela du, urak bezala. Gizakiak haizearen indarra jarduera asko eta askotan 
erabiltzen du: 

kiroletan, belaontzietan, esaterako. Haizea elektrizitatea sortzeko modu garbia da. Hala ere, 
haizeak gogor joz gero, kalteak ere ekar ditzake.     

Haizearen indarra neurtzeko anemometroa erabiltzen da. 

 

Airearen kutsadura 

Airearen kutsadura-iturriak, batez ere, industrien jarduna, garraioetarako erabiltzen ditugun 
erregaiak eta eguneroko bizimoduan sortzen ditugun hondakinak dira.  

Kutsadurak ondorio kaltegarriak ditu: asma eta alergiak eragiten ditu; landareak hazten ez 
direnez, uztak urriagoak dira; eraikinak eta monumentuak zikintzen dira; metalak hondatzen 
dira… 
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Lurra 

Lurraren ezaugarriak 

Atmosferak, bizidunen jardunak eta lekuan lekuko erliebeak lurraren ezaugarriak aldatzen ditu.  

Euriak eta haizeak, adibidez, lurrazala higatzen dute. Halaxe sortzen dira zulotxoak, kobak, 
labarrak, dunak… Haizeak erausitako materiala garraiatzen du. 

 

Haizeak lurraren partikulak garraiatzen ditu 
batetik bestera. 

 

Haizeak haitzak urratu egiten ditu. 

 

Haizearen higadurak formak sortzen ditu haitzetan. 

 

Lurra ez da desagertzen, ordea. Labarretatik erausitakoa, adibidez, hondartzako harea 
bihurtzen da. Zuhaitzetatik eroritako hostoek, animalia deskonposatuek eta gorozkiek, 
esaterako, lur berria sortzeko bidea ematen dute.  

Lurzorua hainbat organismoren bizilekua da, eta baita landaretza garatzeko euskarria ere; ura, 
elikagaiak eta airea ematen dizkielako landareei.  

 

Lurraren erabilera eta kutsadura 

Gizakiak lurrean egiten ditu jarduerarik gehienak: elikagaiak landu (nekazaritza), animaliak hazi 
(abeltzaintza), mineralak erauzi (meatzaritza) eta industriak, herriak, hiriak… eraiki ere. 

Lur batzuk gogor-gogorrak dira, eta beste batzuk apatz-apatzak. 

 

Abeltzaintzarako lurra. 

 

Nekazaritzarako lurra. 

 

Eraikuntzarako lurra. 
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Lurrean egindako jarduerek lurra suntsitzen dute. Lurra asfaltoz estaliz gero, bertako izaki 
bizidunek ez dute bertan irauterik. Hondakinek eta zaborrek kalte ikaragarria egiten diote lurrari, 
kiratsa eta gai toxikoak isurtzen dituztelako. Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinak, hots, 
produktu kimikoak, oso kutsatzaileak dira eta lurraren konposizioa aldatzen dute. Basoak 
soiltzen direnean ere kalteak sortzen dira lurrean: lurra babes barik lotzen da eta urak eta 
haizeak eroan egiten ditu. 

 

Errepideak, hiri handiak eta merkataritza guneak egiteko lurra asfaltoz eta zementuz estaltzea 
saihestu behar dugu. Basoak eta natur inguruneak babestu egin behar dira, eta zaborra 
murriztu. Gainera, lurrak bere ezaugarriak gal ez ditzan, nekazaritzako laboreak txandakatu 
egin behar dira, eta lurrari ongarriak bota. Satsa ongarri naturala da.   

 

Hiztegia 
 

Lurruna dariola egon:    ur-lurruna bota. 

Lausoa euki:     ur-lurruna eduki, ur-lurrunez lausotuta egon. 

Olatuak bits-bits eginda apurtu: itsasoko ura indar handiz apurtu. 

Haitzak negarra euki:    haitza bustita egon. 

Itsaso handia:    itsasoa harrotuta dagoenean esaten da. 

Itsaso txikia:    itsasoa bare dagoenean esaten da. 

Potxingoa:    putzua. 

Urnegarra:     ur gutxiko iturri edo urburua. 

 

Esalege da… 
Bakoitzak bere errotari ur. 

Itsasoak adarrik ez. 
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JARDUERAK 

Idatzi berbak euren lekuetan. 

 

haitza  uriolak   haizetea  iturburua haize iharra 

 

AIREA  

URA  

LURRA  

Erantzun galderei. 

Bada kostalderik zure eskualdean? Nola jakin daiteke hondartzan uraren indarra zenbatekoa 
den? Bada ibairik edo errekarik inguruan? Zein? Zer bide egiten du? Ezagutzen duzu urbururik 
edo putzurik Uribe Kostan? Zertarako erabiltzen da haizearen indarra eskualdean? 
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Ikusi, entzun eta erantzun: ura, airea eta lurra.   
 

Urakana. 

 

  Azpimarratu erantzun zuzena: 

 

- Berangoko abadetxeko teilatua osorik erre zuen justuri batek. 
- Berangoko abadetxeko teilatua osorik bota zuen urakanak.  

Lotu esamoldeak eta esanahiak: ura, airea eta lurra.   

 

Lausoa eduki: Itsasoa harrotuta dagoenean esaten da.

Itsaso handia: Itsasoa bare dagoenean esaten da.

Potxingoa:   Ur-lurruna eduki, ur-lurrunez lausotuta egon.

Olatuak bits-bits eginda apurtu: Itsasoko ura indar handiz apurtu.

Itsaso txikia: Putzua.
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Erliebea eta ekosistemak 

Uribe Kostaren bereizgarrietako bat inguruaren erliebea da: ez dago garaiera handiko 
mendigunerik. Kostaldean dago, beraz, labarrak eta hondartzak daude.  

Ekosistema toki jakin bateko ezaugarriek, hau da, tokiak berak eta bertan bizi diren izaki 
bizidunek osatzen dute. Izan ere, izaki bizidun denak ezin dira leku bertsuetan bizi. Izaki bizidun 
bakoitzak ingurune zehatz batzuk behar ditu iraun ahal izateko.  

Bi motatako ekosistemak daude: ekosistema urtarrak eta lehortarrak. Urtarrak dira, esaterako, 
itsaso eta ozeanoak, hareatzak eta padurak, ibaiak eta lakuak, lurpeko urak… Ekosistema 
lehortarren artean, ostera, hauexek ditugu: artadia, hariztia, pinudia, labarrak, larreak… 

Ekosistemek bi osagai dituzte: izaki bizidunak eta bizibakoak. Bizidunak animaliak, landareak, 
onddoak… dira; bizibakoak ura, lurra, harriak, mineralak… 

Padurak, labarrak, larreak, pinudiak, hariztiak, hareatzak… Uribe Kostan aurki daitezkeen 
ekosistemetako batzuk dira 

 

Getxon Bolue izeneko padura aberatsa dago, 
Bolueko padura. Bolue eta Gobela ibaiek bat 

egiten duten lekuan dago. 

 

Itsasoak gogor ekiten du labarren kontra, 
baina bizi handia aurki daiteke bertan. 

 

Larreetan, abeltzaintzarako etxe-abereez gain 
beste hainbat espezie hazten dira. 

 

Pinudia landatutako basorik ohikoena da. 
Gure mendien zati handi bat hartzen du.  

 

Hariztia da altuera gutxiko guneetako baso 
motarik ezagunena. Lur aberatseko guneetan 

egoten da. 

 

Gure inguruko hareatza gehienak nahiko 
hondatuta daude gizakiaren erabilpenaren 

ondorioz. 
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Ekosistemetan, oso garrantzitsuak dira elikadura harremanak. Izaki bizidunek hainbat modu 
dituzte elikatzeko: landareek lurrean aurkitzen dute beharrezko ura eta elikagaiak; animali 
belarjaleak horiekin elikatzen dira; eta era berean, animalia haragijaleek beste animalia batzuk 
jaten dituzte. Prozesu horri elikadura-katea esaten zaio. 

 

Larre eta landaminetan belarra hazten da. 

 

Ardiek belarra jaten dute. 

 

Ardiek esnea ematen dute. 

 

Naturako materia biziaren barietate maila da biodibertsitatea. 

Milaka eta milaka izaki bizidun daude gure planetan, eta denek dute besteen beharrizana bizi 
ahal izateko. Gizakiok ere, beste izaki bizidun batzuen beharrizana dugu: elikatzeko, lehengaiak 
lortzeko… Ondare naturala gero eta urriagoa da eta zenbait espezie desagertzen ari dira. 
Horren arrazoiak honakoak dira:  

- Gehiegizko harrapaketa dela eta, zenbait espezie ez dira ugaltzen. 
- Hazi mota bera erabiltzen badugu beti lursail berean, lurrak bere propietateak galtzen 

ditu eta hortaz, lurrean bizi diren piztiek eta landareek bertan irauteko aukerak galtzen 
dituzte. 

 
Eraikuntza. 

 
Hondakinak. 

 
Sutea. 
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- Industriak, eraikuntzak… egiteko, habitatak desagerrarazten ditugu eta horregatik, bertako 
espeziek ez dute non bizi. 

- Ibai bazterrak suntsitu eta kutsatuz gero, ibaietako ura eta itsasokoa kutsatu egiten da, eta 
uretan bizi diren animaliak eta landareak hil egiten dira. 

- Suteek ekosistemak hondatzen dituzte. 

Halanda ze, hauxe da kontua: ekosistemetako osagaiak jagotea, inguruak behar den moduan 
iraun dezan.  

 

Hiztegia 
Abaroa:  zuhaizpeko babesgunea, gerizpea. 

Ihiztokia:  putzua. 

Labarra:  itsasbazterreko amildegia. 

Landamina:  loreak hazten diren larre edo zelaia. 

Lantzarra:  belar latzagoak hazten diren zelaia edo larrea. 

Sakosta:   sakonune txikia. 

Zeharrunea:   leku edo gune laua. 
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JARDUERAK 

Deskriba itzazu hurrengo ekosistemak. 

          

Ezabatu Uribe Kostakoak ez diren paisaiak. 

             

             

Ikusi, entzun eta erantzun: paisaia eta erliebea.   

 

 

  

Azpimarratu esaldi zuzena: 

 
Pinua eta eukaliptoa betidanik izan dira Uribe Kostan. 
 

Haritza eta artea betidanik izan dira Uribe Kostan. 
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Ordenatu elikadura-katea. Ipini zenbakiak 1etik 3ra.   
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Klima eta eguraldia 

Klima 

Urtean zehar, ez dugu eguraldi bera izaten. Udan, adibidez, bero handiagoa egiten du. Hotz 
gogorrenak, ostera, neguan izaten ditugu. 

Mendian eta itsasoan ez dago eguraldi bera. Mendialdea hotzagoa izan ohi da normalean. 
Kostaldea, berriz, epelagoa. 

Klima urtean zehar leku batean egiten duen eguraldi mota da. Meteorologoak dira klima 
aztertzen duten zientzialariak. Eguraldia urte osoan aldatuz doa.  

Klima aldatu egiten da tokian-tokian. Garaiera zenbat eta handiagoa izan, tenperatura orduan 
eta baxuagoa izaten da; itsasoak, ostera, tenperatura epeldu egiten du.  

 
Gurean, klima epela daukagu. 

 

Gure eskualdean itsasaldeko klima daukagula 
esaten da, hau da, udak ez dira oso beroak eta 
neguak ez dira hain hotzak izaten. Euria sarri 
egiten du urtean zehar. Gure eskualdean klima 
barrualdean baino epelagoa da, kostaldean 
dagoelako.  

 

 

Eguraldia 

Eguraldia egunean eguneko ezaugarri meteorologikoen multzoa da. 

 

 

 

 

 

Zeruaren egoera 

Oskarbi edo eguzki zuri, hodeitsu, goibel, 
lainotuta, ilun-ilun…  

Zeruaren egoerari begiratzeko ez da 
tresnarik behar, nahikoa da kalera irten eta 
gora begiratzea. 

 

 

Hodei beltzak zeruan. 

 

Termometroa tenperatura neurtzeko tresna 
da. 

Tenperatura 

Tenperatura hotz edo bero maila da. 

Tenperatura neurtzeko, termometroari begiratu 
behar zaio.  
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Haizea 

Mugitzen den airea da haizea. 

Norabidea haize-orratzari begiratuta jakiten dugu, eta abiadura, aldiz, anemometroari esker. 

Haizea nondik datorren, era batekoa edo bestekoa izaten da.  

Ipar-haizea, haize berdea, haize hotza da. Gailegu haizea, Galizia aldetik datorrena da, eta 
galernak ekartzen ditu. Hego-haizea edo haize iharra (herriko haizea ere esaten zaio) beroa 
izaten da.  

 

 

Euri-jasak neurtzeko tresna plubiometroa da. 

 

Prezipitazioak 

Prezipitazioa esaten zaio hodei batetik edo 
hodei-multzo batetik jausten eta lurrazaleraino 
iristen den ur-partikulen multzoari. Prezipitazio 
mota asko daude: zirimiria edo euri ugerra, 
zaparrada, elurra, babazuza edo txingorra…  

Ekaitza dagoenean justuriak eta trumoiak 
egoten dira.  

 

Presio atmosferikoa 

Presio atmosferikoa atmosferak lurrari egiten 
dion indarra da. Airea hotza denean, jaisteko 
joera dauka, eta presioa handitu egiten da; 
airea beroa denean, aldiz, aireak gora egiten 
du, eta presio atmosferikoa jaitsi egiten da.  

Presio atmosferikoa barometroaren bidez 
neurtzen da.                     

 

Barometroa. 

 

 
Komunikabideetan eguraldiaren berri 

emateko, honelako irudiak izaten ditugu 
egunkarietan, telebistan… 

 

 

 

 

Eguraldiaren ezaugarri horiek guztiak behatoki 
meteorologikoetan aztertzen dira.  

Eguraldi iragarpenak telebistaz, irratiz… 
jasotzen ditugu. Lehen ordea, derrigorrezkoa 
zen ingurua behatzea. 

Haizearen norabidea puntu kardinalek 
markatzen dute. Puntu kardinalak hauek dira: 
hegoa, iparra, mendebaldea eta ekialdea.     

Haize-orratzari esker haizea nondik datorren 
jakiten dugu. 
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Paisaia 

Paisaia klimaren araberakoa izaten da, baina ez hori bakarrik, erliebeak, landarediak eta 
gizonaren eraginak ere badute zerikusia. 

Paisaia ibai, mendi, baso, eraikuntza, herri, hiri… eta beste elementu batzuez osatzen da. 
Euskal Herrian paisaia mota ezberdinak aurki daitezke: berezko landaredia hazten den guneak, 
landa atlantikoa (abeltzaintza eta basogintzarako egokia), nekazaritza guneak, kokagune 
industrialak, harrizko eremuak… 

 
Gure eskualdeko paisana. 

 

Gizakiaren esku hartzeak klima eta paisaia 
aldaketak eragiten ditu. Izan ere, kutsadurak 
eragin zuzena du kliman; eta klimak 
landaredian (fruituak soiltzeko garaian, 
esaterako).  

 

 

Hiztegia 
 

Abazuza:    txingorra, inetasia edo kazkabarra. 

Aterri:      prezipitaziorik ez dagoenean esaten da. 

Bero erreak egin:    bero handia egin. 

Eguraldiak alde handiak ibili:  anbio handiak egiten ditu. 

Euria dakar:    euria egingo du. 

Leia:     izotza. 

Mara-mara:    elurraren onomatopeia. “Elurra ari du mara-mara”. 

Oskarbi:    zerua garbi-garbi dagoenean esaten da. 

Justuria:    oinaztua, tximista. 

Zer eguraldi modu dago gaur?: zer nolako eguraldia dago? 

 

Esalege da… 
Eurien gaineko leia, eurien deia. 

Goiz gorri, arratsean euri; arrats gorri, goiz haize. 

Okila kantetan, euria atetan. 

Sanjuanetan beroz erretzen, hotzez hiltzen abenduan. 

Gaua gauekoentzat eta eguna egunekoentzat.  
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JARDUERAK 

Gurutzegrama: gaua eta eguna. 

 

1 HODEIA edo… 

2 TXIMISTA edo… 

3 IZOTZA edo… 

4 TXINGORRA edo… 

 

          

        4  

    3      

   1       

          

          

          

 2                

          

 

Inguratu erantzun zuzena: Uribe Kostako klima.   

 

Zein da pasarte zuzena?  

- Gure eskualdean itsasaldeko klima daukagu. Udak ez dira oso beroak eta neguak ez 
dira hain hotzak. Euria sarri egiten du urtean zehar.   

 
- Gure eskualdean barrualdeko klima daukagu. Udak oso beroak dira eta neguak oso 

hotzak. Sarri izaten dira lehorte gogorrak.  
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Ipini argazki bakoitzari dagokion zenbakia. 

Euria dakar. 

Goiz gorri, arratsean euri; arrats gorri goiz haize. 

Oskarbi dago 

Elurra ari du mara-mara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ikusi, entzun eta erantzun: haizea.   

 

 

 Aukeratu pasarte egokia 

 

Gailegu haizea hegoaldetik dator. 

Itsasoko haizea beroa izaten da. 

Haize berdea haize hotza da.   

 

Ikusi, entzun eta erantzun: haizea.   

 

 

Zelan esaten zaio haizea eta euria batera egiteari? 

 

 

 

 

- Zaparrada. 

- Afrontua.  

- Euri ugerra. 
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Fauna 

Animalien multzoari fauna esaten zaio. Animaliak izaki bizidunak dira, eta haiei esker 
elikagaiak, larrua, lumak, artilea… lortzen ditugu.                     

Sarri, animaliek laguntza ematen digute.            

Gainera, jolaserako eta jokorako aukera ere ematen dute. Hainbat kiroletan ere animaliekin 
jokatzen dugu: asto- edo idi-probetan, lehiaketetan edo lasterketetan, esaterako.                

Animalien espezieak desager ez daitezen zaindu egin behar dira.      

Animalien bizi-funtzioak 

Animaliak jaio, elikatu, mugitu, hazi, ugaldu eta hil egiten dira.  

Mugitzea animalien berezitasunetako bat da. Lehorrean bizi diren zenbait piztia ibili dabiltza. 
Badira hegoak dituztenak eta hegaz lekualdatzen direnak ere. Uretan bizi diren gehienak igeri 
eginez mugitzen dira. 

 

 
Txoriak, berbarako, hegaz lekualdatzen dira. 

 

 
Ugaztunek amagandik hartzen dute esnea. 

 

 
Animalia ornogabeak ere badira, 

hezurbakoak. 

Elikaduraren arabera, piztiak belarjaleak, 
haragijaleak edo orojaleak izan daitezke.  

Animalia haragijaleak harrapariak dira 
gehienbat, ehizatu egiten dute. Baina badira 
hilda aurkitzen dituzten animaliez elikatzen 
direnak ere.  

Animalia belarjaleek barazkiak, fruituak, aleak, 
orriak edo landareen beste atal batzuk jaten 
dituzte.     

Animalia orojaleak haragiz eta landarez 
elikatzen dira.  

Animaliak ugaldu egiten dira. Bi ugalketa modu 
nagusi daude. 

Piztia batzuek arrautzak erruten dituzte. Horiei 
erruleak esaten zaie. Erruleak dira, esaterako, 
arrainak, hegaztiak, narrastiak eta intsektuak. 
Animalia horietako batzuek itxuraldaketa 
jasaten dute. Txirpilota, adibidez, larba izaten 
da hasieran.  

Beste piztia batzuk amaren sabeletik jaiotzen 
dira eta haren esneaz elikatzen dira. Halakoak 
ugaztunak dira.  

 

Animalien sailkapena 

Hezurrak dituzten piztiei ornodunak esaten 
diegu. Ornodunak dira, adibidez, txakurra, 
otsoa, ahatea eta gizakia bera. Hezurdurarik ez 
dutenei animalia ornobakoak deritze. 
Ornogabeak dira, esate baterako, barraskiloa, 
inurria, zizarea… 

Animalia ornodunen artean ugaztunak, 
hegaztiak, arrainak, narrastiak eta anfibioak 
dauzkagu. Animalia ornogabeen artean, ostera, 
intsektuak, harrak eta moluskuak. 
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Ugaztunak. 

 
Hegaztiak. 

 
Narrastiak. 

 
Anfibioak. 

 
Intsektuak eta harrak. 

 

 

 

 

Ugaztunak 

Ugaztunek arnasa biriken bidez hartzen dute. 
Amaren sabeletik jaiotzen dira eta hasieran 
amaren esneaz elikatzen dira. Ugaztunek lau 
gorputz-adar izan ohi dituzte eta, gehienetan, 
gorputza ilez estalita izaten dute. 

Gizakiok ugaztunak gara. 

Ugaztun bereziak ere badira, adibidez, 
itsasokoak: balea, foka, mortsa eta katxalotea; 
edota hegaz egiten dutenak, saguzarra 
esaterako.         

Hegaztiak 

Hegaztiek biriken bidez hartzen dute arnasa, 
arrautzetan sortu eta handik jaiotzen dira. 
Lumaz estalita dute gorputza. Hegaz egiteko 
gorputz-adar bereziak dituzte: hegoak. 
Lehorrean ibiltzeko bi hanka izaten dituzte. 
Moko gogorra daukate.   

Asko dira hegaztiei buruzko herri sineskerak.  

Narrastiak 

Animalia ornodunak dira. Narrastiak erruleak 
dira, arrautzetan sortu eta handik jaiotzen dira. 
Birikak dauzkate arnasa hartzeko. Batzuek 
hankak izaten dituzte, adibidez muskerrak. 
Beste batzuk, sugearen moduan, narras 
dabiltza. Narrastiek gorputza ezkataz estalita 
izaten dute.  

Anfibioak 

Animalia ornodunak dira, erruleak. Txikitan 
zakatzak erabiltzen dituzte arnasa hartzeko eta 
nagusitan birikak. Gainera, txikitan hegalak eta 
buztana erabiliz mugitzen dira uretan; 
nagusitan, ostera, hankak ateratzen zaizkie eta 
lehorrean bizi ohi dira. Azal biluzia izaten dute. 

                

Intsektuak eta harrak 

Intsektuak animalia ornobakoak dira. Azala, 
gehiago edo gutxiago, gogorra izan ohi dute. 
Antenak eta hegoak dauzkate, eta hanka 
artikulatuak. 

Harrek gorputz luzanga eta biguna dute. Ez 
dute hankarik. 
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Arrainak. 

 
Moluskuak. 

 

Arrainak 

Arrainek zakatzen bidez hartzen dute arnasa. 
Arrautzetan sortzen dira. Ezkataz estalita dute 
gorputza eta, igeri egiteko, hegatsak eta 
buztana dauzkate. 

Ur gezakoak edo gazikoak izan daitezke.  

           

 

Moluskuak 

Gorputz biguna dute.  

Batzuk maskorra izaten dute. Ia denak urtarrak 
dira. 

Moluskuak narras edo uraren indarra 
aprobetxatuz lekualdatzen dira. 

            

 

Hiztegia 
Barakila:   barea 

Hamarratza:   olagarroa. 

Marrajoa:  tiburoia. 

Sugelinda:   sugandila. 

Txirpilota:   tximeleta edo pinpilinpauxa. 

Ugaraxoa:   igela. 

Urandra:  anfibioen taldeko animalia, sugelindaren antzekoa, baina handiagoa. 

 

Esalege da… 
Abere onak ahotik egiten dira. 

Askoren ardia, otsoak jan.  

Asto izan eta mando bizi. 

Auzoan uso, etxean otso. 

Auzoko behia beti esnatze. 

Haze parea, karakola eta barea! 

Lupua baino txarragoa izan. 

Saguzarra baino urtetsuagoa izan.  

Txerriaren bizitza ona baina laburra. 

Zeruko katua izan.  
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JARDUERAK 

Ezabatu Uribe Kostakoak ez diren animaliak. 

     

Ikusi, entzun eta erantzun: fauna.   

Ikusi 3 bideoak eta ordenatu esaldiak.  

 

Sugeak eta apoak suerte txarra ematen dutela esaten izan da. Baina onak dira 
sororako, intsektuak jaten dituztelako. 

Zaldiek eta astoek hamahiru hilabete ematen dituzte ernari. 

Saguzarra, hegoak izan arren, ugaztuna da. Lo egoten dira egunean zehar, etxe 
zaharretan. 

Lotu argazkiak dagozkien esaldiekin. 

 

 

Ugaztunak amaren sabeletik jaiotzen dira, eta haren esneaz 
elikatzen dira hasieran. 

 

Gizakia ugaztuna da, eta amaren sabelean hazten da 
bederatzi hilabetez. 

 

Hegaztiek arrautzak erruten dituzte, eta kumeak bertatik 
jaiotzen dira. 

 

 

 

Apaburuak arrautzetatik jaiotzen dira, eta gero igel edo apo 
bihurtu. 
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Aukeratu animalia bat eta bete fitxa.   

 

Izena:        ___________________________ 

 

Taldea: __________________________________________ 

Ornoduna ______________    Ornogabea______________ 

Gorputz-adarrak:___________________________________ 

Arnasteko modua:__________________________________ 

Ugaltzeko modua:__________________________________ 

Gorputzaren estalkia:_______________________________ 

Deskribapena:_____________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

ESPERIMENTUA 

Apaburuak hazten. 

 

  
 

- Apaburuak eroan gelara (bi edo hiru). 

- Ontzi egokian ipini. 

- Jaten eman eta ura aldatu. 

- Egunetik egunera zer gertatzen zaien aztertu. 

- Handi egindakoan putzu batera itzuli. 

- Apaburuen eboluzioa marraztu. 
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Flora

Inguruan hainbat zuhaitz, lore eta belar dauzkagu. Batzuek elikatzeko erabiltzen dira (frutak, 
lekaleak, barazkiak…). Beste batzuk, ostera, gaixotasunak osatzeko edo ez hartzeko erabiltzen 
dira, pomadak eta ukenduak egiteko (sendabelarrak). 

Beste erabilera batzuk ere badira: arropetarako lehengaia lortzeko (lihoa), papera ateratzeko 
(egurra), altzariak egiteko.

Horiez gain, landareek oxigenoa ematen digute. Horregatik ondo zaindu behar ditugu: basoan 
surik egin ez, Gabonetarako zuhaitz artifizialak erabil. 

Ortuan landatzen dira gizaki eta animalien 
elikagaitzat erabiliko diren landareak.

Lore batzuk landatu barik hazten dira, basoko 
landareak izaten dira. 

Ur inguruneetan ere hazten dira landareak. 
Itsasoan sortzen direnei itsas belarrak esaten 

zaie. 

Askotarikoak dira zuhaitzetatik lortzen diren 
fruituak.

Mantzanila, pulmonibelarra, asunak… asko 
erabili izan dira gaixotasunak osatzeko. 

Egur mukurrak eta pina-bolak sua egiteko 
erabiltzen dira. 

Landareen bizi-funtzioak 

Landareak jaio, elikatu, ugaldu eta hil egiten dira. Landareak lurrari itsatsita bizi dira, ez dira 
lekualdatzen, lurretik hartzen dute janaria eta ura. 

Landareen atalak 

Honako hauek dira landareen atalak: sustraiak, zurtoina (eta adarrak), orriak, loreak, fruituak 
eta haziak. 

Haziak: Landareen fruituetatik haziak lortzen dira. Landareak hazien bidez ugaltzen dira, haziak 
lur egokian eroriz gero, erne eta landare berria sortzen da-eta.  

Zurtoina edo zepa: Landareen atal denak zurtoinari lotuta daude. Zurtoinak landareari eusten 
dio, eta ura eta gatz mineralak garraiatzen ditu.  
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Loreak: Loreak landareen ugalketa organoak dira. Loreetan polena egoten da, haizeak edo 
animaliek batetik bestera garraiatzen dute eta horri esker ugaltzen dira landareak. 

Fruitua: Fruitua loretik ateratzen da. Hasieran berde-berde egon arren, denborarekin heldu 
egiten da.

Haziak. Piperra loretan. 

Gurbitzaren fruitua. Sustraiak. 

Enborrak. Orriak. 

Sustraiak: Sustraiak lurpean egoten dira eta beherantz hazten dira. Lurrari eusteko balio dute, 
eta baita janaria hartzeko ere. Sustraiek ile xurgatzaileak dituzte, eta horiei esker lortzen ditu 
landareak behar dituen ura eta gatz mineralak.  

Enborra: Zuhaitz eta zuhaixken zurtoina egurrezkoa izaten da, eta enborra deritzo. Handik 
adarrak ateratzen dira, eta horietan daude orriak edo hostoak.   

Orriak: Orriak landareen arnasketaz arduratzen dira: Airetik karbono dioxidoa hartu eta 
oxigenoa kanporatzen dute, eguzkiaren argi izpiak elikagai bihurtuz.  

Udagoienean, orriak erori egiten zaizkie hainbat landareri. Hosto erorkorrekoak direla esaten 
da. Urte osoan orririk galtzen ez dutenak hosto iraunkorreko landareak dira. 

Landareen sailkapena 

Landareak hiru taldetan sailkatzen dira: zuhaitzak, zuhaixkak eta belarrak. 

Batzuk berez hazten dira, beste batzuk ostera, landatu egiten dira.  

.

Zuhaitzak, pinua. Loreak, kalak. 
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Belarrak eta basoko loreak. Ortuko landareak, piperrak. 

Zuhaixkak, kainaberak. Belarrak, asunak. 

Hiztegia
Erne:    landarea lurretik hazi. 

Heldu:    berde zegoen fruitua sasoitu. 

Lorez josita egon:   lore asko izan. 

Mukurrak egin:  sutarako egurra txikertu. 

Orriak etorri:   landareari orriak atera. 

Zoldu:     heldu, berde zegoena sasoitu. 

Zuztartu:    lurra hartu. 

Ura egin:    ureztatu. 

Zimeldu:   landarea sikatu. 

Fruituak: okarana, milekota, geriza, pikua, sagarra, madaria, mahatsa… 

Esalege da… 
Gerizpeko iren antza eduki. 

Otea loretsu, negua elurtsu. 

Zelako egurra, halako ezpala. 

Zuhaitz onak, itzal ona. 
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JARDUERAK 

Ezabatu egokiak ez diren esaldiak.   

Zertarako erabiltzen dira landareak? 

- altzariak egiteko. 
- elikagai eta botika legez. 
- apaingarri moduan. 
- energia eta beroa lortzeko. 

Ikusi, entzun eta erantzun: ziminterak.   

Zer dira ziminterak? 

Landareen haziak ereiteko tresnak.  

Landareen haziak ereiteko kutxak. 

Idatzi landareen izenak euren taldeetan.   

gurbitza txominbelarra       okarana       kainabera    haritza 

Belarrak. Zuhaixkak. Zuhaitzak.
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Ikusi, entzun eta erantzun: flora.   

Inguratu testua osotzeko berba egokiak.  

TXOMINBELARRA

Kanpotik ekarritako belarra da. Antza, ______________ ekarri zuten ____________ jartzeko. 
Ekarri zuenak ez zekien zer zekarren, edo txarra egiteko ekarri zuen, ezen txominbelarrak 
nekatu-akabatu egiten du _________________. 

- Italiatik, jardinerako, soroa. 

- Ameriketatik, sororako, lurra. 

- Ameriketatik, jardinerako, soroa.  

Erantzun Uribe Kostako florari buruzko galderei.   

Eskualde berdea al da Uribe Kosta? 

Badago basorik eskualdean? Non? 

Zer zuhaitz dira ugarienak? Zergatik ote da? 

Zertarako erabiltzen da zuhaitz horien egurra? 

Ba al dago eskualdean basoan lan egiten duen langilerik? Zein? 

Zer landare ereiten da? Eta zein fruitu batzen da frutarboletatik? 

ESKULANA

Orrien horma-irudia 

Materiala: zuhaitz-orriak, zuhaitzei buruzko 
liburua, kartoi mehea eta errotuladoreak. 

Pausoak:  

1. Zuhaitz-orriak bildu. 

2. Orriak sailkatu, zer zuhaitzetakoak 
diren kontutan hartuta. 

3. Horma-irudi batean itsatsi eta 
zuhaitzaren izena eta ezaugarriak 
idatzi.
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Osasuna eta dieta 

Gizakia, animalia den aldetik, jaio, elikatu, hazi, ugaldu eta hil egiten da. Amaren sabeletik 
jaiotzen da, eta sasoi batean amaren esneaz elikatzen da. Ondoren, hazi egiten da, lehenengo 
haginak ateratzen zaizkio, oinez hasten da. Hazten jarraitzen du, umeak gazte eta gaztetxoak 
heldu egiten dira, eta azkenik, zahartzen-zahartzen joan ohi dira.       

Zentzumenak 

Zentzumenei esker gizakia inguruarekin harremanetan jartzeko gai da. Bost dira zentzumenak: 
ikusmena, entzumena, usaimena, dastamena eta ukimena. 

Zentzumenetako bat ondo ez dabilenean, gainontzekoak garatu egiten dira. 

Usaimena 

Usaimena inguruko usainak bereizteko ahalmena da. Sudurra da usaimenaren organoa. Honek 
burmuinera bidaltzen du informazioa, eta bertan informazioa interpretatu eta ostean, usainak 
gustukoak ditugun edo ez erabakitzen dugu. 

 

 
Ikusmena. 

 
Entzumena. 

 
Ukimena. 

 
Dastamena. 

 

Ikusmena 

Ikusmenari esker inguruko gauzen kolorea, 
forma eta tamaina bereizten ditugu. Gainera, 
gauzen arteko distantzia zein den hautematen 
dugu. Begiak informazioa garunera bidaltzen 
du, eta garunak ikusitakoa identifikatzen du. 

Entzumena 

Entzumenaren bitartez inguruko soinuak eta 
zaratak jasotzen ditugu. Belarriak dira 
entzumenaren organoak, belarrietatik 
informazioa garunera bidaltzen da. Halaxe 
jakiten dugu nork hitz egiten digun edo zein 
musika-tresna ari diren jotzen. 

Ukimena 

Ukimenaren zentzumena gorputz osoan dago, 
gorputz osoko azala delako ukimenaren 
organoa. Dena den, bereziki eskuetan, 
atzamarretan daukagu garatuta. Hari esker 
jakiten dugu inguruko gauzak bero edo hotz 
dauden, leunak edo latzak diren, edota 
gogorrak edo bigunak diren. 

Dastamena 

Mihia da dastamenaren organoa. Horri esker 
bereizten ditugu gustuak: gozoa, gazia, mikatza 
eta garratza. Gustu bakoitzak zati zehatza 
hartzen du mingainean 
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Elikagaiak eta dieta 

Elikagaien jatorria 

Elikagaiak batez ere animalietatik eta landareetatik jasotzen ditugu.  

Zenbait landaretan, zati bat baino ez da izaten egokia jateko. Beste batzuetan, ostera, haziak 
eta sustraiak dira janari legez erabiltzen direnak. Landareetatik jasotzen ditugun elikagaiak bost 
taldetan banatzen dira: barazki eta berdurak, laboreak eta zerealak, frutak, fruitu lehorrak eta 
lekaleak. 

Bestalde, hainbat animalia hazi egiten dira elikadurarako. Beste batzuk, ostera, ehizatu egiten 
dira.  

Okela, berbarako, hegazti, untxi, txerri eta ganaduetatik lortzen dugu. Esnea eta esnekiak 
egiteko behiaren, ardiaren edota ahuntzaren esnea erabiltzen da. Erleei esker eztia hartzen 
dugu. Itsasoko arrainak ere gizakien elikagai izaten dira.  

Elikagai batzuk kanpotik ekartzen dira. Sasoi baten, elikagaiak baserrian bertan hartzen ziren. 
Eta han ez zegoena ahal zenean, erosi egiten zen.  

 

 

Elikagaien sailkapena 

Elikagaiak lau taldetan sailkatzen ditugu 
(zenbat bider hartu behar ditugun eta zer 
ezaugarri daukaten kontuan hartuta): 

1. taldea: Esnea, esnekiak, arrautzak, haragiak 
eta arrainak. Osatzeko eta hazteko elikagaiak 
dira. 

2. taldea: Azukre azkarrak: eztia, azukrea, 
marmelada…; azukre motelak: ogia, irina, 
pasta, arroza…; landare-olio eta koipeak: olioa, 
margarina…; animali gantzezko koipeak: 
gurina, urdaia, hirugiharra… Energia lortzeko 
elikagaiak dira  

3. taldea: Berdurak: letxuga, aza, espinakak, 
porrua, azenarioa, tomatea, piperra…; frutak: 
madaria, laranja, milekota… Gorputzaren 
funtzionamendu egokirako elikagaiak dira.  

4. taldea:  lekaleak edo egoskariak: indabak, 
dilistak, soia…; patata eta fruitu lehorrak. 

 

Dieta orekatua 

Osasuntsu hazi gura badugu, komeni da 
dieta orekatua eta anitza izatea. Denetarik 
eta neurri egokian jan behar da. Gozokiak, 
opilak eta freskagarriak, esaterako, lantzean 
baino ez dira hartu behar. 

Asko aldatu da elikatzeko modua. Gaur egun 
denetarik jaten dugu, baina, sasoi baten jaki 
gutxiago izaten zen eskura. 

- Armozua edo gosaria eguneko lehenengo 
otordua da, garrantzia handikoa. Gutxienez 
esnekia, fruta eta zerealak (gailetak, ogia,  

 

 
Berdurak. 
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zerealak…) hartu behar dira.  

- Bazkaria eguneko otordu nagusia da. Mota 
guztietako janariak hartu behar dira.  

- Merienda edo askaria arratsaldean egiten 
da. Gogoratu ez dela litxarreriak jateko 
ordua. Etxean egindako ogitartekoak, fruta 
eta esnekiak hartzea komeni da. 
Hestebeteak eta pateak neurriz hartu behar 
dira.  

- Afaria gaueko otordua da. Arina izatea 
komeni da, gero oheratzean lo behar bezala 
egiteko eta ondo deskantsatzeko.   

Dieta orekatuaz gain, ariketa fisikoa eta 
kirola egitea komeni da. 

 

  
Otordua. 

 
 

Kontserbak. 

Kontserba eta iraupena 

Jatekoak gordinik, egosita, erreta edo frijituta 
jan daitezke. 

Janaria prestatzen hasi baino lehen, eskuak 
ondo garbitu behar dira. Kontuz ibili behar da 
guraizeekin eta ganibetarekin, zauririk ez 
egiteko.  

Janari freskoak gutxi irauten duenez gero, 
moldatu egiten da. Esnea gal ez dadin, 
esnekiak egiten ditugu. Frutak erabiliz 
marmelada eta beste hainbat elikagai prestatu 
edo kontserban jartzen dira.               

Kontserbek eta abarrek, etiketak izaten dituzte, 
eta bertan iraupen-data izaten dute, 
kontsumitzeko azken eguna zein den 
jakinarazteko. Gainera, hotzean edo giro-
tenperaturan gorde behar diren adierazten 
dute. 

Egun, frigorifikoa dugu jakiak kontserbatzeko, 
baina sasoi baten gatzetan gordetzen ziren.  

 

 

Gazta egitea 

 

Gazta egitea prozesu luzea da. 

Lehenengo-lehenengo, esnea jetzi eta gorde behar da. Esnea ardiaren gorputzaren 
tenperaturan ateratzen denez, hainbat gai kaltegarri har ditzake, eta horregatik, laster hoztu 
behar da, 10 ºC-ko tenperaturan gordetzeko. 
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Ondoren, esnea “baño Marian” berotzen da 
ontzi berezietan. Esneari legarra edo gatzagia 
eman behar zaio, ur beroarekin nahastuta. 
Nahastu ondoren, esnea geldi eduki behar da, 
legarra ondo har dezan. Legarra, bildots eta 
arkumeen urdailetik ateratzen da.  

 

 

 

Esnea mamitu egiten du legarrak. Gatzura 
kentzea da hurrengo pausoa. Mamia egurrezko 
kutxiloaz ebaki edo apurtu egiten da, eta 
artalearen antzeko zatiak lortutakoan, berriz 
berotzen da nahastea.  

 

 

 

 

 

Gero, moldeetan sartu eta prentsatu egiten da. 
Gaztak prentsatik atera ondoren gatzuretan 
sartzen dira.  

 

 

 

 

 

 

 

Azkenik, gazta ondu egin behar da. Horretarako 
hezetasun eta tenperatura jakinean gorde behar 
da. 
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Hiztegia 
Adikunea:    begirada. 

Ase:    jandakoarekin gustura geratu, gehiagorako gogorik gabe. 

Belarriak zuhur ibili:   erne ibili, soinu denak ondo entzuteko. 

Eskuka ibili:    elkarren eskuak ukitzen ibili. 

Gorra euki:    txarto entzun. 

Ikusi bat egin:    begiratu bat eman. 

Mamurtu:    janaria haginekin txikitu. 

Sunda:    usain txarra. Erre-sunda, ke-sunda… 

 

Esalege da… 
Buruan hesteak eduki. 

Gaixoak jatekorik onena dauka garratz-mintzat. 

Gaztanbera baino bigunagoa izan.  

Muturrak koipetu eta bizarrak miazkatu.  
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JARDUERAK 

Ikusi, entzun eta erantzun: menbriloa prestatzea.   

 

Aluminio-paperik ez lehengo etxeetan eta zer jartzen zen menbriloen poteak zarratzeko? 

- papera 
- oihala  
- ezer ere ez 

Ikusi, entzun eta erantzun: bonitoa kontserban.   

 

 
Elikagaiak gatzetan jartzeaz gain, _______________ ere gordetzen ziren.  

- izotzetan 
- oliotan  
- binagretan 

Ordenatu argazkiak.   

 

1- Esnea berotu eta legarra eman; gero gatza egin. 

2- Gatzura kendu eta moldean sartu. 

3- Prentsatik pasatu, ur guztia kentzeko.  

4- Gazta ontzen utzi. 
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ESKULANA 

Etiketen horma-irudia 

 

 
 

Materiala: etiketak, kola, kartoi mehea eta koloretako margoak. 

 

Pausoak:  

1. Janarien etiketak bildu. 

 2. Kartoi mehearen gainean itsatsi. 

 3. Etiketa bakoitzean janariaren izena idatzi. 

4. Azpimarratu etiketan kontserbarako datuak (iraungitze-data, zer tenperaturatan gorde 
behar den…) 
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Uribe Kostako planoa. 

Herriek euren armarria izaten dute.  

 

Herrietan udalak gobernatzen du. Lantzean, 
hauteskundeen edo botazioen bidez alkatea 
eta zinegotziak aukeratzen dira, eta haien 
esku dago herriaren antolamendu orokorra. 
Euren beharlekua udaletxea da. Udaletxeari, 
herriko etxea ere esaten zaio gure 
eskualdean. 

  

Zinegotzien bozketa Getxoko Udalean. 

 

 

Jaiotza-tasa ume jaioberrien kopurua da. 

 

 

Apurka-apurka herriak hazi egiten dira. Izan 
ere, biztanleria aldatu egiten da. Biztanleria 
aldatzeko arrazoiak jaiotzak, heriotzak eta 
migrazioak dira. 

 

Berezko hazkundea esaten zaio jaiotzen eta 
heriotzen arteko kenketari. 

Berezko hazkundea = jaiotzak – heriotzak. 
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Arestian esan dugun moduan, migrazioek 
eragina dute biztanleriarengan. Etorri 
datozenei etorkin esaten diegu, joan 
doazenei joaleak. 

Hazkunde migratorioa = etorkinak – joaleak. 

Migrazioa arrazoi asko direla eta gertatzen 
da: lan kontuak, gerrak, pobrezia, arazo 
politikoak… Herrialde baten barruan edo 
herrialde batetik bestera izan daiteke.  

 

Etorri datozenei etorkin esaten diegu, joan 
doazenei joaleak. 

 

 

Hiztegia 
 

Herriko etxea:    udaletxea. 

Erbestea:    norberaren herritik kanpo dagoen guztia. 

 

Esalege da… 
Herriak bere legea, etxeak bere aztura. 
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JARDUERAK 

Lotu zeruko elementuak eta euren izenak. 

 

Udala 

 

 

Udaleko agintari nagusia. 

 

 

Alkatea 

 

 

Udal kontseiluko batzarkidea. 

 

 

Udaletxea 

 

 

Herritarren izenean, herriko arazoak 
bideratzeko eta zerbitzuak ziurtatzeko, 
alkate, zinegotzi eta funtzionarioz 
osatutako erakundea. 

 

 

Armarria 

 

 

Eraikin batzuek aurrealdean izan ohi duten 
ikurra. 

 

 

Zinegotzia 

 

 

Udalbatza eta herritarrak biltzeko nahiz 
herriko administrazio-gorabeherak 
bideratzeko etxea. Herriko etxea. 

 

Letra-zopa: Uribe Kostako herriak. 

G E B E R A N G O D 

E Z M P U Z H R U P 

T G G O R L I Z A L 

X P E B D P S A G E 

O H D N U M D L A N 

S O P E L A N A F T 

L E M O I Z F U R Z 

F O J H Z O A E U I 

E Z D K G U T O L A 

B A R R I K A P E O 
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Begiratu zure herriari buruzko datuak eta bete fitxa.   

 

 

 

NIRE HERRIA:_____________________ 

 

Probintzia: ____________________________ 

Alkatearen izena: _______________________ 

Biztanleak: ____________________________ 

Biztanle kopurua:_______________________ 

Beste batzuk: _________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

ESKULANA 

Eskualdeko gida 

 

 
 

Materiala: kartoi mehea, kola, Uribe Kostako mapa, herrietako argazkiak eta errotuladoreak. 

 

Pausoak:  

1. Uribe Kostako herri bakoitzeko argazkiak aukeratu. 

2. Kartoi mehean mapa eta herrien argazkiak itsatsi. 

3. Herrien izenak idatzi mapan, eta dagozkien argazkiekin lotu.  
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Auzoak eta kaleak 

Auzoa herri bateko etxe multzoari esaten zaio. Batzuetan, bere eskola eta eliza edo ermita 
izaten du.  

Batasun handia egon izan da beti auzokoen artean.                             

Lehen, etxean zorigaitzen bat gertatuz gero, auzokoari esaten zitzaion, eta horrek egiten zien 
dei senideei, medikuari, abadeari… 

 

 
Armintzako herritarrak auzolanean, kaminoa 

egiten. 

 

 
Baserri-Santa Ana nekazaritza-auzoa, 

Berangon. 

 

 
Munarria, Sopelanan. 

 

 

 

Auzokoek laguntzen zuten etxeko beharretan, 
batez ere lan gogorrak zirenean: artazuriketan 
eta gari-jotzen kasurako. 

Hortik dator auzolana berba. Antzina denen 
artean egiten ziren bideak, zubiak, hormak… 
eta berdintsu garbitzen ziren lurrak edota 
jagoten ziren kaleak eta herri-basoak (azken 
hauek guztionak ziren, baina aldi berean 
inorenak ere ez).   

 

 

 

Gaur egun era askotako auzoak ditugu: hiri-
auzoak, nekazaritza-auzoak, bizitegi-auzoak, 
langile-auzoak eta erosketetarako guneak.  

Gure auzoek, kaleek eta enparauek izena 
izaten dute. Izena gauza ezberdinen arabera 
ipintzen da: kokaeraren arabera, zelakoak diren 
kontutan hartuta, bertan egiten dena, zer 
pertsona bizi zen bertan…                

 

 

 

 

Auzoak, lantzarrak, jabetzak… banatzeko, 
munarriak, hesiak, trokak, palatuak, munak, 
etab. erabiltzen dira.  
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Eskualdean, mahats-parrak ere badaude, 

gainean mahatsa biribilkatzeko. 

 

 
Portu Zaharreko etxeak, Getxon. 

 

 
Plentziako tren-geltokia. 

 

 
Plentziako planoa. 

 

 
Seinaleek leku jakinetara joateko norabideen 

berri ematen dute. 

Gure inguruko etxeak eta eraikinak eskualdean 
bizibide izan diren jardueren araberakoak dira. 

Baserria edo aldea-etxea baliabide asko 
lortzeko ustiategia izan da. Etxekoen 
babeslekua da, eta janaria lortzeko iturria. 
Horren adibide dira baserriaren inguruan egoten 
diren hainbat eraikin: labea, dolarea, karea 
egiteko karobia, aleak gordetzeko lastategia, 
oilotokia…     

Nekazaritzaz gain beste bizibide batzuk ere 
baziren, horrela, olagizonak olatan egoten 
ziren, errotaria errotan… 

 

 

Portuak itsas aho estuetan kokatuta daudenez, 
portuetako etxeak elkarri lotuta daude, 
aurrealde estua dute eta gehienetan pisu bikoak 
dira. Familia bakarreko etxebizitzak dira. 
Kostaldeko harriekin eraikitzen dira. 

 

 

 

 

Etxeez gain, bestelako eraikinak ere badira 
gure herrietan: 

jauregiak, dorretxeak, errotak, elizak, ermitak, 
zubiak, gurutzeak, portuak, tailerrak, tren-
geltokiak… 

 

 

 

 

Bertatik bertara ez ezik, eraikinak, kaleak, 
bideak… planoetan ikus daitezke.  

 

 

 

 

Leku jakin bateko eraikinen berri izateko, 
kartelei eta seinaleei begiratu behar zaie. 

 

Seinaleek, horrez gainera, zirkulazio-arauak ere 
adierazten dizkigute. 
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Hiztegia 
 

Aldea-etxea:   baserria. 

Alboerriak:  herri batetik hurbil dauden herriei esaten zaie.  

Auzunea:   auzoa. 

Bestaldekoak:   etxe bereko beste aldean bizi diren auzokoak. 

Herri barrua:   herriaren erdigunea. 

Munarria:  mugak markatzeko harria. 

Palatua:  lurrez eraikitako hesia. 

Troka:   amildegi txikia. 

 

Esalege da… 
Auzoko behia beti esnatze. 

Auzoko behiak erroak luze. 
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JARDUERAK 

Gurutzegrama: auzoak eta kaleak. 

 
 
 

1- Auzoa edo ___________ 
 
2- Herri batetik hurbil dauden herriei 

esaten zaie. 
 

3- Baserriei _________-etxea esaten 
zaie Uribe Kostan. 

 
4- Etxe bateko beste aldean bizi diren 

auzokoak_____________ak dira. 
 

 

 

          

 1         

   3    2   

          

          

          
4          

          

          

          
 

Idatzi etxeen izenak dagozkien lekuetan.  

 

Urtine ostaikoa   Erregene Torrotxe  Gosetxe  

 

Etxeko teilatua amaitzean jera egiten zen, 
baina etxe honetakoek ez zuten hari 

zegokion jatordua opetsi. 

__________________ 

 

Etxe horretakoak erregeak bezain 
aberatsak ziren. 

__________________ 

Dorretxea izan zen. 

__________________ 

 

Iturburu baten ondoan bi etxe daude, bata 
aurrekoa eta bestea atzekoa. Bigarrena da 

hauxe. 

__________________

 

Ikusi, entzun eta erantzun: auzoak eta kaleak.   

 

  

Zeren bidez banatzen ziren lurrak? 

- Karkaben bidez. 
- Karkaben, munen edo munarrien 

bidez.   
- Hormen eta taketen bidez.
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Marraztu eta deskribatu zure auzunea. 
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Bizilekua 

Euskal gizartean etxea bizilekua baino gehiago izan da beti. Etxea leku sakratua da, bizitzaren 
ardatza eta oinarria, familia baten ondasunik handiena.  

Etxeko lurrak ez banatzeko, seme-alabarik zaharrenari uzten zitzaizkion.  

Etxea ez zen beti jabetzan izaten. Maizterrek edo errentadoreek uztak, irabaziak eta gastuak 
banatu egiten zituzten ugazabekin, etxe horretan bizitzearren eta lurrak lantzearren.  

Etxe batzuk lekuaren izena hartzen zuten; beste batzuk, bertan bizi zenaren lanbidearena; 
etxearen beraren ezaugarriren batena edo jabearena.   

 

 

Errementariñe baserrian errementaria bizi 
zen. 

 

Eleixalde baserria elizaren ondoan dago. 

 

Zugaztiaurrekoa, zugazti eder batenondoan zegoen. 

 

Hain garrantzia handikoa izanik, etxea ondo jagon eta babestu behar zen. Hainbat errito eta 
sineste daude horren inguruan.  

Eskualdean era askotako etxeak daude. Aipatzekoak dira baserriak edo aldea-etxeak, 
portuetakoak, alde zaharretakoak, bizigune berrietako etxeak, pisuak… Baserriez gain, gurean 
badira jauregiak, errotak eta dorretxeak. 

 

 

Errota, Lemoiz. 

 

Torrebarri dorretxea, Urduliz. 
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Barrika Jauregi-etxea, Barrika. 
 

Portuko etxeak, Lemoiz. 

 

Portu Zaharreko etxeak, Getxo. 

 

Txaletak eta etxebizitza bakarreko etxeak. 

 

Pisuak, Plentzia. 

 

Pisuak, Gorliz. 

 

Eraikin atxikiak, Urduliz. 

 

Baserria da gure eskualdean tradizio handieneko etxea. Oinarri laukikoa izaten da, bi 
solairukoa. Teilatua bi uretara izaten du. Fatxada nagusia edo aurkera hegoalderantz egoten 
da. Lehenengo pisuraino harrizkoa izaten da, eta gorago batzuetan egurrezkoa ere izan 
daiteke. Gaur egun, ordea, goiko partea ere harrizkoa izaten da. 

Barruko banaketari dagokionez, beheko solairuan ataria edo portalea, suetea, gela iluna, 
karrajua eta korta egoten dira           . Goikoan logelak edo kuartuak, kamara edo ganbara eta 
lastategia.  

Etxea eraikitzea amets handia zen familia askorentzat. Etxearekin lotutako hainbat ospakizun 
egiten ziren. 
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Etxearen teilatua egiten zenean jera izeneko 
ospakizuna egiten zen. 

  

Txapa beheko suaren ondoren etorri zen.  

 
Harria eta harripea. 

 

Koltxoiek artaburuen kapazak edo artilea izaten 
zituzten barruan. 

 

Baxera uzteko armairua edo arasa. 

 

Irina eta esnea azpiran edukitzen ziren. Arropak 
komodan gordetzen ziren, eta gainerakoak arkan. 

Sasoi baten, baserriko bizimoduan, den-denek laguntzen zuten etxeko beharretan.  

Ortuko eta kortako lanez gainera, baso-beharrak egin behar ziren: egurra egin eta etxeratu, 
ikatza egin, gaztainak batu, karea egin… Etxe barruan, ostera, jatekoa prestatu, artileaz 
galtzerdiak eta jertseak egin, lihozko izarak eta zapiak, egurrezko tresnak… Gainera, etxeko 
garbi-ikuzia ere egin behar zen.  

 

 

Kodainea eta beste tresna batzuk lantzean 
zorroztu egin behar dira. 

 

Lehengo emakumeak labaderora joaten ziren 
bogada egiten. 

 

Etxeko ganadua, esnerako zein beharrerako dena, ondo gobernatu behar da. 
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Etxea gure babeslekua den arren, kontuz ibili behar da istripuak gerta ez daitezen.             
Lurrean eta pasaguneetan ez da ezer utzi behar traban; lurra bustita badago, kontuz ibili behar 
da; pasabideak eta eskailerak ondo argiztatu behar dira; plantxarekin, sutearekin… kontu 
handia izan behar da; produktu arriskutsuen etiketei begiratu behar zaie...  

 

Hiztegia 
Arasa:      armairua. 

Belaun etxea:    arbasoengandik jasotako etxea.  

Bogada egin:     arropak garbitu.  

Etxearen aurkera:    fatxada. 

Gurera etorri, gurean geratu…:  gure etxera, gure etxean… 

Habia biko etxea:   bi etxebizitzako etxea. 

Hareatu:     xaboia emateko trapua pasatu. Harea erabilita garbitu. 

Harrikoa egin:    sukaldeko ontziteria garbitu. 

Sorkia:     trapua. 

 

Esalege da… 
Auzoan uso, etxean otso. 

Etxe hutsa, gerra hutsa. 

Etxeko sua, etxeko hautsaz. 

Ganorabakoaren etxean goizeko salda arratsaldean.  

Herriak bere legea, etxeak bere aztura. 

Kanpo ederra, etxean gerra. 

Su bako etxea, gorputz odol gabea. 

Umearen zentzuna, etxean entzuna. 

 

 

Kontuz eskaileretan! 

 

Begiratu etiketei! 

 

Kontuz suarekin! 
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JARDUERAK 

Idatzi etxeen izenak dagozkien lekuetan.  

 

Urtine ostaikoa   Erregene Torrotxe  Gosetxe  

 

Etxeko teilatua amaitzean jera egiten zen, 
baina etxe honetakoek ez zuten hari 

zegokion jatordua opetsi. 

__________________ 

 

Etxe horretakoak erregeak bezain 
aberatsak ziren. 

__________________ 

 

Dorretxea izan zen. 

__________________ 
 

Iturburu baten ondoan bi etxe daude, bata 
aurrekoa eta bestea atzekoa. Bigarrena da 

hauxe. 

__________________ 

Ezabatu zure ingurukoak ez diren etxe motak.  

 

                                 

                

Ikusi, entzun eta erantzun: bizilekua.   

 

Gaur egun asko aldatu dira etxeko beharrak egiteko 
moduak. Sasoi batean ____________ erabiltzen zuten 
mahaiak garbitzeko. Eta hortik dator _____________ berba. 

 

- xaboia / xabonatu 
- harea / hareatu  
- karea / karetu 
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Ordenatu argazkiak bideoetan aipatu ahala.  
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Lanbideak: 1. sektorea 

Lanbideen lehen sektoreko jardueretan lurreko emaitzak zuzenean hartzen dira naturatik. 
Gai horiei lehengaiak esaten zaie. 

Mendeetan zehar erreminta sinpleak erabili izan dira lehen sektoreko jardueretan: aitzurra, 
kakoa, zotzardea, sarda… Azken urteetan, teknologiak aurrerapauso handia egin du eta 
tresneria asko eta asko garatu da. 

Nekazaritza 

  
Haziak ziminteretan ereiten dira eta ostean, 
landarea hazita dagoenean, soroan landatu. 

 

Gure eskualdea Kantauri isurialdean dagoenez, 
klima apropos-aproposa daukagu artoa, 
indabak, barazkiak, sagarrak, belardia 
(abereentzat)… egokiro hazteko. 

Nekazaritzarako lur-arloak, ahal dela, laua izan 
behar du. Horrez gainera, lursailak emankorrak 
izan daitezen, beharrezkoak dira ura eta 
ongarriak. 

Haziak erein eta landare txikiak hazteko, 
hazitegiak, mintegiak edo ziminterak daude. 
Lur eremu txikiak dira, tenperatura epelean jarri 
behar dira eta sarritan egin behar zaie ura. 

Lurra preparatzeko lanak neguan hasten 
dira, Gabon aurretik. Lehenengo eta behin 
lurra irauli behar da, horretarako antzina 
laiak erabiltzen ziren, geroago goldea edo 
makina.  

Ongarria edo abonoa botatzea osasungarria 
da lurrarentzat, indarra hartzen duelako. 

Honen harira totoa egiten zen.  

Gero lurra berdintzeko area eta estoa 
pasatzen dira. Beharrezkoa bada, mazetoak 
erabiltzen dira mokilak apurtzeko. Gero, 
ziminteran hazitako landarea lurrera 
pasatzen da. Haziak artezean lurrean 
ereiteko, lurra exearekin prestatzen da. 
Udaberria lurrak jorratzeko garaia da; uda, 
ostera, uzta jasotzekoa.  

Txoriak uxatzeko, txori-jagoleak  ipintzen 
ziren, baina baziren beste modu batzuk ere.  

 
Area lurra lantzeko tresna zaharra da. 

  
Negutegi edo berotegietan landareek behar 

besteko argia eta beroa daukate. 

Soroko behar nekosoetan ganadua erabiltzen 
zen, bai behiak eta bai idiak, batzuetan astoa 
era bai.  

Gaur egun teknika aurreratuak dauzkagu 
nekazaritza ustiakuntzetan, tresnak hobetu egin 
dira-eta. Traktorea, esaterako, aurrerapen 
handia izan zen. Gainera, gaur egun, garaiz 
kanpoko jeneroa hartzen da berotegi edo 
inbernaderoei esker. 
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Abeltzaintza 

 

 
Oiloei jateko artagaraua ematen zaie. 

Oilalokak arrautzak berotzen ditu. 
 

Antzinako lanbidea da abeltzaintza.  

Txerriak, behiak, untxiak, oiloak… hazten dira 
gure inguruan: esnetarako, okelatarako, 
baserrian laguntzeko…  

Abeltzaintzan aurrerapauso handiak egin dira, 
tresnerian nahi arrazen hobekuntzan ere. 
Berbarako, gaur eguneko esne-behiek sasoi 
batekoek baino esne gehiago ematen dute. 

Gure lurretako behi arraza behigorria da, baina 
kanpotik ekarritako beste arraza batzuk edo 
arraza nahasteak ere badira.                      

 

Aziendak elikatu eta jagon egin behar dira. 
Ganadua kortan egoten da. Behiei, 
esaterako, udan belar freskoa ematen zaie, 
baina negurako fardoak prestatzen dira. 
Lehen fardoen ordez belar-metak egiten 
ziren.  

Garai bateko kortak txikiak eta ilunak izaten 
ziren eta lo egiteko otabarra eta irak jartzen 
zitzaizkien azpian. Belarra aldatu egin behar 
zen zikintzen zenean. Jan eta edan askatik 
egiten zuten. Jetzi ere kortan bertan egiten 
ziren, eskuz. Esnea ontzi edo kantinetan 
gordetzen zen eta, ondoren, batzuetan 
etxerik etxe banatzen zen.  

 

 

  
Ganaduari ondo hazteko, belarra eta 

pentsua ematen zaizkio. 

 

 
Ganaduak gaur egun jateko eta edateko 

sistema bereziak ditu. 

 

Gaur egun, ordea kortak argitsuagoak dira eta 
aireztatuta egoten dira, mikrobio eta bakteriak 
murrizteko. Behiek goma batzuen gainean 
egiten dute lo eta gorotzak kentzeko parrilla 
bereziak egoten dira. Gainera, makina 
automatikoen bitartez eraisten dira ardiak eta 
behiak, eta esnea gordetzeko zisternak 
erabiltzen dira.  
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Artzaintza 

 

 
Artegia etxerako bidean. 

 

Artzaintza oso zaharra da gure artean. Lehen 
baserri askotan egoten ziren ardiak.         

Artzainen lana artegia ondo jagotea da.  

Eguraldi aldaketa dela-eta, ardiak larrez aldatu 
behar dira. Horren arabera, hiru motatako 
artzaintza egiten da:  

- artzaintza finkoa 
- hurbileko mendietara igo eta baserrira 
itzultzea. 
- beste herri batzuetarako bide luzea egitea 
 

Artzainak maiatzean igotzen dira mendietako 
larreetara, uda eta udagoiena bertan egiteko. 
Goizean goiz jaiki, ardiak eraitsi, gosaldu, 
gazta egin, bazkaldu, egurra txikertu, ardi 
gaixoak osatu… horrelaxe bizi dira.  

Ilunabarrean, ardiak batu egin behar dira. 
Horretarako, artzainak ardi-txakurra izaten 
du lagun. 

Uda hasieran ardi-moztea izaten da. Ardi-
lana edo artilea lortzen da ardiari ebakitako 
iletik.                      

Neguan artegiak beheko lurretara itzultzen 
dira. Garai horretan, arkumeak jaiotzen dira. 
Kortan egoten dira, eta jaio eta hilabetera 
hasten da artzaina ume egin duten ardiak 
eraisten.  

Ardiengandik okela, esnea eta artilea lortzen 
ditugu. Esne hori erabiliz artzainak gazta, 
gatzatua… egiten ditu eta horiek saltzen 
azokara edo plazara joaten da. Etxerik-etxe 
ibiltzen ziren artzainak ere izan dira gurean. 

 
Ardiak batuta. 

Erlezaintza 

 

 

 

Erleak animalia bitxiak dira eta euren inguruan 
sineste ugari dago: erlea hiltzeak kalteak ekar 
ditzake, erleak ezin dira diruaren truke eman, 
eta etxekoandrea edo etxeko jauna hiltzen 
zenean, erleei horren berri eman behar 
zitzaien.  

Erleak erlauntzetan bizi dira. Erlauntzak 
mendiko enbor ihartu ebakiak izan daitezke, 
edo oholez egindako kaxak. 
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Erlauntzak, erle-kaxak edo erletxeak. 

Eztia erleek larbei jaten emateko sortzen 
duten sustantzia gozoa da 

Erleek argizaria saparrak (erletxeetako 
zulotxodun bandejak) egiteko erabiltzen dute, 
eta gure artean kandelak egiteko erabiltzen 
da. Azaleko gaitzen kontrako ukenduak ere 
egiten dira argizariz. Propolia, ostera, erleak 
erlauntza ixteko eta desinfektatzeko 
erabiltzen duten gaia da, gure artean 
gaixotasunen aurkako botikak egiteko 
erabiltzen da.  

 

 
Erleengandik eztia, argizaria eta propolia 

lortzen dira. 

 
Erlauntzetako saparra edo abaraska. 

 

Erlezainak behar ezberdinak egiten ditu 
urtaroaren arabera. Udaberrian, erregina 
arrautzak jartzen hasten da, eta gainerako 
erleek arrautzak zaintzen dituzte. Bitartean, 
eztia egiten dute. Udan erleberritzea gertatzen 
da eta erlauntza berriak sortzen dira. 
Udagoienean eztia batzen da eta erleei negua 
igarotzeko beste ezti uzten zaie.  

Neguan erleak euren saparretan egoten dira 
pilatuta. Orduan, ez da batere komeni erle-kaxa 
irekitzea. 

Erleak geldirik egon daitezen kea edo zarata 
erabiltzen da.  

 

 

 

Arrantza 

Aspaldiko giza jarduera da arrantza, arrainak harrapatzean datzana.  

Kostako herrietan egiten den jarduera da. Hain zuzen ere, kostako herrietako ezaugarri dira 
portuak, eta bertan ontziak egoten dira, itsasbazterra koloreztatzen. 

 

 
Arrantzarako enbarkazioak Plentziako 

portuan. 

 

Itsasontziei izena jartzen zaie: Itsasoko lorea, 
Txomin, Maitena…  

Itsasontziaren tamainaren arabera, tripulazioa 
aldatu egiten da. Zenbat eta ontzi handiagoa 
jende gehiago behar da lanerako (makinista, 
talaierua, arrantzaleak…). 
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Arrantza mota ezberdinak egiten dira gure 
inguruan:   

Baxurakoa: Portutik hurbil egiten da. 
Goizean irten eta eguerdirako itzultzen dira 
arrantzaleak. 

Alturakoa: Portutik milia askora egiten da. 
Egunak eta hilabeteak ere ematen dituzte 
arrantzaleek itsasoan etxetik urrun.  

Lurreko arrantza: Portuan bertan edo 
haitzetan egiten da. Normalean, 
profesionalak barik zaleak izaten dira.  

Erreketako eta itsasadarretako arrantza: 
Erreka bazterretan egiten da normalean. 
Angulak batzea izan da gure inguruan molde 
honetako arrantzarik ezagunena. 

 

   
Arrain freskoaren salerosketa Algortako 

Portu Zaharrean. 

 

 

 

 
Arrantzaleak Armintzako portuan, Lemoiz. 

Itsasora atera aurretik, aparejuak prestatu 
behar dira. Lan hori bodega edo lonjetan egiten 
zen.  

Ontziko patroiak itsasoa ondo ezagutu behar 
du. Itsasoa ez ezik, baita arrantzarako puntuak 
ere, kostaldean zeri begiratu behar zaion 
arrantza puntuak kokatzeko…  

Gainera, eguraldia iragartzen jakin behar du. 
Gaur egun puntako teknologia berriak 
ezagutzea garrantzitsua da arrantzan.  

Gogorra da arrantzalearen bizimodua: 
hezetasuna, lan gogorra, eguraldi txarra, 
denbora luzea etxetik kanpo… Gainera, 
askotan arriskutsua ere suerta daiteke.  

Itsasoa ederra da kostatik begiratzen 
diogunean, baina zakarra bertan barneratzen 
garenean. 

 

Arrantzarako garaiak egoten dira. Espezie 
batzuek sasoi jakin batean baino ezin 
daitezke harrapa: udaberrian kasurako 
antxoak eta aingirak koisten dira; udan 
langostak, atunak eta txitxarroak; eta neguan 
bisiguak eta palometak. Arrain batzuk 
sarearekin harrapatzen dira, ez direlako 
kostaldera gerturatzen. Beste batzuk 
amuarekin. 

 

 
Arrantzarako sareak konpontzen. Garai batean 

emakumeek egiten zuten lan hori. 

Arrantzatzen denaren zati handi bat kontserba fabriketara doa. Beste zati txiki bat portuan edo 
saltokietan saltzen da. Parte txiki bat eurentzako arrantzaleentzako izaten da.  

Garai batean sardinerak joaten ziren herriz herri eta baserriz baserri arraina saltzen.          
Arraina saltzea ez da izan emakumeek arrantzaren inguruan egin izan duten lan bakarra: 
sareak konpontzea, arraina kontserbarako prestatzea… ere euren egitekoa izan da urte 
askoan.  
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Hiztegia 
 

Amua:   arrantzarako metalezko pieza txikia, gako edo aingura itxurakoa. 

Arribada:  itsaso zakarra dagoela eta, itsasontziak portura bueltatzea. 

Dirutu:   dirua irabazi. 

Erle-kaxa:  erlauntza, erle-ontzia. 

Mokila:   mokor, sotil, lurra lantzean sortzen den lur-puska. 

Ogipeko sartu:  inorentzat beharrean ibili. 

Saparra:  abaraska, panela, erleek erlauntza barruan eraikitako gelaxka multzoa. 

Sazondu:  gatzetan jarri haren gustua hartzeko. 

Totoa:   auzokoek ekarritako ongarria eskertzeko ospakizuna.  

Ukuilua:   bazterra, txokoa. Animalien estalpea ere bada. 

Zimintera:  haziak ereiteko lekua, landarea eginda sorora pasatzeko. 

 

Esalege da… 
Nekazaria beti arrangura, eskas du eguzkia edo bestela ura. 

Zelako jabea, halako tresnea. 
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JARDUERAK 

Ordenatu lurra lantzeko pausoak.  

 

 Lurra berdintzeko estoa pasatu. 

 Landareak ureztatu eta jorratu. 

 Haziak erein edo ziminterako landareak lurretara pasatu. 

 Lurra irauli eta ongarria bota. 

Sailkatu abereak. 

 

oiloak   konejuak   oreinak   

 

ostrukak ahuntzak behiak   txerriak 

 

URIBE KOSTAKO ABELTZAINTZA BESTE BATZUK 

 

 

 

 

 

 

 

Ikusi, entzun eta erantzun: artzaintza.  

 

            Idatzi zenbakia 

 

Zegamatik etortzen zen artzaina artegiarekin Barrikara. _________ egun egiten zituen 
bidean. 
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Aukeratu esaldi okerra.   

 

         

      
   

 

Erleak geldi egoteko kea eta zarata baliatzen dira. 

Erleengandik eztia, argizaria eta propolia lortzen dira. 

Erleak azokan erosten dira.  

Erle-kaxetan egoten dira erleak.

Ikusi, entzun eta erantzun: arrantza.   

 

Zein zen talaieruaren egitekoa? 

 

- Itsasontzietako sua piztea. 
- Itsasontziak margotzea. 
- Arrantzaleei abisuak ematea. 
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Lanbideak: 2. eta 3. sektorea 

2. sektorea 

Bigarren sektorea edo industria deritzagun sektoreko jardueretan, naturatik jasotako produktuak 
eraldatu egiten dira.  

Tresnak, ontziak, jantziak… artisauek egiten zituzten lehen. Bide horretatik, duela berrehun bat 
urte edo industria sortu zen. Industria bakoitzaren atzean, artisauen lana egoten da.  

Industria lantegiak. 

Gaur egun, industria oso espezializatuta
dago, langile edo lantegi bakoitzak 
produktuaren arlo jakin bat lantzen du.  

Hauek dira gaur egunean bereizi ohi diren 
industria motak: 

1. eraikuntza 
2. meatzaritza 
3. janarien industria  
4. energia zentralak 
5. petrolio birfindegiak 
6. erremintak eta makineria 
7. egurraren industria 
8. paperaren industria 
9. metalurgia (metalaren industria) 
10. siderurgia (burdinaren industria) 
11. industria kimikoa 

Bigarren sektorean katean egiten da lan. 
Materialak eta sortutako piezak garraiatu 
egin behar dira, beste enpresa batzuetan 
industriaren prozesuarekin jarraitzeko. 
Horregatik, ibai arroetan lantegiak kokatu 
izan dira beti, itsasontzien bidez merkantzien 
garraioa errazteko. Trena ere merkantzia 
garraiorako erabili izan da. 

Gure eskualdeko industria lantegiek inguruko 
ekonomia sustatu dute. Industria lantegiak.

3. sektorea 

Suhiltzailea.

Lehen sektoreko lehengaiak bigarrenean 
eraldatzen dira, eta ondoren salgai jarri. 
Salerosketa jarduerak hirugarren sektoreko 
lanbideak dira. Horiez gain, gure gizarteak 
beste beharrizan batzuk ere baditu, 
kulturarekin, hezkuntzarekin, osasunarekin, 
garraioarekin… zerikusia dutenak. Hauek 
guztiak ere hirugarren sektoreko jarduerak dira. 
Horregatik zerbitzuen sektorea ere esaten zaio. 
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Merkataritza. Udala, hirigintza, zaborrak eta garbitasuna. 

Kultura eta Hezkuntza. Kirola eta aisia. 

Komunikabideak. 
Garraiobideak eta bideak. 

Osasuna. 

Merkataritza
Lehengo dendetan denetarik saltzen zen.  

Udala, hirigintza, zaborrak eta garbitasuna 
Gaur egun lehen baino askoz ere zabor gehiago sortzen dugu. Lehen den-dena 
aprobetxatzen zuten.  

Kultura eta Hezkuntza 
Lehengo eskola eta gaurkoa oso ezberdinak dira. Antzina, maisu-maistrak erdaldunak ziren, 
eta esaten dutenez oso gogorrak ei ziren.  
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Osasuna 
Sasoi baten ez zegoen gaur egun dugun osasun-zerbitzu aurreraturik, gaixotasunen bat edo 
hainbateko minen bat izanez gero, osatzeko batez ere etxean egindako erremedioak 
erabiltzen ziren.  
Animalien osasuna ere eremu honetan sartzen da.  

Kirola eta aisia 
Gaur egun aisialdian era askotako ekintzak egiteko aukera daukagu. Lehen, ostera, zinea eta 
jolasa edo bailea baino ez zegoen. 

Komunikabideak 
Lehen, bataren bat hiltzen zenean edo suteren bat zenean, kanpaiak erabiltzen ziren abisua 
emateko.
Orain komunikatzeko era asko dago: egunkariak, irratiak, telebistak, Internet sarea… 

Garraiobideak eta bideak 
Lehengo bideak auzokoen artean egiten zituzten.   
Garraiobideak ez ziren gaurkoak baizen modernoak.  

Esalege da… 
Abadea, dirua eta medikua, bat. 

Arotzaren etxean otzara aulki. 

Ikazkina, eskekoaren hurrengoa. 

Ikazkinagaz baltz, errotariagaz zuri. 
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JARDUERAK 

Zein sektoretakoak dira lanbideok?   

     

Ikusi, entzun eta erantzun: merkataritza.   

Nolakoa zen lehengo denda? 

-

- Taberna eta denda batera zituena.  

- Telak saltzen zituena. 

- Gaur egungo denden modukoa. 

Ikusi, entzun eta erantzun: elikagaien industria.   

Non jartzen ziren antxoak sazontzeko 
fileteak egin aurretik? 

- Kaxatan. 

- Barriletan.   

- Latatan. 

ESKULANA

Herriko saltoki eta zerbitzuen gida. 

Aukeratu herriko zerbitzuetatik bat. Atera argazkia, eta bete fitxa aukeratutako zerbitzuaren 
izena, jarduera, langilearen izena, telefonoa eta helbidea jasotzeko. Gainerako ikasleen fitxen 
kopiak egin eta koaderno legez lotu. 
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Antzinako ogibideak 

Garai batean, baziren gurean gaur egunean galdu diren lanbideak. Zaila edo ezinezkoa da 
orain sardinerak, errementariak, zesteruak, zapatariak, barberuak, binoteruak, ikazkinak, 
harginak, emaginak edo parterak, kanpanerak, joskileak edo modistak, bendejerak, etxerik etxe 
ibiltzen ziren panaderuak,  errekadistak, edota paragueruak ikustea.  

. 

 
Egungo kanpaiek mekanismo elektrikoen 
bidez egiten dute soinua. Antzina, kanpaia 

eskuz jotzen zuen kanpanera edo 
kanpaneroak. 

 
Errotariak irina ehotzen zuen. 

 

 
Zesteru edo otzaragileak zaranak, otzarak… 

egiten zituen. 
 

Paragueruak aterkiak eta lapiko ipurdiak 
konpondu, eta erremintak zorrozten zituen, 

besteak beste. 

 

 
Kanterua harrobian lan egiten duenari esaten 

zaio. Harginak, ostera, harri hori eraldatu 
egiten du. 

 
Errementariak gurdiak egin eta animalien 

apatxetan ferrak jartzen zituen. 

 

Gaur egun, bestelako teknikak eta teknologia erabiltzen da zenbait jarduera egiteko, gainera, 
esan daiteke lanbideak askoz ere espezializatuago daudela. 
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Hiztegia 
Beharra:  lana. 

Behar egin:  lan egin. 

Dirutu:   dirua irabazi. 

Erreminta:  beharrerako tresna.  

Ofizioa:   lanbidea. 

Ogipeko sartu:  inorentzat beharrean ibili. 

Tailerra:  lanerako tokia. 

. 

Esalege da… 
Abadea, dirua eta medikua, bat. 

Arotzaren etxean otzara aulki. 

Ikazkina, eskekoaren hurrengoa. 

Ikazkinagaz baltz, errotariagaz zuri. 

Nekazaria beti arrangura, eskas du eguzkia edo bestela ura. 

Zelako jabea, halako tresnea. 
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JARDUERAK 

Aukeratu esaldi okerra.   

 

Lehen arropa guztiak dendan erosten ziren.  

Joskileak etxera etortzen ziren. 

Garai batean kanpanerak ematen zituen abisuak kanpaiak joz.  

Panaderoak antzina zaldi-karroan etortzen ziren. 

Lotu lanbideen izenak eta lanak.  

Partera Soroko jeneroa saltzen zuen. 

Bendejera Burdinazko tresnak egiten zituen. 

Errementaria Haurren erditzeetan laguntza ematen zuen. 

Paraguerua Etxerik etxe ibiltzen zen lapikoak eta tresnak konpontzen, tresnak 
zorrozten… 

Ipini zenbakiak bideoen hurrenkeraren arabera.  

 

 Modista 

 Arrantzalea 

 Errementaria 

 Errekadista  

 Artzaina 
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Aldaketak denboran 

Seguru etxeko argazki bilduma hartu eta begiratuz gero, ezberdintasunak ikusiko dituzuela 
garai batetik eta hona. Zuen gurasoak eta aitita-amamak, adibidez, itxuraz aldatu dira, 
janzkeraz… Horrez gainera ohiturak ere asko aldatu dira. Teknologiak, zer esanik ez, 
aurrerapauso handiak egin ditu.     

 

 
Lehengo umeak. 

 
Oraingo umeak. 

 

 
Gutuna, posta arrunta. 

 
Emaila, posta elektronikoa. 

 
Lehengo dirua, pezeta.  

Oraingo dirua, euroa. 

 

Aldaketa orduan eta handiagoa da zenbat eta atzerago egin denboran.  

Argazkiak edo erretratuak horren erakusgarri dira. Argazkiez gain badaude denboraren 
joanaren beste adierazgarri ugari, eraikinak esaterako. Eraikinak, galtzadak, harrietako 
irudiak… garai bateko bizimoduaren aztarnak dira. 
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Historian zehar gertatutako ekintzak gogoratzeko, historia liburuak dauzkagu.  

Aitita-amamek ere lehengo berri ematen digute. 

Lehengoen berri izateko beste aukera bat biografiak kontsultatzea da. Biografia pertsona 
baten bizitza azaltzeko idazkia da. Pertsona horren jaioteguna eta sorlekua, haurtzaroa non 
eman zuen, zer ikasketa egin zituen, ezkondu zenentz… jaiotzetik heriotzara arteko bizitzaren 
berri ematen da.  

 

Hiztegia 
Bere denboran…  antzina…, lehen… 
Ez da atzo goizekoa:  zaharra da. 
Gaur-biharretan:  gaur eta bihar artean. 
Sasoi baten…   bere denboran…, antzina…,  lehen…  
Oraintsu:    duela gutxi. 
 

Esalege da… 
Aldi luzeak guztia ahaztu. 
Gauza bakoitza bere aldian, eta erregea zaldian.  
Saguzarra baino urtetsuagoa izan.  
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JARDUERAK 

Lotu argazkiak dagozkien esaldiekin: aldaketak denboran zehar. 

Lehen oso kotxe gutxi zegoen oraingo 
aldean. 

 

Lehengo familiak handiagoak ziren. 

 

Lehengo tresnekin zailagoa zen lana 
azkar egitea. 

 

 

 

 

Lehengo emakumeek painelu beltza 
janzten zuten alarguntzean. 
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Ikusi, entzun eta erantzun: aldaketak denboran zehar.   

 

 

Sasoi txarrak igaro zituzten lehen. Adibidez, janzteko… 

- plastiko zaharrak erabiltzen zituzten. 
- zakuak tindatu eta haiek josita egiten zituzten arropak.  
- oihalak lapurtu egiten zituzten. 

 

Inprimatu fitxa eta erantzun: aldaketak denboran zehar.   

 

Zer tresna darabiltzazu zuk gurasoek gaztetan ezagutu ez zituztenak? 

 

Galdetu aitita-amamei edo gurasoei ea ezagutzen duten herriko historian garrantzitsua izan den 
gertakizunen bat. Non jazo zen? Zergatik? Zer gertatu zen? 
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Materia 

Zentzumenei esker hartzen dugu inguruan daukagunaren informazioa. Era guztietako objektuak 
hautematen ditugu, neurri askotakoak, kolore, zapore eta usain guztietakoak. Inguruan ditugun 
gauza guzti horiek materiaz osatuta daude. 

 
Pitxarrak eta kazolak buztinez egiten 

dira, tenperatura mantentzen dutelako. 

 
Kableak plastikoz egiten dira, material 

eroalea ez delako. 

 
Egurrak beroa gordetzen du eta etxean 

sarri-sarri erabiltzen da. 

 
Labeak harriz egiten dira, harriak ez 

duelako surik hartzen. 

Materia hiru egoeratan agertu ohi da: solido-, likido- 
eta gas-egoeran. 

Solidoak: platera, liburua, limoia, kamiseta… 

Likidoak: esnea, ura, freskagarriak… 

Gasak: kea, butanoa, airea… 

 

Materia aldatu egin daiteke egoera batetik bestera. 
Ura, adibidez, likidoa da giro-tenperaturan. 0 ºC-tan 
leitu edo izoztu egiten da (solido bihurtzen da) eta 
100 ºC-tik gorako tenperaturan, ostera, gas-egoerara 
igarotzen da. 

 

Materiak ezaugarri jakinak ditu, eta horren arabera, 
materialak aproposagoak edo desegokiagoak dira 
zenbait jardueratarako (izan ere materialak materiaz 
osatuta daude). Plastikoa, adibidez, egokia da 
elektrizitate hodiak estaltzeko, ez delako eroalea eta 
elektrikaretatik babesten gaituelako. Egurra egokia 
da etxean jartzeko, beroa gordetzen duelako.  

 

 

Hauxe da materiari buruzko laburpen-taula: 

 

Materia 

Egoera

 

Ezaugarri 
jakinak ditu 

Materia 
aldatu 

egiten da 

solidoa 

likidoa 

gasa 

masa  

bolumena 

kolorea 

egitura 

usaina 

erakarpen 
magnetikoa 

elastikotasuna

Materiak 
argiarekin 
duen joera 

 

Materiak 
beroarekin 
duen joera 

 

Materia 
nahastu 

egiten da, 
eta 

elementu 
ezberdinen 

bidez 
beste 

material 
batzuk 

lortzen dira
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Neurriak 

Neurtzeko erabiltzen ditugun magnitudeak luzera, pisua eta bolumena dira. 

 
 

 
 

 
 

 

Luzera-neurriak 

Luzera gutxi gorabehera edo zehatz neur 
daiteke.  
 
Gutxi gorabehera neurtzeko soka, besoak, 
eskuarrak, altsiak, oinak… erabiltzen ditugu.  
 
Arra:  eskuaren neurria.               
Altsia: atzamarraren neurria.                
 
Zehatz neurtzeko, ostera, erregela, metroa, 
zentimetroak… 

 

 

Pisu-neurriak 

Gauzen pisua balantzan jarrita jakiten dugu. 
Horretarako kiloa, libra, libra erdia, etab. 
erabiltzen ditugu. 

 

Ganadua erraldetan (5 kg) neurtzen zen, eta 
txerria arroatan (12,5 kg). 

 

Bolumen-neurriak 

Bolumena zehatz neurtzeko kubeta erabil 
daiteke. 

Gutxi gorabehera neurtzeko, ostera: eskua, 
tankea, botila, amantala…  

Neurri zehatzak: litroa, azunbrea, azunberdia, 
kuartilua...  

Azunbrea: litro bi. 

Azunberdia: litro bat. 

 

 

Gutxi gorabeherako neurriak: gurdikada, 
altzokada, eskutada, aurkada... Eskuaren 
neurria eskutada da, altzoan hartu daitekeena, 
ostera, altzokada.             
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Hiztegia 
Bere senera etorri:  lehengo itxurara bueltatu. 

Leia:    izotza. 

Ura gogortu:    ura izoztu. 

Urregorria:   urrea. 

 

Esalege da… 
Abarka-larrua baino sendoagoa izan. 

Argizaria baizen apatza izan. 

Gaztanbera baino bigunagoa izan. 

Haitza lako gogorra izan. 

Ikatza baino beltzagoa izan. 
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JARDUERAK 

Ikusi, entzun eta erantzun: harria.   

 

I  Esan zein den laburpen egokia. 

 

- Harria barrenoarekin apurtu, dinamita sartu, eztanda egin eta lortutako zatiak txikituta lortzen 
da harea.  

- Harria barrenoarekin apurtu, dinamita sartu eta eztanda eginda lortzen da harea.  

Ikusi, entzun eta erantzun: material eroalea keta ez eroaleak.   

 

Pastore elektrikoetako alanbrea eroalea da? 

- Bai   - Ez 

Lotu zatiak esaldi egokiak lortzeko. 

Tela hau ez da inoiz apurtzen, bere senera dator atzera.

Bigun-bigun dago hau, abarka-larrua baino sendoagoa delako.

Zumetza bihurritu egiten da, baina gero haitza lako gogorra da eta.

Erre egin zaizu jatekoa, argizaria baizen apatz.

Ez dago hori zulatuko duenik, ikatza baino beltzago dago!
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Energia 

Energiari esker askotariko jarduerak egin ditzakegu: pala partida jokatu, mendigainera igo, 
irakurri… Era berean, energia da autoak mugiarazten dituena edo gure inguruko makinak 
martxan jartzen dituena.  

 

 

 
 

Kaleko argia ahalik eta gehien aprobetxatu 
behar dugu. 

 

Energia ez da amaitzen edo sortzen; energia 
eraldatu egiten da. 

Eguzkiaren energiak, esaterako, itsasoko eta 
lurreko landareei hazteko indarra ematen die. 
Animaliek landareok jaten dituzte eta indarra 
lortzen dute. 

 

Energia-iturri asko ditugu: eguzkia, 
elikagaiak, egurra, ikatza, gasolina egiteko 
petrolioa,          ura, haizea…  

 

Energia-iturri berriztagarriak eta 
berriztaezinak 

Berriztagarriak: bukatzen ez direnak dira 
(energia hidraulikoa, eguzki-energia, haize-
energia…). Ez bukatzeaz gain, energia 
berriztagarriak garbiak dira eta ingurunea 
errespetatzen dute. 

Berriztaezinak: bukatu egiten dira (petrolioa, 
gas naturala, ikatza…). Kontuan izan behar 
dugu edozein erregai erretzen denean, 
atmosfera kutsatu egiten dela, keak karbono 
dioxidoa daukalako. 

Energia-iturri primarioak eta sekundarioak 

Primarioak: zuzenean eskuratzen dira 
naturatik (ikatza, petrolioa, gas naturala…). 

Sekundarioak: primarioak eraldatuz lortzen 
dira: elektrizitatea eta erregaiak, adibidez. 

 

 

 
 

Argindarra kableetan zehar etortzen zaigu 
etxeetaraino. 

 

 
Eguzkiaren energia xurgatzen duten panelak. 

Energia-iturri berriztagarriak 

Eguzki-energia 

Eguzkitik lortzen dugun energia da. Eguzkiaren 
izpiak jasotzen dituzten panelak jarri ohi dira, 
elektrizitatea sortu eta ura berotzeko. 
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Energia hidraulikoa edo ur-energia 

Urak sortzen duen energia da. Urak indar 
handia du eta elektrizitatea lor daiteke hori 
erabiliz. Erreka eta ibaietan, ura goitik behera 
jausten deneko indarra erabiltzeko, presak 
eraikitzen dira. Gure inguruetan, uraren 
indarra errotetako harriak mugitzeko erabili 
izan da beti. Elektrizitatea lortzeko, eraikitako 
presetan urak turbinak mugitzen ditu. 
Itsasoko uraren energia ere erabil daiteke, 
olatuen energia eta marea-energia, alegia. 

 

 
 

Uraren energia argindar bihurtzen da. 

 
Energia eolikoa esaten zaio haizearen 

energiari. 

Energia eolikoa  

Haizeak sortzen duen energia da. Honek 
haizearen indarra baliatzen du elektrizitatea 
lortzeko.  

Gizakiak aspaldi-aspalditik erabiltzen du 
haizearen indarra haize-errotak eta barkuak 
mugiarazteko. 

 

Energia-kontsumoa  

Energia elektrizitate bihurtzen da eta sare elektrikoaren bidez heltzen da gure etxeetara. 

Gaur egun energia ezinbestekoa da, elektrizitateari esker dabiltzalako esaterako, 
elektrogailuak. 

Sano gustukoa dugu etxean berotan egotea, gauetan argia izatea, ur beroaz dutxa hartzea, 
telebista ikustea, leku batetik bestera kotxez joatea… Dena den, kontuan hartzekoa da gauza 
horiek guztiak egiteko energia behar dela eta kontuz erabili behar dugula, gehiegizko 
kontsumoa kaltegarria delako. Izan ere, energia-iturriak agortu egin daitezke, eta gainera, 
kutsadura eragiten da.  

 

 
Argindarra neurrian erabili behar da. 

 

Pentsa nolakoa zen bizimodua lehen, 
aurrerapen horiek guztiak gabe!  

Etxeko baliabideak neurtu egin behar dira, 
alferrikako gasturik ez egiteko. 

 

Ura lar ez gastatzeko neurriak har daitezke: 
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 - Bainua hartu ordez, dutxatu. 

 - Txorrotak ondo itxi. 

 - Garbigailua bete-beteta dagoenean 
baino ez erabili. 

Argindarraren kontsumoa jaisteko, honako 
neurriak har daitezke:  

- Behar ez diren argiak amatatu. 
- Eguzkiaren argia aprobetxatu. 
- Leihoak ondo itxi, beroa etxetik irten 

ez dadin. 
- Kontsumo txikiko bonbillak erabili. 
- Eguzkiaren energia aprobetxatu 

argia eta beroa etxean sar daitezen. 
 

 
Etxeko gailuak argindarrari esker jartzen dira 

martxan. 

ç 
Birziklatzea eta berrerabiltzea beharrezkoa 

da. 

Paper gutxiago erabiltzeko ere, aparteko 
ahalegina egin beharko genuke: 

- Papera alde bietatik erabili. 

- Ahalik eta fotokopia gutxien egin. 

- Paper birziklatua erabili. 

Beharrezkoak ez diren bilgarriak. 

- Erabili eta botatzeko produktuen kontsumoa 
murriztu. 

- Bilgarri gutxien dituzten produktuak erosi. 

 

Zenbait produktu berrerabili egin behar 
ditugu: 

- Ontziak 
- Paper-orriak 
- Ehunak eta arropak 
- Jostailuak 
 

Erabiltzen ez ditugun etxetresnak, altzariak, 
jostailuak, arropa, betaurreko zaharrak… 
hainbat taldek eta dendak batzen dituzte. 

 

 
Berrerabiltzea eta birziklatzea gauza sano ona 

da. 

 

Hiztegia 
Argia joan:   etxeko elektrizitatea eten. 

Argia etorri:   etxeko elektrizitatea berreskuratu. 

Ixetu:   piztu, martxan ipini. 

Amatatu:  itzali. 
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JARDUERAK 

Ikusi, entzun eta erantzun: motorrak.   

 

       

Ikusi bideoa eta aukeratu erantzun egokia. 

Lehen motor denak ziren gasolinazkoak, eta ez 
_____________. 

gasezkoak 

gasoilezkoak 

Ikusi, entzun eta erantzun: energia.   

 

                        Ikusi bideoa eta bete esaldia. 

 

Argia eta ura duela _______urte inguru ipini zituzten.  

Ikusi, entzun eta erantzun: argia.   

 

                        Ikusi bideoa eta  aukeratu erantzun egokia. 

 

Zer erabiltzen zuten argi egiteko elektrizitatea etxeetara ekarri aurretik? 

- Karburoa.  

- Gasa. 
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Idatzi energia aurrezteko egin beharrekoen zerrenda.  
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Neurriak 

Matematikaren atal baten magnitudeak aztertzen ditugu. Magnitudea neur daitekeen edozer da. 
Magnitudearen neurria zenbaki batez eta hautatutako unitateaz adierazten da. 

Hauek dira egunerokoan erabiltzen diren 
magnitudeak: luzera, azalera, pisua, 

edukiera eta masa. 

 
Luzera. 

 
Edukiera. 

 
Edukiera. 

 
Pisua. 

Luzera 

m, hm, dam, m, dm, cm eta mm unitateak dira 
gaur egun luzera neurtzeko erabiltzen ditugun 
unitateak.  

Lehen, ostera, bestelako unitateak ere 
erabiltzen ziren: 

Arra: eskuaren neurria               
Altsia: hatzaren neurria              
 
Itsasoan sakonera neurtzeko brazak erabiltzen 
ziren.  

 

Azalera 

Hauek dira gaur egun gainazalak neurtzeko 
erabiltzen diren neurriak: km2, hm2, dam2, m2, 
dm2, cm2 eta mm2 . 

Gure inguruan gizalana ere erabiltzen da, gizon 
batek egun batean behar egin zezakeen 
arloaren araberakoa. 

Gizalan handia: 380 m2 inguru  

Gizalan txikia: 280 m2 inguru         

 

Edukiera 

Ontzi batean sartzen den edukia neurtzeko kl, 
hl, dal, l, dl, cl eta ml unitateak erabiltzen dira. 
Bestelakoak ere erabiltzen izan dira gurean: 
azunbrea (litro bikoa), azunberdia (litro 
batekoa), kuartilua…        

 

Masa eta pisu unitateak 

Kg, hg, dag, g, dg, cg, eta mg unitateak 
erabiltzen dira gorputz baten masa neurtzeko. 
Lehen, gorputzak pisatzeko bestelako unitateak 
ematen ziren.  

Ganadua erraldetan (5 kg) pisatzen zen       , 
eta txerria arroatan (12,5 kg). 

Gaur egun ezagutzen ez ditugun neurrien 
artean kintala (50 kg.)        , anega (50 kg.)       , 
zelemina (12,5 kg.)           eta imina (6 kg.)  
ere badaude. 
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Hiztegia 
 

 

Astuna:   pisu handikoa. 

Eskasa:  txikia eta mehea. 

Larrekoa:  gehiegizkoa, oso handia. 

Apur bat gorabehera:  gutxi gorabehera. 

 

Esalege da… 
Azunberdiak azunbrea koiu ezin. 
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JARDUERAK 

Idatzi neurrien izenak.   

1- atzamarraren neurria  __ __ __ __ __ __ __ ____ __ 
2- litro bi __ __ __ __ __ __ __ ____ ____ ____ ____ _ 
3- eskuaren neurria __ __ __ ____ ____ ____ ____ __ 
4- itsasoan sakonera neurtzeko neurria __ __ __ __ __ 
5- 50 kg __ __ __ __ ____ ____ ____ ____ ____ ____  

Ipini zenbakiak bideoen hurrenkeraren arabera. 

 Pisua: kilogramoak eta librak. 

 Edukiera: litroak eta kuartilua. 

 Edukiera: kuartilua. 

 Luzera: metroak. 

Ikusi, entzun eta erantzun: azalera neurriak. 

 

  
Inguratu erantzun egokia 

Sasoi baten gizalana erabiltzen zen azalera neurtzeko. Gizalan 
____________ 380 m2 ditu, eta txikiak ___________ m2 
gutxiago. Orain, ostera, ____________ eta hektarea erabiltzen 
dira. 

 
nagusiak, 100, metroa  nagusiak, 150, metroa  handiak, 100, metroa  

Zer esan nahi du esakuneak?  

Azunbrerdiak azunbrea koiu ezin 
 

- Neurri handikoa neurri txikikoaren barruan sar daiteke. 
- Neurri handikoa ezin da txikiaren barruan sartu. 
- Neurriak ez du ardura. 
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Tresnak eta makinak 

Historian zehar tresna asko asmatu dira eguneroko bizimodua errazteko. Hasieran tresnok 
soilak ziren, sinpleak; gurpila, berbarako. Teknikak aurrera egin ahala, ostera, tresna 
zehatzagoak eta konplexuagoak lortu dira.  

Tresnak eta gailuek gauzak egiten laguntzen digute, baina ez gaituzte ordezten. Tresnak behar 
bezala erabili behar ditugu, eta trebetasun maila egokia lortu behar da.  

Etxeko tresnak 

 
Kandila. 

 
Kafea ehoteko errotatxua. 

 
Goruetan egiteko tresna. 

 
Tenazak eta pala. 

 
Trebera. 

 
Zorroztarria. 

 
Galdarila. 

 
Esnerako kantina. 

                                     Otzarak eta zaranak. 
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Baserriko erremintak 

Erreminta batzuk erabiltzeko, aurrekoak legetxe, pertsonen indarra eta trebetasuna behar da.  
 

 
Laiak. 

 
Aizkora. 

 
Igitaia edo zerra. 

 
Aihotza edo matxeta. 

 
Aitzurra. 

 
Mazetoa. 

  

  

Beste tresna eta makina batzuk, ostera, animalien indarra baliatuz erabiltzen dira. Gurdia, 
esaterako idiei lotzen zaie. Horretarako, buztarria hedeekin batzen zaio ganaduari.  

 
Gurdia. 

 
Makina. 

 
Narra. 
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Arrantzarako erremintak eta tresnak 

. 

 
Langostatarako otzarak.  

Tresmailuak, sareak. 

 
Yo-yoa.  

Amua. 

 
Kordak edo palangrea. 

 

 
 

Pertzebirikia. 
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Teknología berriak 

Gaur egun argindarra eta petrolioa dira tresnak martxan jartzeko erabiltzen ditugun gaiak. 
Elektronika da gaur egungo makina eta tresnen oinarria. 

 

 
Lurra iraultzeko traktortxua. 

 
Garbigailua. 

 
Goniometroa. 

 
Belarra ebakitzeko makina. 

 
Kafea egiteko makina. 

 
GPS-a. 

 

Hiztegia 
Untzekaz josi:  mailua erabiliz iltzeak sartu. 

Asta:    kirtena. 

Taketa:   palua. 
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Esalege da… 
Zelako jabea, halako tresnea.  

Taketa lez egon. 
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JARDUERAK 

Lotu argazkiak eta tresnen izenak  

 

Galdarila

 

Goruetan egitekoa

 

Kandila

 

Zorroztarria

 

Ehoteko errotatxua

Idatzi tresna hauen izenak.   
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Ikusi, entzun eta erantzun: arrantzarako tresnak. 

 

 

 

Yo-yo izeneko tresna _____________ erabiltzen da ___________ jarrita. 

- lupinetarako / karnata 
- lebatzetarako / amua 

 

Ikusi, entzun eta erantzun: teknologia berriak. 

   

Oraingo segadorak ordu baten egiten du lehen denbora berean ________ gizonek egiten zuten 
lana baino gehiago. 

Bete hutsuneak eta ostean sortzen duzun berba bakoitzarekin esaldi bat egin. 

 

Altzoa >  

Galdarilla >  

Lapiko > 

Katilu > 

 

 

altzokada 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

ESKULANA 

Tresnen erakusketa 

 

Bakoitzak tresna bat ekarri gelara, tresnaren fitxa egin eta ikaskideen tresnekin batera tresnen 
museoa atondu. 
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Olgeta 

Garai bateko jostailuak eta gaur egunekoak nahiko ezberdinak dira. Lehen umeek, batzuetan 
besterik ez zutelako, edozer erabiltzen zuten jostailu legez: paluak, paperezko bolak, tela 
zatiak… Gaur eguneko jostailuak modernoagoak dira. Lehengo olgetak eta gaurkoak, ostera, 
nahiko antzekoak dira. Aitita-amamek diotenaren arabera, lehen asko olgatzen zen kalean, 
auzokoekin. 

 
Kuika. 

 
Kisketean edo trukumean olgatzen. 

  
Kanikak buztinez egiten ziren lehen. 

 
Panpinari jaten ematen. 

 

 

Olgeten artean ostutekoak eta elkar 
harrapatzekoak ditugu: erbiak eta kazeruak, 
kuika eta herrenarena esaterako. 

 

 

Lasterketak ere sarri egiten ziren: zaku-
karrerak, goitibeherak…          

 

 

Kalean asko eta asko olgatu izan da, dela 
kisketa edo trukumean, dela soka-dantzan… 

 

 

Pilota edo pelotoia paper eta tela zaharrekin 
egiten zuten. Kostako herrietan itsas belarrak 
erabiltzen zituzten pilotak egiteko. Frontoirako 
pilotak ere eskuz egiten zituzten lehengo 
umeek.  

 

 

Pelotoiaz gain, asko ziren eskuz umeek egiten 
zituzten jostailuak: muñekak, aroak edo 
txirrindolak.  

 

 

Bestalde, txirikiloaz, karta-jokoan, boloetan, 
tabetan, takotan, tronpara, diaboloaz, iturriekin, 
kromoak biltzen… ere ibiltzen ziren.  

 

 

Batzuetan berba egiteko modua bera izaten zen 
jolasa. Ahuntzerdara eta ikusi-makusi, 
esaterako, berbaz egitekoak dira. 
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Hiztegia 
Olgeta:   jolasa. 

Olgatu:   jolas egin. 

Pelotoia:  pilota. 

Txirrindola:  uztaia edo aroa. 

Ahuntzerdara:  besteek ez ulertzeko erabiltzen zen hizkera korapilatua. 

 

JARDUERAK 

Letra-zopa: Jostailuen izenak. 

    

   

 

 
 

E T K P O L I O K G 

D U H R G E D S E I 

I J A B O P A L O Z 

A I R F M M T U I P 

B K T U T R O N P A 

O L A M E O T A R P 

L I B I A B P S K U 

O O A T I K E L O A 

A N K A N I K A K K 

I E B U A D E F O B 
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Lotu olgeten izenak eta deskripzioak. 

Txirikiloka Iltzea lurrean nork sakonago sartu. 

Takora Eskuekin kolpea eman eta buelta emanez gero, norberarentzat!

Inkean Palu bat beste batez jota asagoen nork bota, horixe da olgeta.

Marrora Bi marra lurrean marraztuta, batean zutunik jarri eta bestean ipinitako harri 
zatiak marratik ateratzeko zer edo zer jaurti.

Kromoak Alde banatara jende kopuru bera, aurpegiz aurpegi. Beste aldera pasa behar 
da, aurreko lerrokoek harrapatu barik.

 

 

Ikusi, entzun eta erantzun: pelotoia.   

 

 

 
 Zer zerabilten armintzarrek pilotak egiteko? 

Itsas bedarrak erabiltzen zituzten.   

Trapu zaharrak erabiltzen zituzten. 

Papera erabiltzen zuten. 
  

Ikusi, entzun eta erantzun: karrakak.   

 

 
______________ ateratzen ziren karrakak. Karraken zaratek _____________ hiltzen zuten. 

 

Gabonetan / demonioa 

Aste Santuan / sakamantekas 

Aste Santuan / demonioa 
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Kontakizunak 

Sorgin kontuak 

“Sorginkeriak daukazuz” esan egiten zen, baina ikusi ez… 

Aspaldi sorgin asko egoten ei zen. Sarritan, ostu-ostuka ibiltzen ziren sorginak, eta ez zen 
seguru-seguru jakiten non biltzen ziren. Baina badaude zantzuak, eta gure eskualdean, 
Akarlanda izeneko basoan biltzen ei ziren, berbarako. 

Gaueko hamabietatik goizeko seiak arteko denbora, horixe izaten zen sorginen ordua.  

Orroztoki bat izaten zuten sorginek, barruan 
bitxo modukoak izaten zituzten, eraginak 
izenekoak. Oheburukoaren azpian edukitzen 
zuten sorginek orroztokia, seguru antzetik. 
Orroztokia beste inori eman barik ez ei ziren 
hiltzen. Sorginak ezin hilik egoten dira, eta hil 
diren seinalea da izara zuri bat etxeaurrean 
eskegitzea.  

Sorginek begizkonea botatzeko ahalmena 
izaten zuten. Mutil morrosko mardul bat 
bazen behin, etxera helduta jateko gogo barik 
eta ahul zebilena. Medikuarenera joanda 
gaitzik ez zuela… Zer dela eta ez dela, antza 

begizkoa egina zion sorginen batek! Uretan estainua botata libratu ei zen sorginkeriatik.  

Pertsonak ez ezik, lekuak ere sorgintzeko gai ziren sorginak. Bada gure inguruan Arrionako 
etxea izenekoa, sorginduta ei zegoena. Ahuntzak hormetatik gora ibiltzen omen ziren, eta ateak 
itxi eta zabaldu egiten zirela, dinbi eta danba…  

Sorginek itxuraldatzeko ahalmen magikoa zuten. Behin, Pozozabalen gizon batek ostikada 
eman zion txakur erre bati, eta bat-batean txakurra zekortzar bihurtu zen. Ai ama! 
Pozozabaleko morroia, beldurraren beldurraz etxeko suetetik atera barik zegoen!  

Torreko etxean gauean, arto artean zaldi bat agertzen omen zen, bertakoa ez zena. Baserriko 
ugazabak ezagutu ez eta egun batean harri batez jo zuen hankan. Hurrengo egunean kojorik 
agertu zen han inguruko emakume bat…  

Plentzirako bidean, Etxebarritxuko landa dago, eta hango zuhaitzen azpian batzen omen ziren 
hiru sorgin, gaueko hamabietan.  

Hala jakin zuen baten, emaztea pena itzelekin zuen gizonak, auzoko batek esanda. Andrearen 
larrikuntzak nondik zetozen jakin ez eta auzokoak esan zion joan zedila Etxebarritxuko landara, 
eta entzun zitzala sorginak aldrebes errezatzen eta sorginkeriak esaten. Eurak zirela hain 
zuzen ere eguerdian bere emaztea bisitatzera joan eta emaztearen gaitza eragiten zutenak.  

Gizonak auzokoaren esanari kasu egin eta atoan konturatu zen bere etxean gertatzen ari 
zenaz: emakume haietako bat gizonaren emazteari bisitan etortzen zitzaionean hil beharrean 
jartzen zen andrea.  

Sorginetako bat etxera etorri zenean, emazteari penak kendu ezean, bertan akabatuko zuela 
esan zion gizonak. Sorginak berak bakarrik ezin zuela eta beste bi lagunen beharra zuela 
erantzun zion. Hirurak batuta, sorginkeria egin eta andrea osatu egin zen.  

Gaur egun ere edadeko jendeak, badaezpada, Etxebarritxuko landatik pasatzean aitaren egiten 
du, sorginkeriaren batek norbera ez harrapatzeko…  
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Anbotoko señora 

Andra txarra ei zen Anbotoko señora. Bere seme-alabak ere hil omen zituen. Su eginda ibiltzen 
zen, kateekin. Hil zenean deabruak infernuan lekurik ere ez zion egin. Antza denez sororen 
baten eroriz gero, han ez zen ezertxo ere ernetzen.  

 

Anaje arrantzaleak 

Baziren behin anaia arrantzale bi itsasora joanda ezer koiuten ez zutenak. Badirudi amak ez 
zuela gura izaten anaia biak itsasora joan zitezen. 

Abadeari arazoa kontatu eta honek batelari 
aurrean aihotz moduko bat ipintzeko esan zien. 
Esan eta egin. Itsasoratu zirenean olatu baten 
aurka jo eta odol modukoa ikusi zuten. Etxera 
heltzean, ama etxean aurkitu zuten gaixorik, 
zaurituta.  

Antza ama bera sorgina zen. Ama itsaso 
biurtzen zen eta bera izaten zen arrainik 
hartzen uzten ez ziena. 
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JARDUERAK 

Ikusi, entzun eta erantzun: sorginen ordua.   

 

Sorginen ordua… 

- eguerdiko hamabietatik arrastiko seiak arteko aroa da. 
- gaueko hamabietatik goizeko seiak arteko aroa da.  
- gaueko hamabietatik arrastiko seiak arteko aroa da. 

Ikusi, entzun eta erantzun: Anbotoko señora.  

 

 Anbotoko señora sutan ibiltzen zen zeruan, eta sorora jausiz gero… 

 

- ez zen han ezer ernetzen.  
- sutea gertatzen zen. 
- fruituak ez ziren heltzen. 

Ikusi, entzun eta erantzun: Pozozabaleko txakurra.  

 

Pozozabaleko txakurra ___________ bihurtu zen. 

 

- zekor   
- behi 
- zaldi 

Ikusi, entzun eta erantzun: Anaje arrantzaleak.   

I 

Nor zen anaia arrantzaleei kaltea egin zien sorgina? 

 

- auzokoa 
- ama  
- portuko andre bat 
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Ikusi, entzun eta erantzun: Torreko sorgina.   

 

Zaldiari harriaz hankan emanda, nola agertu zen Torreko andrea? 

 

 

- gaixorik 
- hilda 
- kojorik   
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Herri egutegia: Udagoiena 

 
Loreak kanposantuko hilobietan. 

 

Azaroaren 1ean Domu Santu eguna da. Egun 
horretarako etxeko sepulturak garbitu egiten 
ziren, belar txarrak kendu, txukundu eta loreak 
eroaten ziren kanposantura. Lehen etxean 
hartutako loreekin egiten ziren erramileteak, 
koroak eta gurutzeak.  

Azaroaren 2a Arimen eguna da. Arimak zerura 
joan zitezen, kandelak isiotzen  ziren. 

 

Azaroaren 11 San Martin eguna da.  

Garia egun horretan erein behar ei da.  

San Martin egunetik aurrera hasten dira 
txerri-hiltzeak inguruko baserrietan. Txerritik 
ateratzen dira urdaiazpikoa, solomoa, 
txorizoak egiteko txerrikia eta buzkantzak 
edo odolosteak egiteko odola, berbarako. 
Txerria hiltzeko beharretan etxeko denek eta 
auzokoek ere laguntzen zuten. Auzokoei, 
lagunei… odolosteak bidaltzen zitzaizkien, 
baina gero buelta izaten zen, horregatik 
esaten da “Buzkantzak ordea dauka”. 

 

 
Umeak buzkantza jaten. 

 
San Andres ermita, Sopelana. 

Azaroaren 30a San Andres eguna da.  

Uribe Kostan San Andresen oroimenezko 
ermita bi daude, bat Sopelanan (argazkikoa), 
bestea Barrikan. Barrikakoa inguruko gizonen 
artean egin zuten. 

Sanandresetan mezatara joan eta erromeria 
egiten zen. 

                          

 

Santa Luzia jostunen eguna da, eta 
abenduaren 13an izaten da. Auzoko 
emakumeak batu egiten ziren ospatzeko. 
Santa Luziari bista ona eskatzen zaio. 

 
 

Joskileen eguna. 
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Artoa batu, zuritu, garandu eta eho egiten da 

udagoienean. 

 

 

Udagoiena artoa batzeko garaia da. Artoa 
batu, zuritu, garandu eta labean erre behar da 
labasuan. Gero ehoteko, errotara eroaten da. 
Artoa udagoienean eta neguan ehotzen da, euri 
asko egiten duen sasoia delako.  

  

 

 

 

Hiztegia 
Ortusantua:   kanposantua, hilerria. 

Txarriboda:   San Martin inguruan txerria hil ostean egiten den bazkari edo afaria. 

 

Esalege da… 
Bostak eta iluna, txerria hiltzeko eguna. 

Txerri bakoitzari heltzen zaio bere San Martin. 
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JARDUERAK 

Inguratu udagoieneko jaien argazkiak. 

 

           
 

             

Ikusi eta entzun arretaz jaiegunetako bideoak. Esan zein den udagoienagaz lotutakoa. 

 

Zein jai egiten da zuen herrian udagoienean? Noiz? Idatzi eta marraztu orri zuri batean.  
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Herri egutegia: Negua 

  
San Tomas egunez baserritarrak Bilbora joaten 

ziren generoa saltzen. 

 

 

 

Abenduaren 21a San Tomas da. Antzina, 
Uribe Kostako jende asko joaten zen 
Bilbora, azokan ortuko jeneroa saltzen eta 
urteko errenta pagatzen. 

 

Gabon-gaueko afarian (abenduak 24) ogi 
salutadorea (ogi-kuskurra)         gordetzen da 
mantel azpian. Ogi salutadoreak indar berezia 
du: ekaitzetatik babesten gaitu, txakur 
amorratuak sendatzen ditu… Gabon suak gau 
osoan egon behar du piztuta.  

Gau horretan etortzen da Olentzero Jesusen 
jaiotzaren berri ematera. 

Natibitate edo Eguberri eguna abenduaren 25a 
da. Orduan familia osoa elkartzen da otordurako. 
Orain ere, baina lehen beti egoten zen zer edo 
zer berezia bazkaltzeko, karakolak, esaterako. 
Gainera, ilundean ume-taldeek eskean ibiltzen 
ziren etxerik etxe. 

  
 

Olentzero.  

 
Inozente, txarriak buztana tente. 

Inozenteen eguna da abenduaren 28a. 
Egun horretan umeek bromak egiten 
dituzte, batez ere nagusiei. Ohikoena 
pertsona baten lepoan paperezko 
txotxongiloa ipintzea da. Konturatu ezean, 
halaxe esaten da: “Inozente, txarriak 
buztana tente”. 

 

Urteberri egunean, neska-mutilak etxerik etxe 
ibiltzen ziren errondan.  

Erregenetan zapatak garbi-garbi eginda ipintzen 
dira balkoian edo bentanan, opariak jasotzeko. 
Erregeei ardo gozoa uzten zaie.  

  
Erregeek opariak ekartzeko, zapatak garbi-

garbi ipini behar dira. 

.  
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Kandelario egunean kandelak eroaten dira 

elizara, bedeinkatzeko. 

 

Urtarrilaren 17a San Anton eguna da. Lehen 
Urdulizen, berbarako, ganaduak bedeinkatzera 
eroaten ziren egun horretan. 

Kandelario egunez (otsailak 2) gaur egun ere, 
etxe askotan tostadak egiten dituzte. Horrez 
gainera, mezatara joan eta kandelak eroaten 
dira elizara, abadeak bedeinkatzeko.  

San Blas egunean (otsailak 3) hariak, 
gozokiak eta opilak bedeinkatzen dira. Horiek 
haginetako eta eztarriko minetatik babesten 
gaituzte. Sanblas zintak sutan erre behar dira 
gero.   

Barrikako sanblasak famadunak ziren 
inguruan. Lehen kordoiak eta zintak (lazoak) 
egoten ziren salgai. Era askotako zintak 
egoten ziren: koloredunak, loredunak, 
arraiadunak… normalean mutilek erosi eta 
oparitu egiten zituzten. Nork gehiago erosi 
ibiltzen ziren. Hurrengo egunean lazook 
Santa Ageda kantatzeko makilak apaintzeko 
erabiltzen ziren. Sanblas kordelak medailatxu 
bategaz ipintzen ziren. Kordoia egunetan 
eduki behar zen jarrita, eta ostean, erre.   

 

  
San Blasetako kordoiak samako minetik 

babesten gaituzte. 

 
1965eko Santa Ageda bezperan, Algortako 

ikastolako umeak kantuan. 

Santa Ageda otsailaren 5ean ospatzen da. 
Bezperan, errondan ibili ohi dira gazteak, 
etxerik etxe kopla kantari. Makila eskuan 
hartuta, etxekoei koplak eskaintzen dizkiete: 
etxeko jaunari, etxeko andreari, etxeko gazte 
jendeari, neskatilei… Trukean, dirua, lukainkak, 
arrautzak… jasotzen dituzte.  

Lehen gizonek baino ez zuten kantu-erronda 
egiten, gau osoa ematen zuten portaletik 
portalera, farola hartuta. Jendea ohean 
topatzen zuten, eta euren kantuak entzutean, 
altxatu egiten ziren, limosna ematen. 
Batutakoarekin merienda edo afaria egiten 
zuten beste egun baten, eta neskak 
gonbidatzen zituzten.  
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Basaratoste edo Basabatiste inauterien 
aurreko igandea da. Egun honetan neska-
mutilek ostera txikia egiten zuten inguruko 
basoetara eta han txitxi-burruntzia jaten 
zuten. 

Inauteriak ez dira data berean izaten beti, 
aldatu egiten dira urterik urtera. Festa garaia 
da, bizimoduari irri egiteko aroa. Jendeak 
mozorrotzeko ohitura du. Martitzena eta 
domeka izaten dira inauterietako egun 
handiak eta egun horietan tostadak jaten 
dira.  

Gure aitita-amamak maskaritak edo karetak 
ipintzen zituzten. Esaten zen karetak kendu 
ezik aurpegira lotzeko arriskua zegoela. 
Normalean, andreak gizon eta gizonak andre 
janzten ziren. Etxerik etxe joaten ziren, 
jendeak muserangea ikusteko, ordean 
tostadak jasotzen zituzten etxe batzuetan. 

 

 
Inauterietan muserangea edo mozorroa janzten 

da. 

 

  
Aste Santuan prozesioak egiten dira.   

 

Inauteriko jai giroa eten eta Hausterre-
egunarekin hasten da Garizuma. Garizuma 
berrogei eguneko aldia da eta bijilia garaia da. 
Horren atzetik Aste Santua dator, eta ostean, 
udaberria.  

Garizumako barikuetan ez zen okelarik jaten, 
bijilia egiten zen. Bazen bulda pagatzen zuen 
jendea, Elizari dirua ordaindu eta okela jan ahal 
izateko. Besteek, ostera, grasa bako jeneroak 
hartu behar zituzten. Bakailaoa jatea ohikoa 
izaten zen barau egunetan. Gure inguruan asko 
joaten ziren karakolilloak edo lapak batzen 
sasoi horretan. 

Erramu-egunean erramua bedeinkatzera 
eroaten zen elizara, eta ostean, etxeetako 
ateetan jartzen zen.  

Eguen Guren egunean karrakak jotzen zituzten 
umeek elizan. Mezatarako beti estreinatu behar 
izaten zen arroparen bat. Egun horretan, apain-
apain ipintzen ziren elizak.   
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Hiztegia 
Gabon sua:  Gabon-gau osoan piztuta izaten den sua. 

Maskarita:  maskara, kareta. 

Muserangea jantzi:  mozorroa jantzi. 

Ogi salutadorea:  Gabon-gauean afaldu aurretik bedeinkatu eta urte osoan zehar 
gordetzen den ogi-kuskurra. 

Prozesioa: Aste Santuan santuen irudiak elizatik atera eta haien atzetik egiten den 
ibilbidea. 

Txitxi-burruntzia: Basaratoste egunez basoan egiten den afari-merienda: surtan erretako 
txorizoa, urdaia… 

 

Esalege da… 
Bostak eta iluna, txerria hiltzeko eguna. 

Gabon bonbon, Natibitate ase eta bete. 

Gabon eguna, egun iluna. 
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JARDUERAK 

Inguratu neguko jaien argazkiak. 

 

       
 

 
 

        
 

  



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

146

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

6/6 

Ikusi eta entzun arretaz jaiegunetako bideoak. Esan zein den neguarekin lotutakoa. 

 

Zein jai egiten da zuen herrian neguan? Noiz? Idatzi eta marraztu orri zuri batean.  
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Herri egutegia: Udaberria 

 

Gaur egun, Algortako Portu Zaharrean 
ospatzen dute Gorpuzti eguna. 

Pazko eguna udaberriko ekinozioaren osteko 
lehen ilbetearen ondoko igandea da. Bijilia 
amaituta artxoa jateko eguna izaten da. Egun 
horretan erromeria egiten zen. Egun 
horretarako da, baita ere mokotsa, barruan 
intxaurrak, arrautza edo txorizoa daukan ogi-
opila. pazko ogia: mokotsa 

Asentsio eguna aldakorra da, Pazko egunetik 
berrogei egunera izaten zen. Urdulizen jai 
izaten zen egun hori. Beluko mezaren ostean 
aurreskua dantzatzen zen. Arrastegian 
erromeria egoten zen. Oso ezagunak dira 
inguruan Asentsio eguneko idi-probak.  

Asentsio egunetik hiru astera Gorpuzti eguna 
ospatzen da. Prozesioa egin izan da beti egun 
horretan, eta neska gazteek lore-orriak 
jaurtitzen zituzten prozesioa pasatu aurretik. 
Gero, erromeria egiten zen.  

 

San Isidro eguna (maiatzak 15) nekazarien 
eguna da. Egun horretan jai hartzen dute, eta 
ortuak bedeinkatu egiten dira. Getxon 
ganaduen lehiaketa edo konkursoa egiten 
zen lehen.  

Udaberrian, gainera, San Antonio eguna ere 
izaten da (ekainak 13). San Antonio 
galdutako gauzen patroia da, baita mutil- edo 
neska-laguna topatu guran dabilenena ere.   

San Isidro nekazarien eguna da. 

 

Jaunartzeak udaberrian izaten dira. 

Udaberrian jaunartzeak egiten dira.  

Umeek 7-9 urterekin egin izan dute jaunartzea 
edo komuninoa. Eguna heldu baino lehenago 
doktrina ikasi behar izaten zuten. Kaleko 
arropekin, zuriz edo urdinez egiten zen, 
bakoitzak ahal zuen moduan. Inork utzitako 
arropekin ere bai. Lehenengo komuninoa 
hartzeko baraurik joan behar izaten zen elizara, 
goizeko mezara, bukatutakoan herri batzuetan 
txokolatea hartzen zuten.  

Ospakizuna etxean egiten zen. Batzuetan, 
erretratista etortzen zen etxera, bestela, 
harengana joan behar izaten zen. Oroigarri 
moduak banatzen zitzaizkien familiarteko eta 
lagunei. Askotan auzoko etxeetara egiten zen 
osteratxua, errekordatorioak eroateko. Trukean 
diru apur bat hartzen zuten. 
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Esalege da… 
 

San Antonio, San Antonio txerria gaixo danean, San Antonio ez da esaten urdaia jaten denean. 
 

JARDUERAK 

Inguratu udaberriko jaien argazkiak. 
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Ikusi eta entzun arretaz jaiegunetako bideoak. Esan zein den udaberriarekin lotutakoa. 

 

Zein jai egiten da zuen herrian udaberrian? Noiz? Idatzi eta marraztu orri zuri batean.  
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Herri egutegia: Uda 

 

 

 

San Juan gauean sua pizten da, parte 
txarrekoak uxatzeko. 

. 

San Juan edo Doniane ekainaren 24an izaten 
da. 

Urteko gaurik laburrena da San Juanena. Sua 
pizteko ohitura dago, eta suaren inguruan 
dantzan eta kantuan ibili ohi da jendea. Etxeko 
atarian lizarra ipintzen da. 

 

Sanjuan sua berezia da, haren inguruan kantatu 
egiten da, soroak sorginkerietatik eta pizti txar 
guztietatik babesteko.  

Doniane bezperako ura ere berezia da. Eguna 
argitu orduko belar gainean ortozik ibiltzea edo 
iturrietako urarekin garbitzea da ohitura, azaleko 
gaixoak sendatzeko.  

San Juan bezperan lizar, lore, berakatz-buruak, 
arto landareak... batu eta sortatxu bat prestatzen 
zen. Atean eskegitzen zen, harik eta sikatu arte. 
Ostean erre egin behar izaten zen. Oraindik ere 
bizirik dago ohitura hori baserri askotan. 

 

San Pedro ekainaren 29a izaten da. 
Sopelanan ospatzen dira sanpedroak.     

Goizean meza egoten zen. Ostean, 
umeentzako jokoak, herri-kirolak, bertsolariak 
eta berbena. Antzina mahaiak eta banku 
luzeak jartzen ziren landan jendeak hantxe 
garagardoa hartu eta txurroak jateko.  

Sopelanako jaietako txupinazoa. 

 

Armintzan (Lemoiz) Karmengo Ama Birjinaren 
prozesioa egiten da uztailaren 16an. 

Uztailaren 16a Karmengo Amaren eguna da. 
Armintzako eta Plentziako jaiak ospatzen dira. 
Arrantzaleen jagolea da Karmengo Ama Birjina, 
eta egun horretan ez da itsasontzirik ateratzen. 
Ama Birjinaren irudia ateratzen dute arrantzaleek 
prozesioan. Portuan apaindutako itsasontzi 
batean sartu eta itsasoratu egiten da. Puntu 
batera helduta, errespontsua errezatu, loreak 
uretara bota eta itsasoan hildakoen omenez 
barkuen sirenak jotzen hasten dira. Ondoren, 
bueltatu eta Ama Birjina berriro eroaten da 
elizara.  
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Santa Mariñe eguna uztailaren 20an 
ospatzen da, Sopelana eta Urduliz banatzen 
dituen izen bereko haitzetako ermitan. 
Urduliztarrak goizeko hamar eta erdietan 
ateratzen dira herritik, eta oinez joaten dira 
ermitaraino, txistulariek lagunduta. 
Urduliztarrak heltzerako Sopeloztarrek 
bukatuta izaten dute euren elizkizuna. Santa 
Mariñeko Ama Birjinari emakumeek 
haurdunaldi eta erditze ona eskatzen diote, 
ermita barruan kandelak piztuta. Meza ostean 
ermita azpiko landan batzen dira denak. Sasoi 
baten, han bazkaltzen zuten, otzaretan 
eramandako bazkaria aterata.  

 

Uztailaren 21ean izaten da Madalena eguna. 
Plentzian ospatzen dira madalenak. Sasoi 
batean erromeria itzela egiten zen. 

 

 
Santa Mariñe ermitako Santa Libradari 

haurdunaldi eta erditze ona eskatzen zaio. 

  
Paella eguna Getxon. 

Uztailaren 25a Santiago eguna da. Paella 
lehiaketa egiten da Getxon.  

Egun Itsasargia taldeak antolatzen badu ere, 
ekimena 1956an sortu zuten Irurena Elkarteko 
bazkideak. Orduan ere txistulariek abiarazten 
zuten jaia. 1956ko lehen paella txapelketan 20 
paella lehiatu ziren. Gaur egun ehundakak 
aurkezten dira. 

 

Santa Ana egunean, uztailak 26an, izen 
bereko ermitara joaten ziren inguruko 
biztanleak. Asto-probak ere egin izan dira 
bertan, asto-probetarako ez baita karrajurik 
behar.  

  

Berangon Santa Ana egunean, uztailak 26, izen 
bereko ermitara joaten ziren inguruko biztanleak. 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

153

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

3/5 

 

Algortako jaiak. 

Getxon, Ereagako hondartzan ospatzen zen 
San Inazio, uztailaren 31n. Hondartzan bertan 
egiten ziren ospakizunak eta hantxe zeuden 
barrakak ere. Afaria prestatuta eroaten zen, eta 
bertan afaltzen zuten, su artifizialei begira. 
Orain astebete irauten dute jaiek eta egitarau 
zabala izaten dute herritarrek. 

Santo Domingo (abuztuak 6) Berangon 
ospatzen da. Familia bazkaltzeko batzen zen, 
egun horretan domekako jantziak ipintzen 
zituzten. Erromeria egoten zen, eta idi-probak 
Torrekolandan.   

 

San Lorentzo eguna abuztuaren 10a da. 
Getxoko Portu Zaharrean ospatzen da. Plaza 
egun garrantzitsua izaten da. 

Plentziako jai nagusiak sanantolinak dira. San 
Antolin irailaren 2an izaten da.  

Bezperan plaza egin izan da beti herrian, eta 
inguruko baserritarrek ortuko jeneroa ondo 
saltzen zela esaten dute. 

 

Txistulariak Plentziako sanantolinetan. 

 

 

Urdulizko andramarietan barkileroak, 
karameleroak... etortzen ziren. 

Urdulizen ospatzen da Andra Mari (irailak 8). 

Antzina hiru meza egoten ziren: goizeko 
zazpietan lehenengoa, hamarretan meza nagusia 
eta hamaiketan beluko meza. Barkilo, izozki eta 
gozoki saltzaileak etortzen ziren. Meza ostetxuan 
dantzak, sokatira, herri-kirolak, umeentzako zaku-
lasterketak, asto karrerak... egoten ziren. Gau 
aldera erromeria egoten zen: soinularia eta 
panderojolea eta Plentziako musika banda. 
Hurrengo domekan errepetizioa egiten zen 
Elortzan. 
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JARDUERAK 

Inguratu udako jaien argazkiak. 
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Ikusi eta entzun arretaz jaiegunetako bideoak. Esan zein den udagaz lotutakoa. 

 

Zein jai egiten da zuen herrian udan? Noiz? Idatzi eta marraztu orri zuri batean.  
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Kantua, musika eta dantza 

 
Koruko abeslariak. 

 

 
Txistulariak. 

 

 
Getxoko musika banda (1928). 

 

 
Berangoko dantza-taldea (1947-48). 

Euskal Herrian oro har, baita Uribe Kostan ere, 
kantatzeko ohitura handia egon da beti. 
Edozein aitzakia da ona kantu kantari hasteko 
(jaia dela, bazkalondoa, lagunartea, lana…).  

 

Koruak ere sortu izan dira gure herrietako 
elizetan eta udaletan. Koruek elizkizunetan eta 
jaiegunetan kantatzen izan dute. 

 

Bestelako kantariak ere baziren: bertsolariak. 
Hauek bat-batean asmatzen zituzten 
kanturakoak. Hainbat izan dira gure inguruan 
hitzetik hortzera bertsotan aritu direnak.  

 

Kantuari musikak laguntzen dio. Musika 
egiteko, hainbat tresna erabili izan dira Uribe 
Kostan: soinua, panderoa, txistua, atabala, 
kanabera… Gehienetan etxean ikasten zen 
jotzen, belarriz. 

 

 

Musika taldeak ere sortu izan dira gure 
inguruan. Musika bandak ere izaten ziren. 
Plentzian, berbarako, bazen bat, herriz herri 
ibiltzen zena. 

 

 

Herriko jai eta ospakizunetan ekitaldietako bat 
dantzak izaten ziren. Gehienek zekiten 
erromeriako dantzak egiten. Dena den, dantza-
taldeak ere sortu ziren. Mutilei ezpata-dantzari 
esaten zitzaien. Hauek ospakizunetan 
dantzatzen zuten, taldean.  
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Hiztegia 
 

Arinekoa:  arin-arina. 

Astirokoa:  jota. 

Jolasa:   erromeria edo dantzaldia. 

 

Esalege da… 
Danbolin bako erromeria! 

Soinu bako erromeria! 

Zelako musika, halako dantza.  

.  
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JARDUERAK 

Lotu izenak eta argazkiak. 

 

 

 

DANTZA SOLTEA 

DANTZA LOTUA 

TRIKITILARIAK 

TXISTULARIAK 

Lotu izenak eta argazkiak: kantua, musika eta dantza. 

 

 

MUSIKA BANDA

 

DANTZA-TALDEA

 

KORUA
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Ikusi, entzun eta erantzun: bertsolariak. 

 

 

  

 

 

 

Lehengo bertsolariek zelan egiten zuten? 

- gaia emanda 
- librean  

  

       

Ikusi, entzun eta erantzun: txistulariak. 

 

 

 Nongoa zen Atxurra txistularia? 

 

 

- Algortakoa  

- Sopelanakoa 

- Berangokoa 

 
  

Ikusi, entzun eta erantzun: dantzariak. 

 

 

Zer dantza egiten zuen Jose Luis Legarra ezpata-dantzariak? 

 

 

 

- dantzari dantza 
- arinekoa 
- aurreskua   
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Herri-kirolak 

Baserritarren eta arrantzaleen zereginetako batzuk kirol bihurtu ziren, horiei herri-kirolak esaten 
diegu. Horren adibide dira, aizkorarekin enborrak ebakitzea, harriak jasotzea, idi-probak, sega, 
estropadak, palanka jaurtitzea… 

Aizkora eta trontzarekin egurra nork lehenago moztu ibiltzen dira herri-kirolariak. Garai batean 
baserriko lana zena, orain joko bihurtu da. 

Harrijasotzaileek  erabiltzen dituzten harriak tamaina, pisu eta forma askotakoak izaten dira, 
eta harrijasotzaileak altxaldi gehien nork egin ibiltzen dira. 

Gizon-probak auzo eta herrien artean egiten ziren. Apustu gogorrak egiten zituzten. 

 

Trontza lehiaketa. 

 

Harri-jasotzea. 

 

Gizon-probak. 

 

Asto-probak. 

 

Estropadak. 

 

Kukaña. 
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Sokatira. 

 

Behetik gorako kukaña Algortako Portu 
Zaharrean. 

 

Txingak. 

Asto-probak eta idi-probak  probalekuan egiten dira. Nork untze gehien egin izaten da kontua.  

Asto-karrerak ere sano ezagunak ziren, asto gainean jarri eta ea nork irabazi!  

Balea bila zein lehenago heldu ibiltzen ziren antzina arrantzaleak. Gaur egun kirol bihurtu da 
arrauna. Estropadetan gogor egin behar da erremutan. 

Kukaña koipez lohitutako enborrari esaten zaio. Patoak harrapatzea, kukaña, estropadak… 
kostaldeko herri-kirolak dira.  

Horrez gainera, bestelako kirol taldeak ere sortu izan dira, esaterako: txirrindulari elkarteak; 
futbol, errugbi eta eskubaloi taldeak, etab. 

 

Txirindulariak. 

 

Futbol taldea. 

 

Errugbia. 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

163

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

3/4 

Hiztegia 
Altxaldi:    harrien jasoaldi bakoitzari esaten zaio. 

Erremutan egin:  arraunean egin. 

Probalekua: karraju baten luzerako harrizko zorua, idi-proba, asto-proba 
zein gizon-probetarako. 

Untzea:   herri-kiroletan erabiltzen den luzera-unitatea. 
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JARDUERAK 

Ikusi, entzun eta erantzun: herri-kirolak. 

 

  

Zer dago herri-kirolen jatorrian? 
 
Antzinako lanbideak.  
Antzinako aisialdia. 

 

Inguratu kostaldeko lanekin zerikusia duten herri-kirolak. 

      

Ikusi, entzun eta erantzun: herri-kirolak. 

. Zergatik irabazten zion La Kruzek Felix Garairi? 
 

- La Kruz asto gainean hobeto zebilelako. 
- Felixen astoa geldoa zelako. 
- Felixen astoa emearen atzetik joaten zelako.   

Ikusi, entzun eta erantzun: herri-kirolak. 

Noiz izaten da bizikleta karrera?  
neguan    udan   udaberrian  udagoienean 
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Barrika 

 
 

 
 

BARRIKA 

1.375 biztanle  

Auzoak: Elexalde, Barrika eta Goierri dira, 
baina herrikoek bestela bereizten dituzte.  

 

Bizkaiko udalerri zaharrenetako bat da Barrika. Iparraldean Kantauri itsasoa du; hegoaldean 
Plentzia eta Urduliz. Mendebaldean Sopelanarekin egiten du muga; eta ekialdean Butroe 
ibaiarekin. Horixe da Barrikatik igarotzen den ibai nagusia, herria zeharkatuta itsasoratzen 
dena.   

Erreka txikiagoak ere badira: Urgozo, Blaserrota, Kukutxe, Agene, Umoso, Lemosa eta 
Errekalde. Hiru hondartza eder daude Barrikan: Barrika, Meñakoz eta Muriola. Itsaslabar 
ikusgarriez gain, mendiak ditugu: Gane eta Kurtzio, esaterako.             

Egoitza-gunea da Barrika, eta zerbitzu sektoreak eta turismoak du garrantzia gehien. 
Nekazaritza eta arrantza bigarren mailako jarduerak dira.       

Kurtzioko aztarnategian historiaurreko aztarnak topatu dira, beraz, gizakia ez zebilen bertatik 
urrun duela 40.000 urte. Lehen eraikina Barrika etxea izan zen. Ondoren, Lope Díaz de Haro 
Bizkaiko jaunak herri gutuna eman zion Barrikari. Garai hartan, bale-arrantzan jarduten zuten 
barrikoztarrek. Lehenengo biztanleak Andra Mari parrokiaren inguruan antolatu ziren, eta 
baserriak eraiki zituzten. Arrantza eta nabigazioa izan dira tradiziozko lanbideak, baina beti 
Plentziaren mendekotasunean. Elizak bere lurrak galdu zituen eta jauntxoek erosi zituzten. 
Nekazariak urte askoan bizi izan ziren euren menpe.  

Eraikin aipagarrien artean daude Andra Mari eliza, San Telmo ermita, San Andres ermita, 
udaletxea, eskolak, Bekoerrota, Blaserrota, Learrota, hilerriko sarrera, alhondiga, Barrika 
etxea, Txata jauregia, Garramune jauregia eta Elordui egoitza. 
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Barrika 

 
 

 

BARRIKA 

1.375 biztanle  

Auzoak: Elexalde, Barrika eta Goierri dira baina herrikoek 
bestela bereizten dituzte.  

 

 

 

Barrikako labarrak. 

 

 

Andra Mari eliza. Udaletxea. 

Bizkaiko udalerri zaharrenetarikoa da Barrika. Iparraldean Kantauri itsasoa du, hegoaldean 

Plentzia eta Urduliz. Mendebaldean Sopelanarekin egiten du muga eta ekialdean Butroe 
ibaiarekin. Horixe da Barrikatik igarotzen den ibai nagusia, herria zeharkatuta itsasoratzen 

dena. 

Erreka txikiagoak ere badira: Urgozo, Blaserrota, Kukutxe, Agene, Umoso, Lemosa eta 

Errekalde. Hiru hondartza eder daude Barrikan: Barrika, Meñakoz eta Muriola. Itsas labar 

ikusgarriez gain, mendiak ere baditugu: Gane eta Kurtzio, esaterako.         

Egoitza-gunea da Barrika, eta zerbitzu sektoreak eta turismoak du garrantzia gehien. 

Nekazaritza eta arrantza bigarren mailako jarduerak dira.     
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San Telmo ermita. 

 

Elordui egoitzari ospitalea esaten diote 
bertakoek. 

 

Santxo Belak eraikiarazo zuen Barrika etxea, herriko lehen etxea. 

 

San Blas (otsailak 3)  , San Juan (ekainak 24) eta San Andres (azaroak 30)        ospatzen dira 
Barrikan.  
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Berango 

 

 
 

 

 

BERANGO 

6.012 biztanle 

Auzoak: Baserri-Santa Ana eta Berango.  

        

Urdulizekin batera, itsasorik ez duen Uribe Kostako udalerria da Berango. 

Hainbat dira Berango inguruko tontorrak: Munarrikolanda, Saiherri, Atxarbiñeburu, Sustatxaburu, 
Arikubieta eta Kukullagaburu. Errekak eta iturburuak ere ez dira gutxi: Gobela, eta bertara ura 
isurtzen duten Kandeluerreka, Iturriaga eta Iza. Hauez gainera, badira bestelako natura-gune 
interesgarriak: Sustatxako koba eta Agarremendi, esaterako. Azken horretan historiaurreko tresnak 
aurkitu izan dira, eta horri esker dakigu duela 40.000 urte inguru izaki bizidunak inguruan zebiltzala. 

Industriak garapen handia izan du Berangon, nekazaritza eta abeltzaintza bigarren mailako jarduerak 
dira. 

Berangori buruzko lehen datu idatziak XIII. mendekoak dira, Otxandategi dorretxea aipatzen 
dutenak. XVII. mendean berrogeita hamar familia inguru zegoen herrian, eta apurka-apurka kopurua 
handitu egin zen. Bakoitzak bere lanbidea zuen, denetarik zegoen: nekazariak, errementariak, 
ikazkinak, itsasgizonak, harginak…  

Otxandategi dorretxeaz gain, izan dira beste hainbat dorretxe: Basagoiti, Arrizubiaga (gaur egun 
baserri bat dago bertan), Arana (desagertuta dago, baina dokumentu idatzietan agertzen da) eta 
Berango-Uriarte (honen aztarnak Torrekolanda ondoan ei daude). Bestelako eraikin aipagarriak ere 
badira: errotak (Pose, Itze, Errotatxu, Gorrondo erdikoa eta Gorrondo ostaikoa, Kukullaga 
goikoa, Goiko errota, Beheko errota), Santo Domingo de Guzman eliza, Santa Ana ermita, 
hilerria, udaletxea, probalekua, frontoia, Metro geltokia… 
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Berango 

 

 
 

 

BERANGO 

6.012 biztanle 

Auzoak: Baserri-Santa Ana eta Berango.             

 

 

Otxandategiri egindako 
monumentua. 

 

 

 

Berangoko udaletxea. 
Antzina, eskolak egon ziren 

eraikin honetan. 

 

 

Santa Ana ermita. 

 

Urdulizekin batera, itsasorik ez duen Uribe Kostako udalerria da Berango. 

Hainbat dira Berango inguruko tontorrak: Munarrikolanda, Saiherri, Atxarbiñeburu, 
Sustatxaburu, Arikubieta eta Kukullagaburu. Errekak eta iturburuak ere ez dira gutxi: Gobela, 

eta bertara ura isurtzen duten Kandeluerreka, Iturriaga eta Iza. Hauez gainera, badira bestelako 

natura-gune interesgarriak: Sustatxako koba eta Agarremendi, esaterako. Azken horretan 

historiaurreko tresnak aurkitu izan dira, eta horri esker dakigu duela 40.000 urte inguru izaki 

bizidunak inguruan zebiltzala. 
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Otxandategiri egindako monumentua. 

 

 

 

 

Berangoko udaletxea. Antzina, eskolak egon ziren 
eraikin honetan. 

 

 

Santa Ana ermita. 

 

Simon Otxandategi herriari onura handia ekarri zion pertsona izan zen. Bederatzi seme-
alabetako azkena, Ameriketara joan eta handik dirudun itzuli zen. Lanbidez arkitektoa zen, eta 
dirua herrian zenbait eraikin egiteko, herriko umeen eskola pagatzeko, maisu-maistrak 
ordaintzeko, gazteak soldadutzara ez joateko, dirubakoei laguntzeko… erabili zuen. Gerra 
garaian kanpora joan behar izan zuen, eta handik itzultzean jabetza gutxi geratu ziren haren 
eskuetan.  

Manuel Ardeo “Pilatos” Berangoko bertsolari eta ditxolaria izan zen. Baserriko beharretatik 
bizi zen.  

Berangon Santa Ana (uztailak 26) eta Santo Domingo (abenduak 4) ospatzen dira. Bestela 
Texas izeneko erromeria ere sarri egiten zen.  
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Getxo 

 

 

 

 
 

  

 

82.327 biztanle 

Auzoak: Algorta, Areeta eta Andra Mari. 

 

Getxo itsasertz menditsuan dago, Abra itsasadarraren ondoan. Bizkaiko Golkoa du iparraldean.  

Getxon natura-gune ederrak daude: itsaslabarreko pasealekua, Bolueko hezegunea, Fadura, 
hondartzak (Gorrondatxe, Barinatxe, Areeta, Ereaga eta Arrigunaga), Gobela ibaia edota 
Galeako lurmuturra. Azken horretan historiaurreko aztarnak aurkitu dira. 

Industria, turismoa, zerbitzuak eta garraioak dira udalerriko jarduera nagusiak.        

Getxoko bertako lehenengo biztanleak, Andra Marin ezarri ziren, elizaren inguruan.        Hasieran 
nekazaritzan jardun bazuten ere, baxurako arrantzan ere hasi ziren. Sasoi horretan hainbat talaia eta 
gotorleku eraiki ziren, Galeako gotorlekua, esaterako. Hasieran baserri asko eta asko zeuden, 
hortik bizi zen jendea.        Gerora, industriak garrantzia handia hartu zuen, baita turismoak ere. 
Garai batean limonada fabrika oso ezaguna izan zen.  

Eraikin interesgarri ugari dago Getxon: batetik, eliza-eraikinak daude (Andra Mari, San Nikolas, 
Mesedeetako eliza eta Aingeru Jagolea, Santa Ana eta San Inazio ermitak esaterako); bestetik, 
itsasoarekin lotutakoak ere badira, Arriluzeko itsasargia kasurako. Baserri eta landa eremuetako 
eraikinen artean errotak dira aipagarriak: Mimenaga, Errotatxu, Ibarreko errota, Bolunzarreta eta 
Kukullaga. Getxora etorritako burgesek eta familia oneko enpresariek jauregiak eraiki zituzten, 
horren adibide dira Lezama Legizamon, Olaso, Aresti… Eraikin modernoagoak ere badira: Bilboko 
metroa, Bizkaia zubia, kirol-portua, etxebizitza berriak… 
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Getxo 

 

 
 

 82.327 biztanle 

Auzoak: Algorta, Areeta eta Andra Mari. 

Bizkaia zubiak Areeta 
eta ezkerraldea lotzen 

ditu. 

 

Kirol-portua aisialdirako 
gunea da. 

Portu Zaharra. 

 

Getxo itsasertz menditsuan dago, Abra itsasadarraren ondoan. Bizkaiko Golkoa du 

iparraldean.  

Getxon natura-gune ederrak daude: itsaslabarreko pasealekua, Bolueko hezegunea, Fadura, 

hondartzak (Gorrondatxe, Barinatxe, Areeta, Ereaga eta Arrigunaga), Gobela ibaia edota 

Galeako lurmuturra. Azken horretan historiaurreko aztarnak aurkitu dira. 

Industria, turismoa, zerbitzuak eta garraioak dira udalerriko jarduera nagusiak.    
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Areetan Bizkaia zubia dago, Portugalete eta 

Getxo batzen dituena. 

 

Getxoko kirol-portua aisialdirako gunea da, 
bertan aquariuma, zinemak, dendak, jatetxeak, 

etab. daude. 

 

Egun arrantza jarduera nagusia izan ez arren, Algortako Portu Zaharreko arrantzaleen etxeak 
mantendu egiten dira. 

 

 

Getxon ospatzen diren jaien artean honakoak daude: San Martin, San Isidro, San Inazio, 
Erromoko jaiak, Portu Zaharrekoak, Mesedeetako jaiak, Santa Ana, Paella txapelketa… 
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Gorliz 

 

 

 

 
 

 

  
       

GORLIZ 

5.049 biztanle 

Auzoak: Andra Mari, Areatza, Elexalde, Gandia, Guzurmendi eta 
Urezarantza. 

 

 

Gorlizek Butroe ibaiaren amaierako arroa hartzen du. Paisaia leuna du, eta itsasertz zatikatua, labar 
askokoa.  Billano lurmuturra eta irla aipagarriak dira natura-parajeen artean. Gorlizko hondartza 
Plentziakoaren jarraian dago, eta bertara isurtzen ditu urak Gazatza izeneko errekak.  Herritik 
hainbat tontor edo muna ikus daitezke: Ermua, Kukulu eta Astondo.   
Hirugarren sektorea da nagusi: erietxea, jatetxeak, hotelak, zerbitzuak… Sasoi batean itsasotik bizi 
zen jende asko.  
Antzina-antzina Gorliz ur azpian zegoen. Duela 40.000 urte izaki bizidunak zebiltzan inguruan, 
Kurtzioko aztarnategian aurkitutako tresnek adierazi legez. Plentziari begira bizi izan da Gorliz 
arrantzari dagokionean, kofradia eta portua han zeuden eta. Gaztelua izenaz ezagutzen den 
Azkorriagako gotorlekua XVIII. mendeko aztarna da. Gorlizen aldaketa handia eragin du turismoak, 
hondartzara etorritako jendeak, bigarren etxebizitza bilatzeak…  

Eraikinen artean hauexek dira aipatzeko modukoak: Ama Birjina Sortzez Garbiaren eliza, Agirreko 
Andra Mari, San Fakundo eta San Martin ermitak, Gorlizko erietxea, udaletxea, eskola eraikinak, 
kasinoa… Ez dira ahaztekoak inguruko baserri, jauregi eta errotak.  
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GORLIZ 

5.049 biztanle 

Auzoak: Andra Mari, Areatza, Elexalde, Gaminiz, Gandia, 
Guzurmendi, Orabille eta Urezarantza. 

 

Azkorriagako gotorlekua 
Gorliz itsasotik etor zitezkeen 

etsaiengandik babesteko 
eraiki zuten. 

 

XIX. mendean industrializazioak 
eragindako osasun kalteak 

sendatzeko kezka agertu zen, eta 
horregatik eraiki zuen Areilza 
doktoreak Gorlizko erietxea. 

 

Gorlizen harrizko forma 
bereziak daude, harri 

bihurtutako dunak edo 
harea-munak, alegia. 

Euskal Herriko kostaldean 
Gorlizen baino ez daude 

halakoak. 

Gorlizek Butroe ibaiaren amaierako arroa hartzen du. Paisaia leuna du, eta itsasertz zatikatua, labar 

askokoa.   Billano lurmuturra eta irla aipagarriak dira natura-parajeen artean. Gorlizko hondartza 

Plentziakoaren jarraian dago, eta bertara isurtzen ditu urak Gazatza izeneko errekak. . Herritik hainbat 

tontor edo muna ikus daitezke: Ermua, Kukulu eta Astondo.  

Hirugarren sektorea da nagusi: erietxea, jatetxeak, hotelak, zerbitzuak… Sasoi batean itsasotik bizi 
zen jende asko.  
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Azkorriagako gotorlekua Gorliz itsasotik etor 
zitezkeen etsaiengandik babesteko eraiki zuten. 

 

Gorlizen harrizko forma bereziak daude, harri 
bihurtutako dunak edo harea-munak, alegia. 
Euskal Herriko kostaldean Gorlizen baino ez 

daude halakoak. 

 

XIX. mendean industrializazioak eragindako osasun kalteak sendatzeko kezka agertu zen, eta 
horregatik eraiki zuen Areilza doktoreak Gorlizko erietxea. 

 

Gorlizen santiagoak (uztailak 25) eta andramariak (abuztuak 5) ospatzen dira. 
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Lemoiz 

 

 
 

  
       

LEMOIZ 

950 biztanle 

Auzoak: Andraka, Armintza eta Urizar.           

 

 

Lemoizek iparraldean itsasoa du, eta hegoaldean, Plentzia eta Gorliz. 

Natura-paraje ederrak dauzka Lemoizek: Basorda eta Armintza badiak, harrizko hondartza 
(Armintza auzoan), Andraka, Basorda, Amorraga eta Plentzia errekak; eta Urizarmendi, Gallarra, 
Goikomendi, Berreagamendi eta Urzuri muinoak.  

Industria eta nekazaritza izan dira herriaren barrualdeko jarduera nagusiak, eta arrantza Armintza 
auzoan.  Armintza kostaldean dagoenez, gehien hazi den auzoa da. Biztanleria hazteko beste 
arrazoi garrantzitsua, Basordan kokatu zen Lemoizko zentral nuklearra egiteko proiektua izan zen. 
Azkenean egitasmo hau ez zen burutu. 

Lehenengo eraikinak Lemoizko Andra Mari elizaren inguruan egin ziren. Familia batzuk boterea 
eskuratu zuten eta elizaren kontrola ere hartu zuten. Orduan burdinola txikiak (Goikolea eta 
Bengolea) sortu ziren.  

Aipatzeko moduko eraikinak dira Urizarko Andra Mari eliza, San Tomas baseliza, Santimami, 
Olalde burdinola, Goikoerrota, Errotatxu, Agirrekoerrota, Aurtenekoerrota, Dendariena errota, 
Armintzekalde errota eta kanposantua.   
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Lemoiz 

 

 
  

LEMOIZ 

950 biztanle 

Auzoak: Andraka, Armintza eta Urizar.            

 

Portua Armintzan. 

 

Rufino Arrola plaza 
Andrakan. 

 

Udaletxea eta Kurtzeroa 
Urizarren. 

Lemoizek iparraldean itsasoa du, eta hegoaldean, Plentzia eta Gorliz. 

Natura-paraje ederrak dauzka Lemoizek: Basorda eta Armintza badiak, harrizko hondartza 

(Armintza auzoan), Andraka, Basorda, Amorraga eta Plentzia errekak; eta Urizarmendi, 
Gallarra, Goikomendi, Berreagamendi eta Urzuri muinoak.  

Industria eta nekazaritza izan dira herriaren barrualdeko jarduera nagusiak, eta arrantza Armintza 

auzoan. Armintza kostaldean dagoenez, gehien hazi den auzoa da. Biztanleria hazteko beste 

arrazoi garrantzitsua, Basordan kokatu zen Lemoizko zentral nuklearra egiteko proiektua izan 

zen. Azkenean egitasmo hau ez zen burutu.  
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Portua Armintzan. 

 

 

Rufino Arrola soinulariaren omenezko enparantza 
Andrakan dago. 

 

Udaletxea eta Kurtzeroa Urizarren. 

 

Lemoizen fama handikoa izan zen Rufino Arrola “Andrakako errementaria”. Lemoizko 
Atauneta baserrian jaio zen 1909an, Lemoizko zentralaren azpian. Osaba baten soinua joten 
hasi zen hamahiru bat urte zituela. Lanbidez errementaria, pertsona arteza eta gogorra ei zen. 
Lanean zebilenean, mailukada kopuru bat erabiltzen zuen seme-alaba bakoitzari deitzeko. 
Berrogeita hemezortzi urterekin berriz ere hartu zuen soinuaren martxa. Hainbat gazteri irakatsi 
zion soinua jotzen eta berarekin batera eroaten zituen herririk herri. Rufinoren dohaina ez zen 
teknizismoa, jotzen zuenari indarra ezartzea baino. Estilo etena eta gogorra zen harena, bat-
bateko kanbioak eragiten zituena.  

Karmenak (uztailak 16) eta santomasak (urriak 17) ospatzen dira Armintzan; Andra Mari 
(abuztuak 15) Urizarren; eta San Frantziskoren omenez (urriak 4) egiten dira jaiak Andrakan.   
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Plentzia 

 

 

 

  
       

 

PLENTZIA 

4.069 biztanle 

Auzoak: Plentzia, Berreaga, Isuskitza, Saratxaga eta Txipio. 

 

 

Butroe ibaiko azken bihurgunearen ondoan dago Plentzia, Plentzia-Gorliz badian.  

Natur ingurune ederrean dago, sano polita da Plentziako hondartza, esaterako. Butroe ibaiak 
herria hegoaldetik iparraldera zeharkatzen du, Urgozo errekaren urak hartuta. Herriaren inguruan 
altuera gutxiko hainbat muna dago: Jentilmendi, Isuskitza, Malgarratzaga eta Gallarre. 

Nekazaritza eta arrantza garrantzitsuak izan dira herriaren historian; pentsa, lehen gabarrak bertan 
eraikitzen ziren!    Orain, zahartze prozesua nabaria da alor bi horietan. Gaur egun hirugarren 
sektorea da nagusi, ostalaritzari lotutakoa; trenak garrantzia handia izan du horretan. 

Erromatar aztarnak aurkitu izan dira Plentzian, baina herri moduan 1299. urtean, Lope Díaz de Harok 
sortu zuen. Orduan balearen arrantza garrantzitsua zen. Herria harresi batek inguratzen zuen eta 
hiru kale baino ez zituen: Barrenkale, Artekale eta Goienkale. Plentziako portuak garrantzia handia 
izan zuen bere garaian. Gainera merkataritza eta komunikazio gune garrantzitsua izan zen, bideetan 
bandidoak zebiltzanez, garraioa kostatik egiten zen-eta. Nautika eskola ere ezarri zen herrian. 
Gerora ordea, burgesia eta udatiarrentzako hiri bihurtu zen.   

Aipatzeko moduko eraikinak eta monumentuak dira Madalengo Andra Mari eliza, Santiagoko 
arkua, Barri dorrea, Goñi Portal baserria, antzinako udaletxearen eraikina, Arbinako presa (lehen 
errota zegoen bertan), Gazteluondo errota eta olatu-horma edo ronpeolasa adibidez.  
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Butroe ibaia Plentzian itsasoratzen da. 
Plentziako itsasadarrean. 

 

Arrantza-herria izanik, Plentziako kaleak estuak 
eta maldadunak dira. 

 

Isuskitza egur iturri garrantzitsua izan da betidanik. Lehen baserri gutxi batzuk eta basoa zegoen 
bertan; gaur egun, ostera, etxebizitzaz josita dago.  

 

Nikolas Olagibel Esnal inguruko ekonomia eta politika arloan pertsonaia garrantzitsua izan 
zen bere sasoian. Plentzian jaio zen 1809an. Hamabi urterekin itsasoratu eta, Filipinetara iritsi 
ostean, itsasontzia erosi eta komertzioaren munduan egin zuen bere lekua. 1847an Euskal 
Herrira bueltatu eta komertzioa eta garraioa sustatzeari ekin zion. Lursail askoren jabe bihurtu 
eta Bilbon, Olabeagan, hainbat etxe eraiki zituen. Isuskitzako lurrak ere berak erosi zituen. 
Politika munduan ere ibili izan zen. Ondoren, gerra sasoian, jabetzak kendu zizkioten.  

Plentzian fama handia izan duen beste pertsonaietako bat Tomas  Arrizabalaga “Tomas 
Sitse” soinularia izan da.  

Plentziako jai nagusia Andolin deuna (irailak 2) da. Karmenak (uztailak 16) eta Madalenak 
(uztailak 20) ere ospatzen dira. 
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Sopelana 

 

 
 

  

        

SOPELANA 

11.861 biztanle 

Auzoak: Moreaga eta Ugeraga. 

 

 

Sopelana kostalde malkartsudun udalerria da. Bertan bizi izandako Sopela leinutik datorkio izena. 

Inguru ederra da, ikusteko moduko parajeak ditu: Hondartzak (Arrietara, Atxabiribil, Barinatxe eta 
Meñakotz), muino eta tontorrak (Saiherri, Munarrikolanda, Peña), Gobela ibaia, bertara ura 
isurtzen duten Kasarreina eta Lemoso errekak, Santa Mariñeko haitzak, Iturrieta parkea, Balea 
aintzira, Fernando Ansoleaga parkea…  

Sopelanako ekonomia ez da inoiz itsasoan oinarritu izan        . Sopelanan udatiar asko egon dira beti  
.    . Gaur egun, hirugarren sektorea da nagusi.  

Sopelana inguruan, Kurtzioko aztarnategian historiaurreko aztarnak aurkitu izan dira, eta 
Erromatarren arrastoak elizaren ondoan eta Atxabiribilgo hareatzan. Bandoen arteko gerren zantzua 
da, adibidez, Bareño dorretxea.  

Eraikin aipagarrien artean, honako hauek daude: San Pedro eliza, San Andres ermita, Manene 
Goiko baserri neoklasikoa, Bareño dorretxea, frontoia, errotak          udaletxea, mataderoa… 
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Barinatxe hondartzako haitzak. Sopelanako San Pedro elizaren barruko 
ikuspegia. 

 

Manene Goiko baserria. 

 

Eusebio Roura, “Eusebito”, herriko pertsonaia famatua izan da. Pandero-jole eta txistularia 
izan zen, eta Rufino Arrolari laguntzen zion panderoarekin.  

Sopelanan egiten diren jaiak hurrengoak dira: San Pedro (ekainak 29), Karmengo Ama 
(uztailak 16), Santa Mariñe (uztailak 20) eta San Andres (azaroak 30)  
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URDULIZ 

3.129 biztanle 

Auzoak: Dobaran, Elortza, Landa, Mendiondo eta Zalbidea.  

 

Urduliz Butroe ibaiak sortutako ibarraren barruan dago. 

Tontor politak ditu Urdulizek inguruan, Munarrikolanda eta Santa Mariñe, esaterako. Azken 
honetako haitzak ikusgarriak dira, ermita gainean dutela.  

Tradizioz, ekonomiaren funtsa nekazaritza eta basogintza izan dira. Asko aldatu da Urduliz;  
egun, industria da ekonomia-jarduera garrantzitsuena. Aipatzeko modukoa da, gainera, Urdulizko 
harrobia edo kantera.  

Eraikin aipagarrien artean honako hauek ditugu: Andra Mari eliza, Santa Mariñe ermita, Torrebarri 
dorretxea, Mentxakaenea jauregia (familiaren armarria du), Errotatxu, Errotabarri…  

 

 

Santa Mariñeko haitzak, ermita gainean 
dutela. 

 

Elortza auzoa. 
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Torrebarri dorretxea, elizaldean. 

 

 

Juan Bautista Artaza Iraolaga “Antzoneko indartsua” 1812an jaio zen Urdulizen, Antzone 
baserrian. Oso pertsona indartsua ei zen eta berari buruzko hainbat istorio kontatzen dira. Gaur 
egun kale batek bere izena dauka.  

Luis Solturekoa ere famatua izan zan Urdulizen, soinularia izateagatik.  

Andra Mari jaiak (irailak 8)  eta Santa Mariñe eguna (uztailak 20) ospatzen dira Urdulizen. 
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Ume-kantak 

Lo kantak 

 
Binbili bonbolo  Binbili bonbolo 
zenbat lo?1 zenbat lo? 
Akerra Frantzian balego, Akerra Frantzian balego, 
akerrak kanta, idiak dantza akerrak kanta, idiak dantza 
ahuntzak danboliña yo. ahuntzak danbolina jo. 
 
 
 
Bonbolontea ene laztana, Bonbolontea ene laztana, 
ez egin lorik basoan, ez egin lorik basoan, 
azeritxoak eron ez zaizan azeritxoak eroan ez zaizan 
erbikuma za(ra)lakoan. erbikuma zaralakoan. 
 
 
 
Seintxu txikerra Seintxu txikerra 
ez egin lorik, ez egin lorik, 
ez egin lorik basoan, ez egin lorik basoan, 
txakurran batek yan ez zaiezan txakurren batek jan ez zaizan 
erbie zarelakoan. erbia zaralakoan. 
 
 
 
Lolorinbazu, lolorinbazu Lolorinbazu, lolorinbazu 
ez egin lorik basoan, ez egin lorik basoan, 
txakurtxuren batek yan ez zaizen txakurtxuren batek jan ez zaizan 
erbitxu zaralakoan. erbitxua zaralakoan. 
 
 
 
Txikitxu politt hori Txikitxu polit hori 
ez egin lorik basoan, ez egin lorik basoan, 
txakurran batek yan ez zedizen txakurren batek jan ez zaizan 
erbitxu zarelakoan. (bis) erbitxua zaralakoan. (bis) 
 
Aitte ta seme tabernan dagoz Aita eta semea tabernan dagoz 
ama ta alaba yokoan, ama eta alaba jokoan, 
ostara bere egongo dire ostera bere egongo dira 
trapu zahartxuek kakoan. trapu zahartxuak kakoan. 

                                                 
1 Beste bertsio batzuetan zein da lo? agertzen da. 
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Seintxu txikerra negarrez dago, Seintxu txikerra negarrez dago, 
ama emoizu titie, ama emoiozu titia, 
aitte gaiztoa2 tabernan dago aita gaiztoa tabernan dago 
pikaro jokolarie. pikaro jokalaria. 
 
Obabatxue lo ta lo, Obabatxua lo eta lo, 
zuk orain eta neuk gero, zuk orain eta neuk gero, 
zeuk gure dozun orduren baten zeuk gura dozun orduren baten 
biok eingo du lo ta lo. biok egingo dogu lo eta lo. 
 
 
 
—Txikitxu polit hori —Txikitxu polit hori 
norena zara zu? norena zara zu? 
—Aitana ta amana —Aitarena eta amarena 
ta zeure nahi bazu. eta zeurea nahi badozu. 
 
 
 
—Txikitxu politt hori —Txikitxu polit hori 
norena zera zu? norena zara zu? 
—Zeurea ixengo naz —Zeurea izango naz 
zeuk gure banozu. zeuk gura banauzu. 
 
 
 
Txakur zuri polit bat galdu daku guri, Txakur zuri polit bat galdu jaku guri, 
ezeugarria deukat agertu baledi, ezaugarria daukat agertu baledi, 
belarri baltzak eta buztena beillegi, belarri baltzak eta buztana beilegi, 
txakur zuri polit bat galdu jaku guri. txakur zuri polit bat galdu jaku guri. 
 
—Udebarriko lora ederra —Udabarriko lora ederra 
non egon zara neguen? non egon zara neguan? 
—Abazuzearen bildurreagaz —Abazuzearen bildurragaz 
lurretxun barru-barruen. lurretxuaren barru-barruan. 
 
 
 
Madari koxiko3 deu Madaria koxiko dau 
sasien zozoak, sasian zozoak, 
amamak prestako’tso amamak prestauko deutso 
saltsatxu gozoa. saltsatxu gozoa. 
Madari koxiko deu Madaria koxiko dau 
sasien zozoak.  sasian zozoak. 
 
                                                 
2 Beste bertsio batzuetan hordie agertzen da. 
3 Hartu. 
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Ha mutil buruhandi Ha mutil buruhandi 
akarran bekoki, akerraren bekoki, 
kolkoan i daroaz kolkoan ei daroaz 
zazpi arto zati.  zazpi arto zati. 
 
 
 
Txikitxu-txikitxu te Txikitxu-txikitxu eta 
txikitxu zara zu, txikitxu zara zu, 
txikitxu zarelako, txikitxu zaralako, 
askotxu parkatuten datzu. askotxu parkatuten jatzu. 
 
 

  
Lutuez nago lutuez Lutuaz nago lutuaz 
lutuez nago mariñerugaitik lutuaz nago marineruagaitik 
uretara yeusi dalako uretara jausi dalako 
paluaren gakotik. paluaren gakotik. 
Lutuez nago lutuz Lutuaz nago lutuz 
lutuez nago ni. lutuaz nago ni. 
 
 
 

Olgetakoak 

 
Eragiozu eskutxuari, Eragiozu eskutxuari, 
orain bateri orain bateri 
ta gero besteari. eta gero besteari. 
 
 
 
Txalo pin txalo, Txalo pin txalo, 
txalo ta txalo, txalo eta txalo, 
katutxu mizperrun4 katutxua mizperruaren 
gaiñian dago. gainean dago. 
Badago bego, Badago bego, 
bego badago, bego badago, 
zapatatxu barrien zapatatxu barrien 
begire dago. begira dago. 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Mizpira. 
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Antontxu, Antontxu zara zu, Antontxu, Antontxu zara zu, 
kuartillu ta erdigaittik  kuartilu eta erdigaitik 
ohia / andrea saldu dozu. ohea / andrea saldu dozu. 
Aita datorrenian-nian, Aita datorrenean-nean, 
ama datorrenian-nian, ama datorrenean-nean, 
etxetik kanpora bialduko5 zaittu.  etxetik kanpora bialduko zaitu. 
 
 
 
Bat eta bi, hiru ta lau, Bat eta bi, hiru eta lau, 
Txomiñek andra falta dau. Txominek andrea falta dau. 
Txomiñek deko dendea Txominek dauko dendea 
sagar ustelaz betea. sagar ustelez betea. 
Sagar ustelak saltzen dauzanien Sagar ustelak saltzen dauzanean 
topako dau bere andrea. topauko dau bere andrea. 
 
 
 
Hau yon da arrotzetxun bille, Hau joan da arrautzatxuren bila, 
honek prijidu, honek prijidu, 
honek gatza emon, honek gatza emon, 
honek pixka proba, honek pixka probau, 
ta honek dana-dana yan! eta honek dana-dana jan! 
 
 
 
Lelengotxu hori Lehenengotxu hori 
punta-behatz hori punta-behatz hori 
beste guztien artean  beste guztien artean 
txikerra dok hori. txikerra dok hori. 
 
Larai lai lara... Larai lai lara... 
 
Bigarrentxu hori Bigarrentxu hori 
punta-behatz hori punta-behatz hori 
beste guztien artean  beste guztien artean 
alperra dok hori. alperra dok hori. 
 
Larai lai lara... Larai lai lara... 
 
Hirugarrentxu hori Hirugarrentxu hori 
punta-behatz hori punta-behatz hori 
beste guztien artean  beste guztien artean 
luzea dok hori. luzea dok hori. 
 
Larai lai lara... Larai lai lara... 
                                                 
5 Bidali, bota. 
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Laugarrentxu hori Laugarrentxu hori 
punta-behatz hori punta-behatz hori 
beste guztien artean beste guztien artean 
abilla dok hori. abila dok hori. 
 
Larai lai lara... Larai lai lara... 
 
Bosgarrentxu hori Bosgarrentxu hori 
punta-behatz hori punta-behatz hori 
beste guztien artean beste guztien artean 
lodia dok hori. lodia dok hori. 
 
Larai lai lara... Larai lai lara... 
 
 
 
—Arre-arre mandako6 —Arre-arre mandako 
bihar Tolosarako, bihar Tolosarako, 
etzi Panplonarako. etzi Panplonarako. 
—Handik zer ekarriko? —Handik zer ekarriko? 
—Zapata ta garriko. —Zapata eta garriko. 
 
 
 
—Din-dan, nor hil da? —Din-dan, nor hil da? 
—Peru zapatarie. —Peru zapataria. 
—Zer egin dau pekatu?  —Zer egin dau pekatu? 
—Auzoko txakurre urketu. —Auzoko txakurra urkatu. 
—Hori eztala pekatu. —Hori ez dala pekatu. 
—Txixe pozoan beratu ta —Txiza pozoan beratu eta 
talle gañean siketu. teila gainean sikatu. 
 
 
 
—Maritxu goikoa. —Maritxu goikoa. 
—Zer dozu behekoa? —Zer dozu behekoa? 
—Itxurrire bazatoz. —Iturrira bazatoz. 
—Ezin neitteke yoan. —Ezin naiteke joan. 
—Zer pasa da? —Zer pasa da? 
—Senarra etorri. —Senarra etorri. 
—Zer ekarri? —Zer ekarri? 
—Zapatak kaltzerdi. —Zapatak kaltzerdi. 
—Ze kolore? —Ze kolore? 
—Zuriek, gorriek, kikirriki. —Zuriak, gorriak, kikirriki. 
 
 
   
                                                 
6 Mando txikia. 
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Aldapeko sagarraren Aldapeko sagarraren 
adarraren puntan, adarraren puntan, 
puntaren puntan  puntaren puntan 
txoria dago abeslari. txoria dago abeslari. 
Txiruliruli, txiruliruli, Txiruliruli, txiruliruli, 
nok dantzatuko ete dau nork dantzatuko ete dau 
soinutxu hori? soinutxu hori? 
 
 
 
—Txintxirriketan Bilbora noa.  —Txintxirriketan Bilbora noa. 
—Txintxirriketan zer eitten? —Txintxirriketan zer egiten? 
—Txintxirriketan makaillotxu bet erosi eitten. —Txintxirriketan makailaotxu bat erosi egiten. 
 
 
   
Arre-arre, iso-iso Arre-arre, iso-iso 
asto barrabana asto barrabana 
okerreko lekutatik okerreko lekutatik 
nora naroana. nora naroana. 
Arre-arre, iso-iso Arre-arre, iso-iso 
asto berenua asto berenoa 
okerreko lekutatik okerreko lekutatik 
nora ete narua. nora ete naroa. 
Durangon bazkalduta Durangon bazkalduta 
Mañaritxi gora Mañaritik gora 
aldats handie dago aldats handia dago 
San Antoniora. San Antoniora. 
Askok egiten dotso Askok egiten deutso 
San Antoniori San Antoniori 
egun batean yoan egun batean joan 
bestean etorri. bestean etorri. 
Aita San Antonio Aita San Antonio 
Urkiolakoa Urkiolakoa 
askoren bihotzeko askoren bihotzeko 
santo debotoa. santo debotoa. 
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Aitite mukurretako Aitita mukuerretako 
pipertxu7 zalea, pipertxu zalea, 
pipertxuk erre dotso pipertxuak erre deutso 
surrean puntea. surraren puntea. 
Amama barrabana8 Amama barrabana 
gortatik negarrez,  gortatik negarrez, 
katuak eron dotso katuak eroan deutso 
taloa dandarrez. taloa dandarrez. 
 
 
 
Akerra etorri jatzon Akerra etorri jakon 
soloari galtzaille (bis), soloari galtzaile (bis), 
akerrak soloa, akerrak soloa, 
solotik ken, ken, ken, solotik ken, ken, ken, 
geure ortutik a(ke)rra ken. geure ortutik akerra ken. 
Sokea etorri jatzon Sokea etorri jakon 
akerrari galtzaille (bis), akerrari galtzaile (bis), 
sokeak akerra, sokeak akerra, 
akerrak soloa, akerrak soloa, 
solotik ken, ken, ken, solotik ken, ken, ken, 
geure ortutik a(ke)rra ken. geure ortutik akerra ken. 
Sagua etorri jatzon Sagua etorri jakon 
sokeari galtzaille (bis), sokeari galtzaile (bis), 
saguak sokea, saguak sokea, 
sokeak akerra, sokeak akerra, 
akerrak soloa, akerrak soloa, 
solotik ken, ken, ken, solotik ken, ken, ken, 
geure ortutik a(ke)rra ken. geure ortutik akerra ken. 
(...) 
Atsoa etorri jatzon Atsoa etorri jakon 
agurari galtzaille (bis), agureari galtzaile (bis), 
atsoak agura, atsoak agurea, 
agurak idia, agureak idia, 
idiak ura, idiak ura, 
urak suba, urak sua, 
subak makilla, suak makila, 
makillak txakurra, makilak txakurra, 
txakurrak katua, txakurrak katua, 
katuak sagua, katuak sagua, 
saguak sokea, saguak sokea, 
sokeak akerra, sokeak akerra, 
akerrak soloa, akerrak soloa, 
solotik ken, ken, ken, solotik ken, ken, ken, 
geure ortutik a(ke)rra ken. geure ortutik akerra ken. 
 

                                                 
7 Informanteak horrela abestu arren, beste bertsio batzuetan pipatxu zalea agertzen da. 
8 Beste bertsio batzuetan amama koitadea agertzen da. 
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Josepa Antoni koloregorri Josepa Antoni koloregorri 
kapitan baten alaba, kapitan baten alaba, 
aita[k] doterik emon ez arren aitak doterik emon ez arren 
topako dule senarra. topauko dogula senarra. 
Astelehenian ezkondu eta Astelehenean ezkondu eta 
martitzenean basora, martitzenean basora, 
eguztenian orbela batu, eguaztenean orbela batu, 
eguenian etxera. eguenean etxera. 
Barikuetan bendeje prestau, Barikuetan bendejea prestau, 
zapatuetan plazara, zapatuetan plazara, 
domeka goizan apaindu eta domeka goizean apaindu eta 
hamarratako mezara. hamarretako mezara. 
 
 
  
Aittitte dala tutulunberde, Aitita dala tutulunberde, 
(i)amama dala masuste, amama dala masusta, 
aittitte yon da Bituriera aitita joan da Bitoriara 
(i)amama lepon hartute. amama lepoan hartuta. 
Aittitte dala tutulunberde, Aitita dala tutulunberde, 
(i)amama dala masuste, amama dala masusta, 
aittitte etor da Biturieti aitita etorri da Bitoriatik 
(i)amama biden galdute. amama bidean galduta.  
 
 
  
Nere9 aitak amari gona gorria ekarri. (bis) Nire aitak amari gona gorria ekarri. (bis) 
Berriz ere maiteko dio nere amak aitari, Berriz ere maiteko dio nire amak aitari, 
nere aitak amari gona gorria ekarri. nire aitak amari gona gorria ekarri. 
Gona gorri-gorria, zazpi yostunek yosia. (bis) Gona gorri-gorria, zazpi jostunek josia. 
Berriz ere maiteko dio nere amak aitari, Berriz ere maiteko dio nire amak aitari, 
nere aitak amari gona gorria ekarri.  nire aitak amari gona gorria ekarri.  
 
 

Haginak jausten direnekoak 

               
Maritxu talletako Maritxu teiletako 
gona gorridune, gona gorriduna, 
eutsi hagin zaharra ta eutsi hagin zaharra eta 
(i)ekazu barrie. ekarzu barria. 
  
Maritxu talletako Maritxu teiletako 
gona gorrie, gona gorria, 
bota hagin zaharra bota hagin zaharra 
ta ekarzu barrie. eta ekarzu barria. 

                                                 
9 Bertsioetako baten gure agertzen da. 
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Zenbakiak ikasteko 

 
Hamabi karga ardau zuri, Hamabi karga ardau zuri, 
hamaika karga ardau gorri, hamaika karga ardau gorri, 
hamar karga ogi zuri, hamar karga ogi zuri, 
beratzi zezen gorri handi, bederatzi zezen gorri handi, 
zortzi idi, zortzi idi, 
da zazpi behi, eta zazpi behi, 
da sei ahari, eta sei ahari, 
da bost ahuntza, eta bost ahuntza, 
da lau oillo, eta lau oilo, 
da hiru uso, eta hiru uso, 
da tortoillo bi, eta tortoilo bi, 
da eper bat, eta eper bat, 
drangiandran... drangiandran... 
hamalau fraillek eta hiru andrak hamalau frailek eta hiru andrak 
hauxe afari yan genduna bart. hauxe afaria jan genduana bart. 
 
 
  
Bat, bi, hiru, lau, Bat, bi, hiru, lau 
bost, sei, zazpi, zortzi, bost, sei, zazpi, zortzi, 
bederatzi, hamar, bederatzi, hamar, 
hamaika, hamabi, hamaika, hamabi, 
hamahiru, hamalau, hamahiru, hamalau, 
hamabost, hamasei, hamabost, hamasei, 
hamazazpi, hamazortzi, hamazazpi, hamazortzi, 
hemeretzi, hogei. (bis) hemeretzi, hogei. (bis) 
Hogei, hemeretzi, Hogei, hemeretzi, 
hamazortzi, hamazazpi, hamazortzi, hamazazpi, 
hamasei, hamabost, hamasei, hamabost, 
hamalau, hamahiru, hamalau, hamahiru, 
hamabi, hamaika, hamabi, hamaika, 
hamar, bederatzi, hamar, bederatzi, 
zortzi, zazpi, sei, bost, zortzi, zazpi, sei, bost, 
lau, hiru, bi, bat. (bis) lau, hiru, bi, bat. (bis) 
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Bat: Batxi Parrat. Bat: Batxi Parrat. 
Bi: Batxi Eperdi. Bi: Batxi Eperdi. 
Hiru: kolko bete diru. Hiru: kolkoa bete diru. 
Lau: andrea[k] galdu nau. Lau: andreak galdu nau. 
Bost: Batxi Porrot. Bost: Batxi Porrot. 
Sei: gorta bete behi. Sei: gorta bete behi. 
Zazpi: buru bete pazpi. Zazpi: buru bete bazpi. 
Zortzi: buru bete zorri. Zortzi: buru bete zorri. 
Bedratzi: katuri narru eratzi. Bederatzi: katuari narrua eratzi. 
Hamar: katue mar-mar. Hamar: katua mar-mar. 
Hamaka: katuek kamaran kaka. Hamaika: katuak kamaran kaka. 
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Beste kanta batzuk 

 

Jan-edanaren gainekoak 

 
  
Maritxu, Maritxu, Maritxu, Maritxu, 
txokolatea loditxu txokolatea loditu 
aitari txe amari tirritoleri aitari eta amari tirritoleri 
zeuretzat neuretzat koipetsu. zeuretzat neuretzat koipetsu. 
Maritxu, Maritxu, Maritxu, Maritxu, 
holan biziko zara zu. holan biziko zara zu. 
Goizian-goizian txokolatea Goizean-goizean txokolatea 
arratsaldean koipetsu, arratsaldean koipetsu, 
aitari ta amari porrusaldea aitari eta amari porrusaldea 
zerorrek edari gozotsu, zerorrek edari gozotsu, 
Maritxu, Maritxu, Maritxu, Maritxu, 
bizitxen badakizu. biziten badakizu. 
 
 
          
Mahatsaren orpotik dator  Mahatsaren orpotik dator 
mama gozua, mama gozua mama gozoa, mama gozoa 
edango geunkela edango geunkela 
beteri[k] pasua. beterik basua. 
Klin! Beteri[k] pasua. Klin! Beterik basua. 
Nik zuri, zuk niri, Nik zuri, zuk niri, 
agur egiñaz alkarri agur eginaz alkarri 
basua txit garbi basua txit garbi 
biharko da ipiñi. beharko da ipini. 
 
 
  
—Maritxu nora zoiaz —Maritxu nora zoaz 
eder galant hori? eder galant hori? 
—Itxurrira Bartolo —Iturrira Bartolo 
nahi badozu etorri. nahi badozu etorri. 
—Itxurrian zer dago? —Iturrian zer dago? 
—Ardautxu zuria. —Ardautxu zuria. 
—Biok edango dogu —Biok edango dogu 
nahi dogun guztia. nahi dogun guztia. 
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—Aitte Juaniko, seme Periko, —Aita Juaniko, seme Periko 
zer dekok afaritteko? (bis) zer daukok afariteko? (bis) 
—Orio-aza gozo-gozoa, —Orio-aza gozo-gozoa, 
talo beroaz yateko. (bis) talo beroagaz jateko. (bis) 
 
 
 

Itsasoa eta arrantzarekin lotutakoak 

 
  
Maurizin potiñakin Mauriziren potinarekin 
zoiaz zu kalara, zoaz zu kalara, 
txibi asko ekarri txibia asko ekarri 
Kandido albara. Kandido albara. 
Aplika uste(d), uste(d), uste(d), Aplika usted, usted, usted, 
hau egia, hau egia, 
Eulalik dako pantorrilaren lodia. Eulalik dauko pantorrilaren lodia. 
Aplika uste(d), uste(d), uste(d), Aplika usted, usted, usted, 
hau egia, hau egia, 
gero ondo gobernatu famelia. gero ondo gobernatu familia. 
 
 
  
Balearen bertsoak sortak bertso asko daukaz baina gutxi batzuk baino ez ditugu jazo. 
 
Luis gaiztuak hemendik Luis gaiztoak hemendik 
lehenengo arponada, lehenengo arponada, 
balia harrapatzeko balea harrapatzeko 
txit gizon ona da. txit gizon ona da. 
Estimatzekua da Estimatzekoa da 
halango arponada, halango arponada, 
bedratzi milla errial bederatzi mila erreal 
bazuan jornala. bazuen jornala. 
 
Joxe de Karamelo Jose de Karamelo 
bigarren golpian, bigarren golpean, 
ederki portatu zan ederki portatu zan 
bere subertian. bere suertean. 
Baliari odola Baleari odola 
bizkerra betian, bizkarra betean, 
ezin zajon gelditu ezin zakon gelditu 
ito zan artian. ito zan artean. 
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Jose Manuel serenok Jose Manuel serenok 
inderrak baditu, indarrak baditu, 
haren zartadakua haren zartadakoa 
Getarian agertu. Getarian agertu. 
Jente guzti orduan Jente guztia orduan 
hemen zan harritu, hemen zan harritu, 
izugarrizko famak izugarrizko famak 
ekarri egin ditu. ekarri egin ditu. 
 
Zuok getariarrak Zuok getariarrak 
beseguk ugari, bisiguak ugari, 
laga egiozute laga egiozute 
gure baliari. gure baleari. 
Ama iges joan da Ama ihes joan da 
umia dek hori, umea duk hori, 
jarrai iezaiozute jarrai iezaiozue 
nahi badozute hari. nahi baduzue hari. 
 
 
  
Agertuten direz Iparraldetik Agertuten dira Iparraldetik 
Belakiz eta Dultzia, Belakiz eta Dultzia, 
Armintzako morroi sastarrak Armintzako morroi sastarrak 
tabernarako bidean. tabernarako bidean. 
 
 
   
Itsasotiken gatozenian Itsasotikan gatozenean 
arrain barik etxera, arrain barik etxera, 
andra zantarrak bialtzen gaituz andra zantarrak bialtzen gaitu 
afaldu barik ogera. afaldu barik ohera. 
Ohian sartuta popia emon Ohean sartuta popea emon 
hau da betiko kontua, hau da betiko kontua, 
holako andra zantarrakaz ezkontzen dana halako andra zantarrakaz ezkontzen dana 
ez da makala tontua. ez da makala tontua. 
 
 
   
Ondarruan lapia Ondarroan lapia 
Lekitxon txirlia (bis), Lekeition txirlia (bis), 
Elantxoben portzebe Elantxoben pertzebe 
hatxarte guztietan (bis), hatxarte guztietan (bis), 
Lagan mojojoia, Lagan mojojoia, 
Bermion atuna (bis), Bermeon atuna (bis), 
Bakion txakoliña, Bakion txakolina, 
Armintzan langosta (bis), Armintzan langosta (bis), 
Plentzian sanatorio, Plentzian sanatorio, 
Santurtzin sardiña (bis). Santurtzin sardina (bis). 
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Isil-isilik dago Isil-isilik dago 
playe barrenian, playa barrenean, 
untzi zuri polita ontzi zuri polita 
uraren ganian. uraren gainean. 
Oh maitea, oh laztana, Oh maitea, oh laztana, 
zeure poza, atsegiña, zeure poza, atsegina, 
zergaitik zeure bizitza zergaitik zeure bizitza 
mingots illuna da.  mingots iluna da. 
 
 
  
Eta ke talaieruak (hiru aldiz) Eta ke talaieruak (hiru aldiz) 
baporrak urten arte. baporrak urten arte. 
Lelengo bapor Gaiarre (hiru aldiz) Lehenengo bapor Gaiarre (hiru aldiz) 
etxale dau itxeko. etxale dago egiteko. 
Botata ezin atrapa (hiru aldiz) Botata ezin atrapa (hiru aldiz) 
txo, recoños! txo, recoños! 
txikotatik eskapan! txikotatik eskapan! 
Portuondo botaik kanpotik (hiru aldiz) Portuondo bota egik kanpotik (hiru aldiz) 
dana (i)Armintzerako. dana Armintzarako. 
 
 
 

Animaliak 

      
Amilotxak ez dauko Amilotxak ez dauko 
kukun bildurrik, kukuaren bildurrik, 
amilotxa sartzen da amilotxa sartzen da 
haretx zulotik. haretx zulotik. 
 
 
 
Han hantxe goiko harestitxu baten Han hantxe goiko harestitxu baten 
kukuak umeak egin yozak aurten, kukuak umeak egin dozak aurten, 
kukuak egin, amilotxek jan kukuak egin, amilotxak jan 
haxe bere kukuarentzat zoritxarra1 zan. haxe bere kukuarentzat zoritxarra zan. 
Apa mutil gaztea, Aupa mutil gaztea, 
gogor yantzan egin, gogor jantzan egin, 
ijiji eta ajaja ijiji eta ajaja 
aurrera korridu’ik. aurrera korridu egik. 
  
 
 
 
 
                                                 
1 Beste bertsio batzuetan txoritxarra agertzen da. 
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Zer diraustazu txindortxu polita Zer diraustazu txindortxu polita 
sasi horren ganean sasi horren ganean 
negarrez yarrita? negarrez jarrita? 
Abendua sartu barik Abendua sartu barik 
zeure habian zeure habian 
hartuko ete gaittue hartuko ete gaitue 
zenbatzuk azpian. zenbaitzuk azpian. 
 
  
Txoritxu pinto-pinto Txoritxu pinto-pinto 
zugatzen gaiñean, zugatzaren gainean, 
zelan kantaten dozu[n] zelan kantaten dozun 
buztentxun gaiñean. buztantxuren gainean. 
 
 
 
Basatxoritxu mustur luzia Basatxoritxu mustur luzia 
ez yoan donokira2 billa, ez joan donokira bila, 
aingerutxurik bihar ezkero aingerutxurik behar ezkero 
horra hor gure mutilla. horra hor gure mutila. 
 
Bere mosua edurra da-ta Bere mosua edurra da-ta 
urrez mihes da ta ezpanak,3 urrez mihise eta ezpanak, 
bertan urturik lotuko dira bertan urturik lotuko dira 
bere bularra ta zanak. bere bularra eta zanak. 
 
Ai nok leukezan urrezko orrotzak Ai nork leukezan urrezko orrotzak 
urrez mihetan harie, urrez mihise eta haria, 
urrez hasi ta amaitxuteko urrez hasi eta amaituteko 
seintxu honentzat yantzie. seintxu honentzat jantzia. 
 
Larrosatxua[k] bost orri ditu Larrosatxuak bost orri ditu 
klabeliñiak hamabi, klabelineak hamabi, 
gure umetxu hau gura dauenak gure umetxu hau gura dauenak 
eskatu bere amari. eskatu bere amari. 
 

Beste batzuk 

 
Artola[k] teko, Artola[k] teko, Artolak dauko, Artolak dauko, 
Artola[k] teko plantea, Artolak dauko plantea, 
berea dauela, berea dauela berea dauela, berea dauela 
mundu guztiko jentea. mundu guztiko jentea.  
 
 

                                                 
2 Zerura. 
3 Informanteak horrela abestu arren jatorrizko letra hurrengoa da: sua bihotza eta ezpanak. 
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Atzo atsaldian izandu giñan  Atzo arratsaldian izandu ginan 
lagun guztiok erromerian, lagun guztiok erromerian, 
hura bai gauza pozgarria,  hura bai gauza pozgarria, 
neskatil mosu gorria. neskatil mosu gorria. 
 
Arratsalde guztian ibili giñan  Arratsalde guztian ibili ginan 
euskal dantza jatorrian, euskal dantza jatorrian, 
ta zutik guztiok bai lagun onak  eta zutik guztiok bai lagun onak 
irrintzi entzutean. irrintzi entzutean. 
 
Erromeri ederra zan  Erromeri ederra zan 
Santio mendiko tontorrean, Santiago mendiko  tontorrean, 
hantxe egin nuen andragaia,  hantxe egin nuen andragaia, 
bai emakume alaia. bai emakume alaia. 
 
Gero kalera  Gero kalera 
goitikan behera yaisterakoan, goitikan behera jaisterakoan, 
lore eder bat  lore eder bat 
neretzat eman zidan. niretzat eman zidan. 
Zutik, zutik  Zutik, zutik 
euskaldun emakume bikaiñak, euskaldun emakume bikainak, 
irrintzi egin zazute  irrintzi egin zazute 
eztarririk onenak.  eztarririk onenak.  
 
 
 
Katalintxu lora ederra, Katalintxu lora ederra, 
ze klabeliña fiña, ze klabelina fina, 
antxiñeti dekot zuretzat  antxinatik daukat zuretzat 
bihotzeko miña. bihotzeko mina. 
Bihotzeko miñ hori Bihotzeko min hori 
daukaten ezkero, daukadan ezkero, 
ezin dot egin lorik ezin dot egin lorik 
amesetan baiño. amesetan baino.   
 
 
 
Neskazaharrak yoten dira  Neskazaharrak joaten dira 
San Antoniora (hiru aldiz) San Antoniora (hiru aldiz) 
santuari eskatzera senar on bana,  santuari eskatzera senar on bana, 
senar on bana, komeni bada. senar on bana, komeni bada. 
Santuak esaten dio  Santuak esaten dio 
buruakiñ ez, (hiru aldiz) buruarekin ez, (hiru aldiz) 
santuak esaten dio  santuak esaten dio 
buruakiñ ez. (hiru aldiz) buruarekin ez. (hiru aldiz) 
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Mundakan, Mundakan topa dabe Mundakan, Mundakan topau dabe 
neska bat galduta, neska bat galduta, 
leihoan, leihoan ipiñi dabe leihoan, leihoan ipini dabe 
uliak orraztuta. uleak orraztuta. 
Ai leretxu, ai leretxu, ai leretxu, Ai leretxu, ai leretxu, ai leretxu, 
ai leretxu, ai leretxu. ai leretxu, ai leretxu. 
Ai leretxu, ai leretxu, ai leretxu, Ai leretxu, ai leretxu, ai leretxu, 
ai lere lere letxu. ai lere lere letxu. 
 
 
  
Nik ikusi ninduzen Nik ikusi ninduzan 
San Juan gauian, San Juan gauean, 
Txomin eta Bartolo Txomin eta Bartolo 
tabernako atian, tabernako atean, 
hormia zalakuan hormea zalakoan 
bata[k] besteari batak besteari 
txixa egiten zion  txiza egiten zion 
frakatara alkarri. frakatara alkarri. 
 
Azpeitiko Azkaraten Azpeitiko Azkaraten 
atso-agurek ohaga baten, atso-agureak ohaga baten, 
ezkonparriak beste baten ezkonbarriak beste baten 
trikili-traka baten. trikili-traka baten. 
 
 
  
Ama elgoibertarra Ama elgoibartarra 
ella de Orozko, ella de Orozko, 
neuri eskapatu deust neuri eskapatu deust 
con otro morrosko. con otro morrosko. 
Zazpi urte pasau da Zazpi urte pasau da 
que yo la conozco, que yo la conozco, 
por dónde anda ella por dónde anda ella 
nik eztakit asko. nik ez dakit asko. 
 

Baladak: Markesaren alaba 

 
Zeruak eta lurrak egin zituana  Zeruak eta lurrak egin zituena 
memoria argitzera (i)hatoz neregana. memoria argitzera hatoz niregana. 
Esperantza badaukat zerorrek emana Esperantza badaukat zerorrek emana 
kunplituko dedala desio dedana. kunplituko dudala desio dudana. 
 
Amoriozko penak bertso berriyetan Amoriozko penak bertso berrietan 
publika (i)albanitza (i)Euskalerrietan. publika albanitza Euskalerrietan. 
Enteratu naiz ongi (i)enkargu hoietan Enteratu naiz ongi enkargu horietan 
San Jose arratsaldeko hiru t’erdietan.  San Jose arratsaldeko hiru eta erdietan. 
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Markes baten alaba interesatua Markes baten alaba interesatua 
mariñeruarekiñ enamoratua.  marineruarekin enamoratua. 
Deskubridu gaberik bere sekretua  Deskubritu gaberik bere sekretua 
amoriyua zeukan barrena sartua. amodioa zeukan barrena sartua. 
 
Egun siñalia zan goguan hartzeko Egun seinale zan gogoan hartzeko 
esan ziyola (i)haren etxera juateko; esan ziola haren etxera joateko; 
—deseo dedan hitz hau manifestateko —deseo dudan hitz hau manifestatzeko 
zurekiñ, Antonio, nago izateko. zurekin, Antonio, nago izateko. 
 
—Zer esaten didazu, Juanita hitz hori, —Zer esaten didazu, Juanita hitz hori, 
tentatzen ari zera trazak badirudi. tentatzen ari zara trazak badirudi. 
Etzait zure gradurik tokatutzen neri, Ez zait zure gradurik tokatutzen niri, 
ez burlarikan egiñ mariñeruari. ez burlarikan egin marineruari. 
 
—Iduki dezakezu ongi siñistua —Eduki dezakezu ongi sinistua 
aspaldiyan neguala zutzaz gustatua. aspaldian nengoela zutaz gustatua. 
Etzaitut nik utziko desanparatua, Ez zaitut nik utziko desanparatua, 
halan egiten dizut gaur juramentua. hala egiten dizut gaur juramentua. 
 
Konformatu ziraden alkarren artian Konformatu ziraden alkarren artean 
ezkonduko zirala (i)hurrengo urtian. ezkonduko zirala hurrengo urtean. 
Eskola ikasteko biyen bitartian Eskola ikasteko bien bitartean 
beraren herritikan guztiz apartian. beraren herritikan guztiz apartean. 
 
Halan disponiturik jarri ziran biak Halan disponiturik jarri ziran biak 
kartaz entenditzeko (i)alkarren berriyak, kartaz entenditzeko alkarren berriak, 
formalidadiakin jartzeko (i)egiyak formalidadearekin jartzeko egiak 
baiña (i)etziran lo egon amaren begiyak. baina ez ziran lo egon amaren begiak. 
 
Alperrik izango dira hasarre guztiak Alperrik izango dira hasarre guztiak 
ez naute mudatuko (i)eternidadian,  ez naute mudatuko eternidadean, 
esposatu nahi nuke kariño (i)onian esposatu nahi nuke karino onean 
Antonio Maria (i)etortzen danian. Antonio Maria etortzen danean. 
 
(i)Ezin egon zan ama hitz hori sufritzen, Ezin egon zan ama hitz hori sufritzen, 
berihala (i)hasi zan kartak detenitzen, berehala hasi zan kartak detenitzen, 
intenziyo haundiagaz ezkontza galdutzen; intentzio handiagaz ezkontza galdutzen; 
Juanitak halakorik ez zuen pentsaten. Juanitak halakorik ez zuen pentsatzen. 
 
Amaren malezia korreora juanda Amaren malezia korreora joanda 
Antonio hil zala egin zuan karta. Antonio hil zala egin zuan karta. 
Juanitaren tristura maitia izanda Juanitaren tristuraz maitea izanda 
engañatua beste gezur bat esanda. engainatua bestek gezur bat esanda. 
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Amak esaten dio: —Juanita neria, Amak esaten dio: —Juanita nirea, 
galdu da diotenez Antonio Maria, galdu da diotenez Antonio Maria, 
nik billatuko dizut beste bat hobia, nik bilatuko dizut beste bat hobea, 
mayorazgo interes askoaren jabia. mayorazgo interes askoren jabea. 
 
—Ama, ez neri esan horrelakorikan, —Ama, ez niri esan horrelakorikan, 
ez det nik bestegana (i)amodiorikan, ez dut nik bestegana amodiorikan, 
ezin alegre leike nere barrenikan ezin alegre leike nire barrenikan 
komenientzia (i)ona (i)egonagatikan. komenientzia ona egonagatikan. 
 
—Utzi alde batera horrelako lanak, —Utzi alde batera horrelako lanak, 
ez dizut nik ikusten zu bezela damak, ez dizut nik ikusten zu bezala damak, 
nahi badituzu hartu onrak eta famak nahi badituzu hartu onrak eta famak 
billatuko zaituztez aitak eta amak. bilatuko zaituzte aitak eta amak. 
 
Denpora kunpliturik galaia (i)abiyan Denpora kunpliturik galaia abian 
zer pasatu ote zan haren memoriyan. zer pasatu ote zan haren memorian. 
Kartarik hartu gabe juan dan aspaldiyan, Kartarik hartu gabe joan dan aspaldian, 
inozente sartu zan jayo zan herrian. inozente sartu zan jaio zan herrian. 
 
Hau da lendabiziko (i)esan zenduena: Hau da lehendabiziko esan zenduena: 
—zer da musikarekiñ onratzen dutena? —zer da musikarekin onratzen dutena? 
Markesaren alaba kaliak barrena Markesaren alaba kaleak barrena 
esposario zala (i)harek bihar zuena. esposario zala harek behar zuena. 
 
Desmayaturik egin zuen ordubete Desmaiaturik egin zuen ordubete 
gero nobiya eske hitz bi egiñ arte, gero nobia eske hitz bi egin arte, 
inguratu zitzayon makiña bat jente, inguratu zitzaion makina bat jente, 
bigarren ordurako hil da derrepente. bigarren ordurako hil da derrepente. 
 
Gaba pasatu eta hurrengo goizean Gaua pasatu eta hurrengo goizean 
entierrua zuen bigarren klasian, entierrua zuen bigarren klasean, 
markesaren alaba guztien atzian markesaren alaba guztien atzean 
zer pena izango zan haren bihotzian! zer pena izango zan haren bihotzean! 
 
Penarekin leherturik Antonio hil zan, Penarekin leherturik Antonio hil zan, 
akonpañatu zuen Juanitak eleizan, akonpainatu zuen Juanitak eleizan, 
maitasuna baziyon esan dedan gisan maitasuna bazion esan dudan gisan 
geroztikan ezuen osasunik izan. geroztikan ez zuen osasunik izan. 
 
Erremedio balei sentimentu hori Erremedio balei sentimentu hori 
bitarteko bat jarri Jesus maiteari, bitarteko bat jarri Jesus maiteari, 
oraziño (i)egiñaz Birjiña (i)Amari orazio eginaz Birjina Amari 
zeruan gerta dediñ Antonio Mari. zeruan gerta dedin Antonio Mari. 
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Alkarren konpañian guk ere nahi degu, Alkarren konpainian guk ere nahi dugu, 
Birjiña, egiezu Jaunari erregu Birjina, egiozu Jaunari erregu 
kristau guztiokaitik baldiñ albazendu, kristau guztiokaitik baldin albazendu, 
Iturrinok horrela desiatuten du. Iturrinok horrela desiatuten du. 
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Koplak 

Santiago pasau da eta 

 
 
Santiau pasau de ta Santiago pasau da eta 
Santa Ana geubian (bis), Santa Ana gauean (bis), 
mutil bi egon zazen morena mutil bi egon zoazen morena 
bentana batian oi ai (bis). bentana batean oi ai (bis). 
 
Mutillok egon zazen Mutilok egon zoazen 
guzurre[k] kontetan (bis), guzurrak kontetan (bis), 
aittitte koitxedue morena aitita koitadua morena 
taloak erretan oi ai (bis). taloak erretan oi ai (bis). 
 
Amama koitxedia Amama koitadea 
gortati negarrez (bis), gortatik negarrez (bis), 
katu demoliñuak morena katu demoninoak morena 
taloa dandarrez oi ai (bis). taloa dandarrez oi ai (bis). 
 
Masuste koloreko Masusta koloreko 
begitxu baltzokaz (bis), begitxu baltzokaz (bis), 
ondo engaiña i ñona morena ondo engaina egin nona morena 
berba labanokaz oi ai (bis). berba labanokaz oi ai (bis). 
 
Harako zeuk gure ta Harako zeuk gura eta 
neuk gure enendunian (bis), neuk gura ez nendunean (bis), 
berba labanik asko morena berba labanik asko morena 
zendula miñian oi ai (bis). zenduala mihinean oi ai (bis). 
 
Zeu bere Joxepa ta Zeu bere Joxepa eta 
neu bere Joseba (bis), neu bere Joseba (bis), 
hontxe konta biharkuz morena hontxe kontau beharko doguz morena 
hamalau pezeta oi ai (bis). hamalau pezeta oi ai (bis). 
 
 
 

Urrekobelontxubeko 

 
Urrekobelontxubeko Urrekobelontxubeko 
hiru neskatilla hiru neskatila 
Atxurire joan zizan Atxurira joan ziran 
nobiyoaren billa. nobioaren bila. 
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Atxurire joan eta Atxurira joan eta 
lelango berbia lehenengo berbea 
esan egiñ eistazu esan egin egidazu 
zein dodan neuria. zein dodan neurea. 
 
Esaten badostazu Esaten badeustazu 
zein dodan neuria, zein dodan neurea, 
orduntxe emongo dotsut orduantxe emongo deutsut 
neure pesetia. neure pezetea. 
 
Urrausi pandero Ur hausi pandero 
(i)azunberdikoa azunberdikoa 
garrie lodi-lodi garria lodi-lodi 
kolore bikoa. kolore bikoa. 
 
Non da gure untziko Non da gure ontziko 
mutil gazterie mutil gazteria 
aspentadurik nago espantaturik (?) nago 
premiyoaren giez. premioaren deiez (?). 
 
Elaie bat etor yaten Elai bat etorri jatan 
arbiñ eta istu arbin eta estu 
neurtu egin bihar neuela neurtu egin behar nebala 
luze labra biztu luze labra (sic) biztu 
ohiaren neurrian ohearen neurrian 
ohiaren neurrian ohearen neurrian 
yoten duleko oñelagaz joten dogulako orinalagaz 
kokotazurrian. kokot hazurrean. 
 
Etxera yoan eta Etxera joan eta 
gatza ta zangura gatza eta zangura (sic) 
neuk egin behar  neuk egin behar 
neuskizula nik kura. neuskizula nik kura. 
Jose Bentura, Jose Bentura Jose Bentura, Jose Bentura 
ez etorri gehiautan ez etorri gehiagotan 
nire komentura. nire komentura 
Jose Bentura, Jose Bentura Jose Bentura, Jose Bentura 
ez etorri gehiautan ez etorri gehiagotan 
nire komentura. nire komentura. 
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Dantzarako koplak 

Jotarako koplak 

 
Ai Maritxu joskillea  Ai Maritxu joskilea 
etxe oneko alabea, etxe oneko alabea, 
egun beten yosten deitu egun baten josten ditu 
frakak eta alkondarea. frakak eta alkondarea. 
 
Maritxu tabernerea Maritxu tabernerea 
txikitxu konponidea, txikitxu konponidea, 
hiru kuartilu t´erdiagaz hiru kuartilu eta erdiagaz 
egiten dau azunbrea. egiten dau azunbrea.  
 
Begire nago begire Begira nago begira 
hor goiko bide barrire, hor goiko bide barrira, 
ia noiz etorriko dan  ia noiz etorriko dan 
nire nobia herrire. nire nobia herrira. 
 
Neure nobiaren ama Neure nobiaren ama 
asto baten jaube dana, asto baten jaube dana, 
astoak ekarriko’tso astoak ekarriko deutso 
etxean bihar dauena. etxean behar dauena. 
 
Hauxe da akaberea, Hauxe da akaberea, 
akaberean tristea, akaberearen tristea, 
agur aita, agur ama, agur aita, agur ama, 
agur arreba maitea. agur arreba maitea. 
 

 
 
Txikitxue zera baiña  Txikitxua zara baina 
hasiko zera oraindio, hasiko zara oraindino, 
hasiten ezpaza(ra) bere hasiten ez bazara bere 
ez zaitutela utziko. ez zaitudala utziko. 
 
Esan dozu ederrori Esan dozu ederrori 
ez zagozela neuretzat, ez zagozela neuretzat, 
eskerrik asko majea eskerrik asko majea 
ta neu be enago zeuretzat. eta neu be ez nago zeuretzat. 
 
Neure amak ezkontzeko Neure amak ezkontzeko 
neure moduko bategaz, neure moduko bategaz, 
dotea ematen dio  dotea ematen dio 
oillo lokea bost txitagaz. oilo lokea bost txitagaz. 
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Hauxe da despedidea, Hauxe da despedidea, 
despedide honen tristea, despedida honen tristea, 
iñori txarrik ein barik  inori txarrik egin barik 
hasarre deuku jentea. hasarre daukagu jentea. 
 
 
San Antonio, San Antonio       San Antonio, San Antonio 
txarrie gaixo danian, txarria gaixo danean, 
San Antonio ez da esaten San Antonio ez da esaten 
urdaia yaten danian. urdaia jaten danean. 
 
Gure aza ta porruek Gure aza eta porruak 
eroan deitu neguek, eroan ditu neguak, 
barriak ekarko deitu  barriak ekarriko ditu 
udebarriko beruek. udabarriko beruak. 
 
Mendi altuan edurre Mendi altuan edurra 
bota surtera egurre, bota surtera egurra, 
neskatil galantan amak neskatil galanten amak 
mutil zantarran bildurre. mutil zantarran bildurra.  
 
Agur eta orain bagoaz Agur eta orain bagoaz 
baiña denpora gutxiko, baina denpora gutxiko, 
berriro etorko gera  barriro etorriko gara 
zuekaz hemen oteko. zuekaz hemen egoteko. 
 
 
 
Goiko errotako Maritxu Goiko errotako Maritxu 
etxe oneko alabia, etxe oneko alabea, 
egun batian josi zitun egun batean josi zituen 
prakak eta alkondaria. prakak eta alkondarea. 
 
Larrosatxuak bost orri Larrosatxuak bost orri 
klabeliñiak hamabi, klabelineak hamabi, 
andra ederra nahi deunak andra ederra nahi dabenak 
ibilli erroldan sarri. ibili erroldan sarri. 
 
Portuan dekot batela Portuan daukat batela 
itsason ez da motela, itsasoan ez da motela, 
harez harrapatzen det nik haregaz harrapatzen dot nik 
txitxarrua ta berdela. txitxarroa eta berdela. 
 
Amak itxi nendun neri Amak itxi nendun niri 
herentzia guztia, herentzia guztia, 
hamar txitxe eta oillo loke hamar txitxa eta oilo loka 
hori zan guztia. hori zan guztia. 
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Matxalen Busturiko  Matxalen Busturiko 
amari negarrez, amari negarrez, 
gona / amental gorri barik gona / amental gorri barik 
ezkonduko danez. ezkonduko danentz. 
 
Fermiñek emon dotso Ferminek emon deutso 
bosteko txirie1, bosteko ziria, 
haregaz erosteko haregaz erosteko 
amental gorrie. amental gorria. 
 
Amak emoten dio Amak emoten dio 
bosteko gorria, bosteko gorria, 
erosizu Matxalen erosizu Matxalen 
amental gorria. amental gorria. 
 
 
 

Pandero barri-barrie Pandero barri-barria 
amak Bilboti ekarrie, amak Bilbotik ekarria, 
hamar errel pagata hamar erreal pagauta 
guzti da urregorrie. guztia da urregorria. 
 
 
 
Udebarriko lorea Udabarriko lorea 
non egon zara neguen? non egon zara neguan? 
Abazuzen bildurreaz Abazuzaren bildurragaz 
ostute lurren barruen. ostuta lurraren barruan. 
 
 
 
Pandero barri-barrie Pandero barri-barria 
Durangon han erosie, Durangon han erosia, 
hamar errial pagaute hamar erreal pagauta 
dana da (i)urregorrie. dana da urregorria. 
 
Nire aitak amari  Nire aitak amari 
gona gorria ekarri, gona gorria ekarri, 
ai gona gorri-gorria ai gona gorri-gorria 
zazpi jostunek josia. zazpi jostunek josia. 
 
Hauxe da despedidia,  Hauxe da despedidea, 
despedidaren tristia, despedidaren tristea, 
agur aita eta ama,  agur aita eta ama, 
agur arreba maitia. agur arreba maitea. 
                                                 
1 Txanpon mota da. 
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Klabelinetxu bentanakoa Klabelintxu bentanakoa 
egon zara kontuen, egon zara kontuan, 
amoretxu betek huts emon arren amoretxu batek huts emon arren 
beste asko dau munduen. beste asko dau munduan. 
 
 

Arinekorako koplak 

 
Agure zaharrak deitu  Agure zaharrak ditu 
hiru elementu, hiru elementu, 
eztule ta "gorgojo"  eztula eta "gorgojo" 
eta uzkerra franku. eta uzkerra franku. 
 
Atsoak alabea  Atsoak alabea 
saldu daianean, saldu dagianean, 
lo eingo yok zurrun-zurrun lo egingo jok zurrun-zurrun 
ohian bazterrean. ohearen bazterrean. 
 
Tirikitiki tauki Tirikitiki tauki 
mailluaren hotsa, mailuaren hotsa, 
errementari baiño errementari baino 
hoba dok arotza. hoba dok arotza. 
 
Durangon bazkalduta Durangon bazkalduta 
Mañaritti gora, Mañaritik gora, 
erromerira goaz  erromerira goaz 
San Antoniora. San Antoniora. 
 
Askok egiten dotso Askok egiten deutso 
San Antoniori, San Antoniori, 
egun baten juan ta egun batean joan eta 
bestean etorri. bestean etorri. 
 
Aita San Antonio Aita San Antonio 
Urkiolakoa, Urkiolakoa, 
bihotz askoarentzat bihotz askorentzat 
santu debotoa. santu debotoa. 
 
Agur San Antonio  Agur San Antonio 
diñoe hemen bitarten, dinoe hemen bitartean, 
aurtengo amaitu da-ta  aurtengoa amaitu da-ta 
hurrengo urtera arten. hurrengo urtera artean. 
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Hamaika demoniño Hamaika demonio 
badago munduen, badago munduan, 
Josepan lehengusiñek Joseparen lehengusinak 
engaiña ninduen. engaina ninduan. 
 
Betik ibilli arte Beti ibili arte 
neure inguruen, neure inguruan, 
berak hartu artean  berak hartu artean 
sorgiñen moduen. sorginen moduan. 
 
Oraingo mutilkoak Oraingo mutikoak 
satorran plantakaz, satorraren plantakaz, 
erromerira doaz erromerira doaz 
abarka mantakaz. abarka mantakaz. 
 
Agur bat esateko Agur bat esateko 
gazte ta zaharrari, gazte eta zaharrari, 
ardautxua ekarri  ardautxua ekarri 
eze gara egarri. eze gara egarri. 
 

 
 
Amama koitedea  Amama koitadea 
gortati negarrez, gortatik negarrez, 
katuak eroan dotso katuak eroan deutso 
taloa dandarrez. taloa dandarrez. 
 
Sarri-sarri pasten da Sarri-sarri pasaten da 
errekatik ure, errekatik ura, 
asto buzten bakoa asto buztan bakoa 
iñok etxok gure. inork etxok gura. 
 
Alperra beti dago  Alperra beti dago 
gauza bat pentsaten, gauza bat pentsaten, 
behar itten dauena behar egiten dauena 
eztala kantsaten. ez dala kantsaten. 
 
Txiki-txikitxue ta Txiki-txikitxua eta 
Poli[t]-politxue, polit-politxua, 
nori emongo’tsezuz nori emongo deutsazuz 
neuri aginduek. neuri aginduak. 
 
 
 
Hamaka ta hamabi Hamaika eta hamabi 
hogeta hiru lauko, hogeita hiru lauko, 
atsoak alabea atsoak alabea 
salduteko deuko. salduteko dauko. 
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Atsoak alabea  Atsoak alabea 
saldu deienean, saldu dagianean, 
musturre bero yekok musturra bero jaukok 
ohian bazterrean. ohearen bazterrean. 
 
 
       

Zure amak neuri Zure amak neuri 
bidean topaute, bidean topauta, 
ezteust agurrik egin ez deust agurrik egin 
burua biraute. burua birauta. 
 
Zure amak neuri Zure amak neuri 
kasurik ez eiteko, kasurik ez egiteko, 
ze palazio deko ze palazio dauko 
zuri donateko. zuri donateko. 
 
 
  
Edurre teilletuan Edurra teilatuan 
egurra basoan, egurra basoan, 
taloak erretako  taloak erreteko 
uruna auzoan. uruna auzoan. 
 
 
     
Amoretxu be[t] paiño Amoretxu bat baino 
bi hobeto dire, bi hobeto dira, 
bateri ondo esan bateri ondo esan 
ta bestea begire. eta bestea begira. 
 
 
 
 
 
 
 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

213

Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta. 
 

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria 
 

 1

 

 

Errezitatuak 

 

Igarkizunak 

Ezetz igarri zer dan? Orpora apuntatu eta sudurrera aparatzen duena?  

Erantzuna: uzkerra 

 

Zer da? Aurrean punta bi eta atzean zulo bi? 

Eta aurrean punta bat eta atzean zulo bat?     

Erantzunak: artaziak eta orrotza.   

  

Errezitatuak 

 
Tanparrapatan, Tanparrapatan, 
gozan lapatan, goazen lapatan, 
handik etorri tte handik etorri eta 
egositte yan. egosita jan.   
 
 
Gabon Gaboneta, 
errosa kaltzeta, 
Jesus jaio da-ta, 
jo daigun kisketa.  
 
 
Pedro Pedrolin, Pedro Pedrolin, 
toca tambolín, toca tambolín, 
enbrak1 elixara, enbrak elizara, 
gizonak tabernara, gizonak tabernara, 
Pedro? Kakatara!  Pedro? Kakatara!  
 
 
Tolon-tolon, Tolon-tolon, 
asto solon, astoa soloan, 
behie bason, behia basoan, 
esne auzon. esnea auzoan.  
 
                                                 
1 Andrak, emakumeak. 
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Tunturruntañe, Mari Montañe, Tunturruntaiña, Mari Montaña, 
intxurtxu bet eta hiru kaztañe. intxurtxu bat eta hiru gaztaina.  
 
 
Agur luze gaiñe2 labur, Agur luze gaina labur, 
labur gaiñe luze, labur gaina luze, 
agur eper luze. agur eper luze.  
 
 
Akarrak adarrak okerrak deittu, Akerrak adarrak okerrak ditu, 
deittu okerrak adarrak akarrak.  ditu okerrak adarrak akerrak.   
 
 
Sí tte no ta por aquí, Sí eta no eta por aquí, 
auzoko txakurrek erdera daki.  auzoko txakurrak erdera daki.  
 
 
Txokolate con burruntzi, Txokolate con burruntzi, 
putz egin tte klaunk iruntsi3.  putz egin eta klaunk iruntsi.  
 
 
Allá cuidaus, Allá cuidaus, 
gure gortan txarri bi dauz.  gure gortan txarri bi dagoz.   
 
 
Jose yanta bere gose, Jose janda bere gose, 
edanta bere egarri, edanda bere egarri, 
Jose baragarri. Jose baragarri.   
 
 
Santa Barbara, Santa Kruz, Santa Barbara, Santa Kruz, 
Jaune balia zakiguz. Jauna balia zakiguz. 
Iñuzentean ogie, Inozenteen ogia, 
Jaunaren miserikordie. Jaunaren miserikordia.    
 
 
Kukuk kuku, arbolarik arbola kuku ta kuku, Kukuak kuku, arbolarik arbola kuku eta kuku, 
aprilen zortzireko etorten daku. apirilaren zortzirako etorten jaku.  
 
 
Eguzki santu, zerun berinketu Eguzki santu, zeruan bedeinkatu 
te lurren alabadu, eta lurrean alabadu, 
ez zaittezela zeure aman aurren lotsatu.  ez zaitezela zeure amaren aurrean 
 lotsatu.  
Ai ene! Ai ene! Agiñeko miñe medikuaiñe. Ai ene! Ai ene! Hagineko mina  medikugana.  
 
                                                 
2 Adina. 
3 Irentsi. 
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Dingilin dango Mariñe, Dingilin dango Mariñe, 
beti horrela bagiñe, beti horrela bagine, 
beti horrela izaterako, beti horrela izateko, 
boltsea deku ariñe. boltsea daukagu arine.  
 
 
Motza, katu korotza. 
 
 
Zelan uzena? Okela gizena.  Zelan izena? Okela gizena. 
Apellidu? Juan Barkilleru. Apellidua? Juan Barkillerua. 
 
 
Ene San Mames, bart egin dot ames. 
Ona bada biontzat, txarra bada, baperez. 
 
 
Antonio, Polonio, saca la tres, boltsea bai eta dirurik ez. 
 
 
Negar eta barre, kaka berde.  
 
 
Arre, baztarrak iñ ezteien barre.  Arre, bazterrak egin ez dagien barre.  
 
 
Arre, arre, arre, asto barrabana, Arre, arre, arre, asto barrabana, 
okerreko lekutetik nora naroana.  okerreko lekutatik nora naroana.  
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Esalege da… 

Esakuneak esan aurretik “Esalege da…” esan ohi da. 

Esaera zaharrak eta esamoldeak gure herriaren jakintzaren adierazgarri dira. Bizimodurako 
irakasbide garrantzitsuak ematen dituzte. 

 

Ilun-argia, urte sasoiak eta eguraldia 

Gaua gauekoentzat eta eguna egunekoentzat 

Gauez kontuz ibili behar da jeinuak eta mamuak irteten ei dira eta. 

Gabon eguna, egun iluna 

Neguko egunak sano laburrak dira, eta egunez argi gutxi izaten da. 

Abenduko eguna, argitu orduko iluna 

Abenduan, neguan, egunak oso laburrak eta gauak oso luzeak izaten dira, horren ondorioz 

argi-ordu gutxi izaten ditugu. 

Andre Maria martiko, uda da betiko 

Martian eguraldi ona egiten hasten da. 

Eurien gaineko leia, eurien deia 

Euria egin ostean leia botaz gero, berriz dugu bustitzeko arriskua, euria baitakar. 

Sanjuanetan beroz erretzen, hotzez hiltzen abenduan 

San Juanetan eguraldi ona egoten da, abenduan, ostera, eguraldia hotza izaten da. 

Okila kantetan, euria atetan 

Okilaren kantua entzunez gero, euria dakarrela esaten da. 

San Antonio, San Antonio txerria gaixo danean, San Antonio ez da esaten urdaia jaten 
danean 

Animaliak gaixo daudenean errezatu egiten zaio santuari, baina okela jaten dugunean, berriz, 
ez gara santuarekin gogoratzen. 

Goiz gorri, arratsean euri, arrats gorri, goiz haize  

Goizean zerua gorri badago, euria dakar. Arratsaldean zerua gorri badago, hurrengo goizean 
haizea dakar. 

Egunik luzeena, San Juanena 

San Juan gaua da urteko gaurik luzeena, beraz, egunik laburrena. 
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Azaro euritsu, urte garitsu  

Azaroan euria egiten duenean, hurrengo urtean uzta ona izango dela pentsatzen da. 

 

Gabon, bonbon, Natibitate ase eta bete, eta San Estebantxe besteetan letxe  

Gabon eta Natibitate egunez lar jaten da, eta hurrengo egunean berriro betiko antzean. 

Bisiestu, bizi estu 

Urte bisustuak urte txarrak direla uste du jendeak.  

Txarri bakotxari heltzen jako beraren San Martin 

Denei heltzen zaie momenturen baten merezi dutena. 

Bostak eta iluna, txarria hilteko eguna 

Neguko egunak sano laburrak izaten dira, eta txerriak orduantxe hiltzen dira. 

Otea loretsu, negua edurtsu 

Otea loretan dagoenean negu hotza espero da. 

 

Natura 

 

Itsasoak adarrik ez 

Arriskutsua da itsasoa, bertan eroriz gero zeri heldu ez da izaten. 

Zuhaitz onak, itzal ona 

Gauza onetatik, gauza onak irteten dira. 

Zezeila da katuen hila  

Hil horretan katuak agi egoten direlako esaten da. 

Txarriaren bizitza ona baina laburra 

Txerria ondo jagoten da, baina urtebete baino ez da bizi, gero hil egiten delako. 

 

Deskribatzeko erabiltzen direnak 

Zeruko katua izan 

Pertsona ona izan. 

Lupua baino txarragoa izan 

Pertsona gaiztoa izan. 

Lau ziriren pupua eta zortzi marairen trapua 
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Gauzak neurriz kanpo hartzen dituenari esaten zaio. 

Ikatza baino beltzagoa izan 

Beltz-beltza izan. 

Harria baino gogorragoa izan 

Sano gogorra izan. 

Gerizpeko iren antza eduki 

Argala eta altua izan. 

Zelango musika, halako dantza 

Norberak besteekin zelan jokatu, halaxe egiten dute besteek norberarekin. 

Saguzarra baino urtetsuagoa izan 

Urte askokoa izan, adinez nagusia. 

Asto izan eta mando bizi 

Norberari dagokion maila baino gorago bizi. 

Gaztanbera baino bigunagoa izan 

Bigun-biguna izan. 

Ai ene, oi ene, inon minik ez eta beti dolorez! 

Beti kexuka dabilenari esaten zaio. 

Lastozko buztana daukanak beti suaren bildur  

Kalteren bat edo gaiztakeriaren bat egin duena, gero jakingo ote denaren beldur izaten da.  

Ganorabakoen etxean, goizeko saldea arratsean  

Ganorarik ez dagoen etxean, gauzak sasoiz kanpo egiten dira. 

Ha ze parea, karakola eta barea 

Pertsona bi izaeraz elkarren antzekoak direnean esaten da. 

Esaten dauenak gura dauena, entzuten dau gura ez dauena 

Norberarentzat gustukoa ez dena, ez da inorentzat atsegina izaten. 

Gizon tabernerua dagoen etxean, sermoia segurua astelehen goizean  

Gizon taberna zalea kaltegarria da etxerako. 

Taketa lez egon 

Artez eta tente egon. 
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Lana 

Gura bada jan, egin behar da lan 

Soroko generoa batu ahal izateko, aurretiaz lan handia egin behar da: lurra prestatu, hazia 

erein, soloa zaindu, uzta batu… 

Ikasteko sekula ez da belu 

Inoiz ez da berandu gauza berriak ikasteko, eta beti dago zer ikasi. 

Nekazaria beti arrangura, eskas du eguzkia edo bestela ura 

Nekazaria beti da kexu, eguzki gehiegi eta ur gehiegi ez ditu maite. 

Ikazkina, eskekoaren hurrengoa 

Ikazkinaren langintza ez zen ondoen ikusita zegoena. 

Edozein da arrantzale, arraina goserik dabilenean 

Gose garenean edozer gauza egiten dugu jana topatzeko. 

Askoren ardia, otsoak jan 

Bata dela edo bestea dela, sarri gauzak egin barik lotzen dira. Hargatik, hobe da ardura batzuk 

ez banatzea. 

Abadea, dirua eta medikua: bat 

Abadeak, medikuak eta dirua gutxi egoten dira. 

Zelako jabea, halako tresnea 

Tresna erabiltzen jakin behar da, langilea txarra bada, alperrik dira tresna onak. 

Arotzaren etxean otzara aulki 

Norberaren etxean norberak egiten dituen gauzak ez daudenean, edo bakoitzak dituen 

gaitasunak etxean erabiltzen ez direnean esaten da. 

Bakoitzak bere errotari ur 

Nork bere lanak egin behar ditu, nork bere arazoak konpondu behar ditu. 

Ahaleginak hamalau dira 

Lan zailak egin ahal izateko baten eta bitan baino gehiagotan ahalegindu behar da. 

Lehenengoan ezin bada ere, ekin egin behar da gura duguna lortzeko. 

Gaur egin ahal dana ez itxi biharko 

Gaur egin beharrekoa biharko utziz gero, hurrengo egunean egitea gehiago kostatzen da, 
horregatik ahalik eta arinen egin behar dira. 
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Jan-edanak 

On egin dagiala janak eta kalterik ez edanak 

Jaten hasi aurretik esaten da. 

Abere onak ahotik egiten dira 

Abereei ondo eman behar zaie jaten, ondo hazteko. 

Muturrak koipetu eta bizarrak miazkatu 

Ondo-ondo eta gustura jaten duenari esaten zaio. 

Buruan hesteak eduki 

Buruan beti jatekoa izaten duenari eta asko jaten duenari esaten zaio. 

Ai Jose, Jose! Beti jan eta beti gose. Ai Jose baragarri, beti edan eta beti egarri! 

Beti gose edo egarri denari esaten zaio. 

Gosearentzako ez dago ogi gogorrik 

Benetako gosea dagoenean dena jaten da gustura eta ez da jateko txarrik izaten. 

Gari ona arkan saltzen da 

Antzina hau neska gazteei esaten zitzaien, senargaia bilatzeko ez dela beharrezkoa jairik jai 

ibiltzea adierazteko. Gaur egun gauza onak saltzeko zarata handirik egin beharrik ez dagoela 

adierazteko erabiltzen da. 

Janda gero salda bero 

Denboraz kanpo datorrenari esaten zaio. 

 

Familia eta etxea 

Lehenengo bitxi, bigarrena lore eta hirugarrena kake  

Lehenengo haurrari kasu handia egiten zaio, bigarrenari gutxiago, eta hirugarrenari ia ezer ere 

ez. 

 

Zaharrena narre  

Seme-alaba zaharrenak besteak baino lan gehiago egin behar izaten du. 

Umearen zentzuna etxean entzuna 

Umeak etxean irakatsi diotena ikasten du. 

Zer ikusi, ha ikasi  
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Umeak etxean ikusitakoa ikasten du. 

Etxean ikusi, ha ikasi     

Umeak etxean ikusten duena ikasten eta egiten du. 

Etxe hutsa erregarri eta betea pozgarri 

Etxea hutsik dagoenean pena ematen du; etxe beteak, ostera, poza. 

Herriak bere legea, etxeak bere aztura 

Etxe eta herri bakoitzean ohitura jakin batzuk daude, eta haien arabera jokatzen da bertan. 

Danbolin bako erromeria edo soinu bako erromeria 

Umeak negarrez edo zalapartaka daudenean esaten da. Ez da behar bezalako erromeria edo 

soinua. 

Zelako egurra, halako ezpala 

Gure gurasoengandik ikasten ditugu gauzak eta haien antzekoak izaten gara, bai gaitasunetan, 

izaeran… 

Auzoko behia beti esnatze // Auzoko behiak erroak luze  

Auzokoarena eta kanpokoa etxekoa baino hobea dela uste izaten dugu beti. 

Etxe hutsa, gerra hutsa 

Etxea hutsik izatean arazo ugari suertatzen dira: familiakoen artean, etxeak berak eman 

ditzakeen arazoak… 

Etxeko sua, etxeko hautsaz 

Etxeko arazoak etxean konpondu behar dira. 

Su bako etxea, gorputz odol gabea 

Sua oso elementu garrantzitsua da etxean, odola gizakiarentzat den bestekoa. 

Kanpo ederra, etxean gerra  

Etxetik kanpora denak izaten dira atseginagoak. 

Auzoan uso, etxean otso 

Kanpokoekin etxekoekin baino atseginagoak eta jatorragoak izaten gara. 

Soldadua amaren seme galdua 

Gerrara joaten zirenak sarri itzultzen ez zirelako esaten zen. 

Aita batutzaile, seme hondatzaile 

Sarritan gurasoak bizitza osoan egindako eta lortutako ondasunak seme-alabek galtzen dituzte. 
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Neurriak 

Azunberdiak azunbrea koiu ezin 

Litroko ontziak ezin ditu litro bi hartu.  

Larregia eta gitxiegia, dana kaltegarria 

Denak dauka bere neurria. 

 

Indarra 

Indarra baino, trebetasuna hobea 

Gauza guztiak ezin dira indarrez konpondu. 

Indarrak agintzen duenean, legea isilik 

Indarra erabiltzen duenarentzat, alperrik dira arauak eta berbak. 

Neu nagusi edo hazurrak hausi 

Batzuek indarraren legea erabiltzen dute besteen gainetik geratzeko. 

 

Denbora 

Aldi luzeak guztia ahaztu 

Denborarekin gauzak ahaztu egiten dira. 

Gauza bakoitza bere aldian, eta erregea zaldian 

Gauza bakoitza dagokion sasoian egin behar da. 

Besteak 

Nire errotan ez da sartzen gariaren ordez artoa 

Ez dit inork ziria sartzen. 

 

Tratu da tratu, esnerik ez badau kafea hartu  

Behin tratua eginda ostean ezin da atzera egin. 

Zelako bizitza halako heriotza  

Bizimodu ona dutenek heriotza ere horrelakoa izango dutela esaten da. 

Librako garbantzua izan  

Gauza harrigarria izan, zeozer ohikoa ez denean esaten da. 
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Hori egiteko gibela belarriekaz euki behar da 

Zeozer egiteko adore handia behar denean esaten da. 

Zor zaharra, zor txarra   

Zorrak ahalik eta arinen ordaindu behar dira, ostean gero eta zailago izaten da ordaintzea. 

Agindu bat, emona bi, aginduagaz konforma adi  

Gauza bat da agintzea eta promes egitea, eta beste bat esandakoa betetzea. 

Gauerdiko tarratada!  

Ezusteren bat edo zeozer ustekabean gertatzen denean esaten da. 

Dagoanean bonbon, ez dagoanean egon   

Dagoenarekin konformatu beharra dago, dagoenean pozik, ez dagoenean ez hainbeste. 

Ikazkinagaz baltz, errotariagaz zuri 

Norekin ibiltzen garen, haren ezaugarriak hartzen ditugu. 

Umea hazten da negarragaz eta garia bedarragaz  

Gauza batek bestea dakar derrigorrez, ez dago negarrik egiten ez duen umerik. 

Gustuko zaldarrak ez dau azkurarik emoten 

Gustukoa egitean zailtasunei ere aurre egiten zaie. 

Ondo eginaren pagua, ate ostean palua. 

Ondo egina ez da beti behar den moduan ordaintzen. 

Oinezkorik gura ez eta zaldizkorik etorri ez 

Ezkontzeko orduan senargai arrunta gura ez dutenei esaten zaie, baina arrunta nahi ez 

duenarentzat gehienetan goi mailakorik ere ez da izaten. 

Hartu nahi itxi, kunplimentu gitxi 

Gauza bat edo bestea egin, behar den moduan egin behar da, lelokeriak alde batera utzita. 

Datorrena hartu behar da 

Bizitzak ematen digunarekin konformatu beharra dago, ezin da besterik egin. 

Ibiltari gauean, logura goizean 

Gauez parrandan denak ibiltzen dira gustura, baina hurrengo goizean lan egin behar denean, 

gero ostea egoten da. 

Aharrausi luzea, logura edo gosea 

Aharrausi egitea loguraren edo gosearen seinalea izaten da. 

Egin dagiala negar bildur barik, tripako zila osatuta dauka eta 
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Ume txikiei esaten zaie, umeak negar egin behar dutela eta negar egin arren ez dela ezer 

gertatzen adierazteko.  

Inoren etxeko umeak erraz hazten dira 

Inork egiten dituen lanak beti dira errazagoak, norberak egiten dituenak, ostera, nekezagoak 

iruditzen zaizkigu. 

Leku guztietan, umeak ume // Umeak ume hemen eta Parisen 

Umeek leku guztietan egiten dituzte umekeriak, 

Zelako umea, halako gizona 

Umetan ona edo gaiztoa izan dena, gizontzeko orduan ere halaxe izango da. 

Umeak geldi egon ezin eta zaharrak ibili ezin 

Edade bakoitzak egoera desberdina dakar, umetan lotu barik eta zahartzaroan mugitu ezinik. 

Umerik ez daukanak, ume minik ez edo buruko minik ez 

Seme-alabak hazteak buruko min handiak eta arazoak sortzen ditu, ardura handia da.  

Umetan ikasten dena, betirako izaten da 

Umetan ondo ikasitakoa ez da inoiz ahazten. 

Haurrak haurlan 

Haurrak haurren lanak egin behar dituzte, hau da umeak olgatu eta jolastu egin behar dute. 

Behargin onarentzat ez dago erreminta txarrik 

Behargin ona denak, edozein modutara eta edozein tresnarekin egiten du lan, behargin txarrak 

ostera beti ditu lan ez egiteko aitzakiak. 

Bariku bi astean, zapatu non gitxi, domekan okelea auzoan ikusi  

Astegunez jaia denean, ospakizunetan asteburuko jatekoak egiten direnean, gero domekan 

astegun buruzurikoak jan behar. Egunero ezin da bazkari berezia egin. 

Debaldeko narrua, merkea dela karua  

Batzuetan merke direlakoan egiten ditugu gauzak baina horrek gehienetan ondorioak izaten du. 

Eperdi bategaz ezin dira tapa aulki bi  

Zeozer egiten denean horretara egon behar da; gauza bi batera egitea gaitza izaten da. 

Etxe hutsa, gerra hutsa  

Goseak eta beharrizanak arazo handiak ekartzen ditu. 

Gizon argala beti amesetan 
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Gizon argal eta pobreak burua kantsatu behar du bizimodua aurrera atera eta arazoei aurre 

egiteko.  

Saldu, galdu  

Gauzak erraz saltzen dira, baina gero berriro erostea gehiago kostatzen da. Gainera, behin 

salduta betirako galtzen da. 

Pobre zeruko lore, aberatsa infernuko lebatza.  

Aberatsa baino hobe da pobrea eta ona izatea. 

Buzkantzak ordea dauko 

Mesedea aurretik mesedea egiten duenari egiten zaio. Lehen buzkantza auzokoei eta 

familiakoei eroaten zitzaien eurak emandakoaren ordainetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 






