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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. 
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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 1. zikloa (6-8 urte) 

Lehen Hezkuntzako zikloetan, zailtasuna gehituz joango da. 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. 
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Hona hemen, Lehen Hezkuntzako 1. zikloan han-hemen klik eginez landu 

daitezkeen gaiak: 

 

Lehen Hezkuntzako 1. zikloa (6-8 urte)  

 

 

UGARAXOA 

Paisaia eta izaki bizidunak 

 Gaua eta eguna 
 Urtaroak  
 Animaliak  
 Landareak  
 Giza gorputza  
 Elikadura 
 Osasuna  

Pertsonak, Kultura eta Gizarte antolaketa 

 Familia  
 Etxea  
 Eskola  
 Garraioak  
 Lanbideak  
 Herria  

Materia, energia, makinak eta teknologia 

 Materialak 
 Neurriak 
 Indarra eta energia 
 Soinua 

Kultur ondarea 

 Esalege da… 
 Kantak eta errezitatuak 
 Olgetak 
 Kontakizunak 
 Herri egutegia 
 Erromeriak 
 Herri-kirolak 
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Gaua eta eguna 

Gaua 

Eguzkia joan da 

bere amagana, 

bihar etorriko da 

denbora ona bada. 

 

Gauez iretargia eta izarrak ikusten dira zeruan. 

 

Iretargia 
 
Iretargia biribila da. Baina, batzuetan ez dugu 
osorik ikusten, txikitu edo hazi egiten delako.  
  
Izen desberdinak hartzen ditu: ilgora, ilbehera, 
ilbetea eta ilberria.  
 
Iretargiari begiratzen zaio ortuko eta baserriko 
lanak egiteko.  

Izarrak  
 
Zeruan milaka eta milaka izar daude, 
dirdiratsuak dira eta irudiak osotzen dituzte: 
Hartz Nagusia, Hartz Txikia...  
 
Garai batean arrantzaleek izarrei begiratu 
izan diete norabidea jakiteko, batez ere, 
Norteko izarrari. 

 

 

 

Eguna 

 

Egunez eguzkiak ematen digu argia.  
 
Batzuetan hodeien atzean egoten da, 
ostenduta.  
 
Beste batzuetan, ostera, zeruaren erdi-erdian 
ageri da. 
 

Eguzkia  

Eguzkia ere izarra da. Hari esker bizi gara: 
argia eta berotasuna ematen dizkigulako. 
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Hiztegia 
 

Eguna argitu:   eguna zabaldu. 

Gaua egin:   ilundu, gaua etorri. 

 

Egunaren parteak: goiza, eguerdatea, eguerdi-ostea, arrast(eg)ia edo arratsaldea, ilundea, 
gaua eta goizaldea. 

Agurrak:  Goizean: 

Egun on! 

Hala ekarri! 

Gauean: 

Gabon. 

Esalege da… 
Gaua gauekoentzat eta eguna egunekoentzat.  
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JARDUERAK 

Lotu zeruko elementuak eta euren izenak. 

 

IRETARGIA 

 

EGUZKIA 

 

IZARRAK 

Gurutzegrama: gaua eta eguna. 

1   

2  

3  

4  
 

     1    

         

    2     

         

3  4       
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Ikusi, entzun eta erantzun: gaua eta eguna.   

Inguratu: zeri buruz ari da?  

         
 

ESKULANA 

Gaueko higikaria 

 

  
 

Materiala: iretargiaren eta izarren fitxak, margoak, kartoi mehea, artaziak, kola, zulagailua, 
haria, egurrezko ziriak. 

 
 

Pausoak:  

1. Iretargiaren eta izarren fitxak inprimatu. 

2. Gura den moduan koloreztatu. 

3. Kartoi mehearen gainean itsatsi eta ebaki. 

4. Irakasleak zulotxoa egin irudiei eta haria lotu. 

5. Hariaren beste aldeko muturrak egurrezko ziriei lotu. 
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Urtaroak 

Urtaroak lau dira: udagoiena, negua, udaberria eta uda. 

 

Udagoiena 

 

Udagoienean eguna laburtzen hasten da. 

Hego-haizea izaten da. 

Zuhaitzetako orriak jausten dira.  

 

 

 

Negua 

 

Negua urtaro hotza da. 

Lantzean behin elurra egiten du. 

Eguna laburra da; gaua, ostera, luzea. 

 

  
 

 

Udaberria 

 

Udaberrian txoriak eta loreak irteten dira.  

Soroak ortuariz betetzen dira. 

Eguna luzatu egiten da.       

 

 

 

Uda 

  

Uda urtaro beroa da.  

Egunik luzeenak udakoak dira. 

Uzta garaia da.  
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Hiztegia 
 

Etxala bota:   euri zaparrada egin. 

Abazuza:  inetasia edo kazkabarra. 

Haize fina:   haize hotz-hotza. 

Edur-haizea:   elur fina dakarren haizetea. 

Txotorra:   behea jotzean urtu egiten den elur-maluta. 

Eguzki-txangota:  hodei tarteetan ateratzen den eguzki-beroa. 

Sargoria:   bero larria. 

 

. 

Esalege da… 
Gabon eguna, egun iluna. 

Abenduko eguna, argitu orduko iluna. 

Andre Maria martiko, uda da betiko. 

Otea loretsu, negua elurtsu. 
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JARDUERAK 

Letra-zopa: urtaroak. 

B U D A G O I E N A 

U K O H H L E D X O 

G D N L I E D O G J 

F X A I K S A Z R D 

N P G B A I U D A O 

E L N F A T E B L H 

G K I D O R A S I R 

U T J E Z L R I O F 

A E K G S A H I A F 

J P U I F E D B A I 
 

 

 

Ipini elementu bakoitzari dagokion zenbakia. 

  

1.UDAGOIENA 

 

2.NEGUA 

 

3.UDABERRIA 

 
 

4.UDA 
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Ikusi, entzun eta erantzun: urtaroak. 

 

 

      
 

Azpimarratu bideoari dagokion esaldia. 

 

Udagoienean zuhaitzetako orriak jausten dira. 

Neguan lantzean behin elurra egiten du. 

Udaberrian ortuariak hazten dira. 

Udan bero egiten du. 

 

ESKULANA 

Urtaroen horma-irudia 

 

 

 

Materiala:  

paisaiaren irudia, urtaroen 

ezaugarriak, kartoi mehea, 

artaziak, kola, margoak.

 

Pausoak:  

1. Paisaiaren irudia inprimatu.  

2. Urtaroen ezaugarrien irudiak inprimatu.  

3. Orrietan urtaroen izenak idatzi. 

4. Urtaroan urtaroko ezaugarriak ebaki eta dagokien orrialdean itsatsi. Irudi gehiago 

egin daitezke. 

5. Kartoi mehea lau zatitan banatu, errotuladore batez. 

6. Lau urtaroen irudiak kartoi mehean itsatsi. 

7. Kalean batutako elementuak (haziak, orriak, loreak…) edo egunkari eta aldizkari 

zaharretako argazkiak itsats daitezke horma-irudian.  

 
 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

27

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

 

Animaliak 

Era guztietako animaliak daude gure inguruetako baserrietan, basoetan, itsasoan…  

Batzuek lau hanka dituzte, beste batzuek bi, eta beste batzuek bat ere ez.  

Oinez, hegaz, narraz edo igerian ibiltzen dira.  

Batzuek haragia jaten dute, beste batzuek belarra. Eta, badira denetarik jaten dutenak ere. 

Baserriko animaliak 

Abereak jagon egin behar dira hazteko. 

 

 

TXERRIA 

Kurrin-kurrin 

 

BEHIA 

Mu 

 

KATUA 

Miau 

 

UNTXIAK edo KONEJUAK 

 

 

ASTOA eta ASTAKUMEA 

Iaa-iaa, arrantza 

 

OILARRA eta OILOAK 

Kukurrukuuu eta kakaraka 
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.  

AHARITOA eta ARDIAK 

Bee 

 

AHUNTZAK 

Bee 

 

TXAKURRA 

Txau, zaunk 

 

Basoko animaliak 

Animalia basatiak eurak euretara hazten dira. 

 
KATAGORRIA edo ARDILEA 

 

 
AZKONARRA 
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KIRIKOLATZA 

 

 
SAGUZARRA 

 

 
OGIGAZTA edo ERBINUDEA 

 

 
 

LUKIA edo AZERIA 

 
SUGEA 

 

Itsasoko animaliak 

Itsasoko animaliak bereizteko, atalei eta estalkiei begiratzen diegu. Arrainek, adibidez, ezkatak 
dituzte. Karramarroak oskol gogorra izaten du, eta muxilak maskorra 

r  

LANGOSTA 

 
KARRAMARROA 
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MUSKUILUAK eta LAPAK 

 

 
LUPIA 

 
HAMARRATZA 

 
BALEAK 

 
MARRAJOA edo TIBUROIA 

 

 
DURDOA 

Hiztegia 
 

Txerria 

Txerri arra: apoa 

Txerri emea: arkoa edo txerri ama 

Txerrikumea 

Txerrikume arra: ordotsa 

Txerrikume emea: aharkela 

Behia 

Behiaren arra: zekorra 

Behiaren kumea: txahala 

Txahal emea: bigaia (bigantxa) 

Txahal arra: zekortxua 

Idia 

Katua 

 Katarra 

 Katemea 

Katakumea 

 

 

Untxia 

 Konejua 

Konejukumeak edo gatzapuak 
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Ardia 

Ardiaren arra: aharitoa edo aharia 

Arkumea 

Artxoa 

Ahuntza 

Akerra 

Ahumea 

Ahuntzaren kume emea: urruzea 

Ahuntzaren kume arra: akertxua 

 

Oiloak 

Oilarra 

Oiloa 

Oilaskoa 

Oilanda 

Oilaloka 

Txitak  

 

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. 

Zezeila da katuen hila.  
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JARDUERAK 

Ipini elementu bakoitzari dagokion zenbakia. 

 

 

 

1.BASERRIKO ANIMALIAK 

 
 

 

2. BASOKO ANIMALIAK 

 
 

 

3. ITSASOKO ANIMALIAK 

 
 

 

       

Lotu animaliak eta jatekoak. 

 

          

   

     

     

       

               



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

33

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

 

Ikusi, entzun eta erantzun: animaliak. 

 

 

Non bizi dira hamarratzak? 

 

- Zuhaitz zuloetan. 

- Haitzetan. 

- Lur barruan. 

 

 

 

ESKULANA 

Kirikolatza 

 

 

 

 

       Materiala: plastilina marroia, pipak eta ziria. 

 

 

 

Pausoak: 

1. Plastilinaz kirikolatzaren gorputza egin. 

2. Plastilinan pipak sartu. 

3. Ziritxoarekin kirikolatzaren begiak irudikatu.  
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Landareak, ortuariak eta zuhaitzak 

Landareak izaki bizidunak dira, eta airea, ura eta lurra behar dute bizirik irauteko. 

Hauek dira landareen atal nagusiak: 

 
 

Lotu gezien bidez 

Sustraia 

zurtoina 

orriak 

lorea 

sustraiak 

enborra 

adarrak 

fruituak 
 

 

Landareak gauza askotarako erabiltzen dira. Ortuariak elikatzeko, landareak ingurua 
apaintzeko eta zuhaitzak altzariak egiteko erabiltzen ditugu esaterako 

 

Elikagaietariko asko landareak dira. 

 

Animalia batzuek landareak jaten dituzte. 

 

Landareak apaingarri ederrak dira. 

 

Altzarietako eta eraikuntzetako zura 
zuhaitzetatik ateratzen da. 

 
Loreak lurrinak egiteko erabiltzen dira. Lurrin 

potoa betetzeko ehunka lore behar dira. 

 

Badira beste helburu batekin erabiltzen 
direnak ere: kamamila, adibidez, sendabelarra 
da eta gaitzak osatzeko baliatzen da. 
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Basoko landareak 

Basoko zuhaitzak eta zuhaiskak inork zaindu barik hazten dira. 

 

SASIA ETA MASUSTAK 

 

MIHIMENA 

 

OTEA 

 

GOROSTIA 

 
HARITZA 

 
PINUA 

 
GAZTAINONDOA 

 
LIZARRA 

 
KAMAMILA edo MANTZANILA 
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Ortuariak 

Frutarbolak eta ortuariak ondo jagon behar dira uzta ederra batzeko. 

 

 

KALABAZA 

 

PIPER GORRIA 

 

SAGARRONDOA 

 

BERENJENA  

 
URAZA edo LETXUGA  

 
ARTOA 

 

INDABAK 

 
MAHATS-MORDOAK 
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Ortuan behar handia egin behar da ortuariak, lekariak eta frutak lortzeko:  

- lurra landu.   

- hazia erein.     

- landareak sartu.   

- ortua eta landatutakoak jagon. 

- laborea batu. 

 
Soroa jorratu. 

 
Txori-jagolea. 

 

 
Laborea batu.  

 

Hiztegia 
Abaroa:   zuhaizpeko babesgunea, ganadua gerizpetan egoteko lekua. 

Mahats mordoa:  mahats multzoa. 

Mailukera:   mailukiak hazten diren baratza. 

Basoak:   hariztia, pagadia, pinudia… 

 

. 

Esalege da… 
Azaro euritsu, urte garitsu. 

Gari ona arkan saltzen da. 

Gerizpeko iren antza eduki. 

Gura bada jan, egin behar da lan. 

Otea loretsu, negua elurtsu. 

Zuhaitz onak, itzal ona. 
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JARDUERAK 

Ipini argazki bakoitzari dagokion zenbakia.  

 

1. BASOKO LANDAREAK 

 

2. ORTUKO LANDAREAK 

 

 OTEA                        KALABAZA                   ARTOA     

 

                                 INDABAK                           GOROSTIA               

Ipini argazki bakoitzari dagokion zenbakia.  

 

1.LURRA  LANDU 2.SOROA JAGON 3.GENEROA BATU 
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Ikusi, entzun eta erantzun: landareak .  

 

  

 

Non ipintzen da txori-jagolea? 

- Etxeko portalean. 

- Arto eta gari soroetan.  

- Lorategian. 

 

 

ESPERIMENTUA 

Landareak lorontzietan 

 

 

Lorontzi batean, lore edo ortuarien haziak erein. Ondo zaindu, landareak ondo 
jagoteko ohitura landu, ikasturtean zehar nola hazten diren ikusteko.  

Ez ahaztu ura egitea! 
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Gorputza 

Izaki bizidun guztiak itxuraz desberdinak dira, baina berdin-berdinak egituraz. 

Gorputza hezurrei, muskuluei eta artikulazioei esker mugitzen da. 

 

 

Hezurrek eusten diote gorputzari, eta forma eman. 

Gainera, barne organoak babesten dituzte. 

 

Muskuluak mugimenduak bideratzen 

dituzten zuntzezko organoak dira. 

Artikulazioak hezur biren arteko 

elkarkuntzak dira, mugimenduak errazten 

dituzte. 

 

 

 

 

Hauek dira aurpegiaren atalak: bekokia, sudurra, 

ilea, belarria, ahoa, masaila, kokotsa, begia… 

 

 

Aurpegierari eta adikuneari esker 

sentimenduak agertzen ditugu. 

Gainera, bizi garen herrialdearen arabera 

aurpegiaren ezaugarriak aldatu egiten 

dira. 
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Sentimendu eta jatorriaz gainera, gorpuzkerak eta 

aurpegierak adinaren berri ere ematen digute. 

- Jaioberria edo aingerutxua.    

- Umea edo seina.   

- Bardingoa: 8-10 urteko mutil edo neska koskortua. 

- Neskatila: 12-14 urte bitarteko neska.  

- Hazikotea: nerabea.  

- Morroia: gizona. 

- Agurea: gizon edadekoa.  

- Atsoa: emakume edadekoa.  

 

Hiztegia 
Altua:     garaia, behetik gorako luzea. 

Baxua: behetik gorako laburra. 

Argala:     haragi gutxikoa. 

Morroskoa edo morroskona:   gazte, garai eta indartsua. 

Potoloa edo potola:   gorputz bete edo mamitsuduna. 

Txanka-mehea:    izter argalduna. 

 

Esalege da… 
Umea hazten da negarragaz, eta garia bedarragaz. 

Zelako egurra, halako ezpala. 
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JARDUERAK 
 

Ikusi, entzun eta erantzun: aurpegierak.   

 

Nori esaten zaio haserre dagoela? 

 

 

- Begiak epel-epel dituenari. 

- Irribarretsu dagoenari. 

- Bekoki ilunarekin dagoenari. 

 

Zelan esaten zaie? Lotu gezien bidez.   

 

 

 

 

HASIKOTEA edo NERABEA 

 

 

 

 

AINGERUTXUA edo JAIOBERRIA 

 

 

 

 

SEINA EDO UMEA 
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ESKULANA 

Ebakigarriak 

 

  

Materiala:  

gorputz-atalen eta arropen irudiak,kartoi mehea, artaziak, kola, 
margoak eta zulagailua.  

 

 

 

 

 

 
Pausoak: 

1. Gorputzen eta arropen irudiak inprimatu. 

2. Kartoi mehearen gainean itsatsi, margotu eta ebaki. 

3. Arropetako euskarriak tolestu, markatutako lekutik. 

4. Arropak soinean ipini. 

 

 

 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

45

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

1/6 

Elikadura 

Hazteko ezinbestekoa da elikatzea. Jateko ohiturak aldatu egiten dira leku batetik edo garai 
batetik bestera. 

 

 

 

 

Jatorduetan, era askotako elikagaiak hartu 
behar dira. 

Hauek dira eguneko jatorduak:  

 

- gosaria edo armozua hamaiketakoa  

- bazkaria  

- askaria edo merienda 

- afaria  

 
Egun bereziek jateko berezia eskatzen dute, eta 
sutean dabilenak ahalegin gehiago egiten du 
jaiegunetan. Lehen ere halaxe izaten zen. 

Gabonetan, menu berezia prestatzen da.. 

 

 

Karnabaletan tostadak egiten dira.  

Elikagaiak, oro har, animalietatik eta 
landareetatik ateratzen ditugu. 

 

ANIMALIETATIK             ORTUTIK 

Haragia                              Frutak 

Arraina                              Ortuariak 

Esnea                                Lekariak 

Eztia                                  Artoa 
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Elikagai guztiak ez dira gordinik jaten, prestatu egin behar dira. 

 

Badakizu zelan egiten den taloa? 

 
 

 
 

 
 

 
 

TALOA 

 

1. Irina baheaz iragazi, azaltxuak kentzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ura eta gatza bota eta masa egin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Taloa jo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Taloa erre, txapan edo talo-burdinan. 
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Taloa oinarrizko elikagaia zen gure aitita-amamen dietan. Konpota ere sarri prestatzen zen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

KONPOTA 

 

 

1. Konpota madari zein sagarrekin egin daiteke. 

 

 

 

 

 

 

2. Fruta ondo zuritu eta txikitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fruta azukreaz egosi. Pisu bera bakoitzetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ontzi sakonetan gorde, ondo tapatuta. 
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Hiztegia 
Jatorduak:   armozua, hamaiketakoa, bazkaria, merienda eta afaria. 

Kopautxu bat jan: mokadu bat egin, zeozertxu jan. 

Lapikokoa:  egoskari zein barazki egosiekin eginiko jatekoa. 

Morokila: irina uretan egosiaz eta egosten den bitartean ondo irabiatuz egiten den 
ore bigun eta lodia. 

On egin!   bazkaldu aurretik esaten da. 

Sartenekoa:  zartaginean frijitutako generoa, gehienetan txerrikia izaten da. 

Susubila:   sagar edo madariaren muskila. 

 

Esalege da… 
Aharrausi luzea, logura edo gosea. 

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

Buruan hesteak eduki. 

Ganorabakoaren etxean goizeko salda arratsaldean. 

Gosearentzat ez dago ogi gogorrik. 

Gura bada jan, egin behar da lan. 

Jan eta gero, salda bero! 

Muturrak koipetu eta bizarrak miazkatu. 

On egin dagiala janak eta kalterik ez edanak. 
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JARDUERAK 

Nondik datoz elikagaiok? Jarri zenbakia. 

 

ANIMALIETATIK 

1 

LANDAREETATIK 

2 

 

             

Ikusi, entzun eta erantzun:  Ganbonetako menua. 

 

Zer jaten zuten Gabonetan gure aitita-amamek? Erantzun eta marraztu.  

-     Kroketak, lebatza eta turroia. 

- Entremesak, makailoa eta tarta. 

- Orio-azak, karakolak eta intxaur-saltsa.   
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Lotu argazkiak eta esaldiak: taloaren errezeta. 

 

 

  

Taloa erre, txapan edo talo-burdinan. 

 

Irinari ura eta gatza bota eta masa egin. 

 

  

Taloa jo. 
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Osasuna 

Osasuntsu haztea gure esku dago, neurri handi batean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osasuntsu hazteko behar-beharrezkoa da 
norberaren gorputza jagotea, elikadura 
osasungarria izatea, atseden hartzea, istripuak 
eta gaixotasunak saihestea… 

Horretarako, osasun ohitura egokiak izan behar 
ditugu.  

 

Osasun ohitura egokiak 

Jan aurretik, eskuak garbitu. Ondoren, eskuak 
eta haginak garbitu. 

- Dutxa edo bainua sarri hartu.  

- Zortzi ordu baino gehiago lo egin. 

- Fruta eta ortuariak sarritan jan. 

- Kirola sarri egin. 

- Behar denean atsedena hartu. 

- Ikusmena eta entzumena zaindu. 

- Hotz egiten duenean, soineko lodiak jantzi. 

- Osasun azterketak egin eta behar diren 
txertoak hartu. 

 

Asko aldatu dira osasun ohiturak. Lehen ez 
ziren gu bezain sarri medikuarenera joaten, ez 
zuten guk beste botika hartzen… 

- Zauriak eta zanetenak. 

- Azkordinak. 

- Sendabelarrak (asunak). 

- Gripearentzako erremedioa. 

 

 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

52

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

2/4 

 

Hiztegia 
 

 

 

Azkordina:   ospela, hotzak eraginda gertatzen den handitu mingarria.  

Sendabelarra:   zauriak edo gaixoak osatzeko erabiltzen den belarra.  

Erremedioa:   sendabidea, osagarria. 

Botika:   sendagaia. 

Zanetena:   zauriak eta gaitzak sendatzeko egiten zen konjuru antzekoa. 

 

Esalege da… 
Aharrausi luzea, logura edo gosea. 

Lau ziriren pupua eta zortzi marairen trapua. 
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JARDUERAK 

Idatzi zerrenda batean ohitura osasungarriak. 
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Osasuntsu hazteko, zer jan behar da egunero eta zer noizik behinean? Ipini zenbakiak. 

 

Sarri-sarri 

1 

Lantzean 

2 

 

                                          

Ikusi, entzun eta erantzun: osasuna.   

 

 

Nork osatzen zizkien zauriak Mari Artolozagaren etxekoei? 

- medikuak 

- amak 

- tia Marik   
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Familia 

  

 

 

 

 

 

Lehen, familia egitura nahiko berdintsuak izaten 

ziren herri guztietan, eta senar-emazteek gaur 

egun baino seme-alaba gehiago izaten zituzten. 

 

 

Denbora gehiago egiten zen etxean, eta 

familiako kideen artean elkartasun handia 

zegoen.  

 

 

 

 

 

 

Egungo bizimodua dela-eta, era askotako familia egiturak dauzkagu. 

 

 
Betiko familia. 

 

 
Aita edo ama biko familia. 

 

 
Guraso bakarreko familia. 

 
Aitita-amamekin bizi den familia. 
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Hiztegia 
 

Gurasoak: aita eta ama 

Ahizta edo ahizpa 

Neba 

Arreba 

Anaia 

Aitita-amamak 

Izeko-osabak 

Lehengusu-lehengusinak 

Loba 

Biloba 

 

Esalege da… 
Aita batutzaile, seme hondatzaile. 

Lehenengo bitxi, bigarrena lore eta hirugarrena kake.  

Umearen zentzuna, etxean entzuna. 

Zaharrena, narre. 

Zelako egurra, halako ezpala. 
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JARDUERAK 

Inprimatu familiaren fitxa eta idatzi zuen familiakoen izenak. 

 

Inprimatu arbola genealogikoaren fitxa; argazkiak edo irudiak gehitu eta osatu. 

 

Aukeratu esaldi egokia. 

 

 

 

 

- Oraingo familiak eta lehengo familiak berdinak dira. 

- Lehengo familiak handiagoak eta batuagoak ziren.
  

 

 

 

 

Ikusi, entzun eta erantzun: lehengo familiak.   

Azpimarratu esaldi egokia.  

 

- Rufinak hamabi seme-alaba izan zituen. Jose Manuel da hamaikagarrena. OK 

- Rufinak sei seme-alaba izan zituen. Jose Manuel da txikienetarikoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

60

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

4/4 

 

ESKULANA 

Familien karta-jokoa   

 

 

  

Materiala: familien fitxa, margoak, kola, kartoi mehea eta artaziak. 

 

 

Pausoak: 

1. Familien kartak inprimatu.   

2. Kartei kolorea eman. 

3. Kartak ebaki eta kartoi mehearen gainean itsatsi. 

4. Familiak osatzera olgatu. 
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Etxea 

Etxea bizi izateko eraikitako lekua da. 

Gure inguruan, era askotako etxeak daude: etxebizitza bakarrekoak, baserriak, etxe atxikiak, 
etxebizitza askoko pisuak… 

 

 

BASERRIA 

 

ETXE ATXIKIAK edo ADOSATUAK 

 

PISUAK 

 

 

Etxea elementu askok osatzen dute: teilatua, hormak, habeak, balkoia, leihoak, portalea... 

 

HORMA 

 

HABEAK 
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TEILATUA, BALKOIA eta LEIHOAK 

 

 

 

Etxeetako guneak bertan betetzen den zereginaren arabera atontzen dira: 

 

SUETEA, SUKALDEA, EZKARATZA 

 

EGONGELA 

 
JANGELA 

 
BULEGOA 
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LOGELA edo KUARTUA 

 
KOMUNA 

 

Baserrietan gune gehiago izaten dira, esaterako: labea, portalea, lastategia, kamara, karrajua, 
oilotokia, larrena…    

 

 

LABEA 

 

PORTALEA 

 

 
KORTA 
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Badakizu zelakoak ziren gure aitita-amamen baserriak? 

 

 
 

 
 

 

 
 

Etxean lan handia egoten da egiteko: plantxa, garbi-ikuzia, harrikoa, jatekoa prestatzea…  

Etxeko lanak denon artean banatuz gero, dena da errazagoa! 
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Gaur egun era guztietako tresnak dauzkagu etxeko lanak jasez egiteko. Lehen, ostera, behar 
horiek egitea gaitzagoa izaten zen. 

  
 

     
 

Hiztegia 
Etxezulo:   kalera gutxi irteten den pertsona. 

Etxekoa:   familiakoa dena edo familiakotzat hartzen dena. 

Etxekoandre:   etxeko ugazabandrea. 

Etxejauna:   etxearen jabea. 

Etxerako izan:   seme-alabetatik etxearen jabea izango dena. 

 

 

Esalege da… 
Auzoan uso, etxean otso. 

Etxe hutsa erregarri eta betea pozgarri. 

Etxean ikusi, ha ikasi. 

Etxeko sua, etxeko hautsaz. 

Herriak bere legea, etxeak bere aztura. 

Kanpo ederra, etxean gerra. 

Su bako etxea, etxe odol gabea. 

Umearen zentzuna, etxean entzuna. 
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JARDUERAK 

Inprimatu fitxa zure etxea marrazteko. Idatzi zer motatako etxea den. 

 

Lotu lehengoak eta oraingoak. 

Lotu  argazkiek eta gelak. 

 

KOMUNA 

 

LOGELA 

 

SUETEA 

 

EGONGELA 

 

                                                    

                                                                  

 

 

 
 

  

    



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

67

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

7/7 

 

 

Ikusi, entzun eta erantzun: etxea.  

 

Baserrietan, etxearen erdia bizilekua eta beste erdia gorta izaten zen. Gortaren gainean… 

- kuartuak egoten ziren. 

- lastategia zegoen. 

- komuna zegoen. 

 

 

 

 

 

 





Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

69

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

1/4 

 

Eskola 

 

Eskolara ikasten joaten gara. Gainera, lagunekin elkartzen gara eta ederto pasatzen dugu. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ikasleak ikasgela ezberdinetan egoten dira, 
adinaren arabera. 

Liburutegian irakurri egiten dugu. 

Gimnasioan ariketa fisikoa egiten dugu. 

Jolastorduan atoan ateratzen gara jolastokira. 

Irakasleen gelan andereño eta maisuek bilerak 
egiten dituzte. 

Ikasle askok eskolako jantokian bazkaltzen 
dute. 

 

Eskolako arauak:  

- Pasilloetatik astiro ibili 

- Irakaslearen esana bete 

- Hitz egiteko txandak errespetatu 

- Eskolako materiala jagon 

- Sastarra paperontzira bota 

- Eskolako kideei errespetua izan 

 

Jakin nahi duzu lehengo eskolak eta oraingoak 
zertan diren ezberdinak? 

 

- Eskolako materiala 

- Eskolara falta izatea 

- Eskolan ez zen euskaraz egiten 

- Eskolarako adina 
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Hiztegia 
Zuzendaria 

Idazkaria 

Sukaldariak eta jangelako langileak 

Atezaina 

Garbiketako langileak 

Andereñoak eta maisuak 

Mantentze-lanetako langileak 

 

 

Esalege da… 
Ikasteko sekula ez da belu. 

Zer ikusi, ha ikasi. 
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JARDUERAK 
 

Lotu eskolako guneen irudiak eta esaldiak. 

 

 

Irakasleen gelan andereño eta maisuek bilerak egiten dituzte. 

 

         

Liburutegian irakurri egiten dugu. 

 

         

Jolastorduan atoan ateratzen gara jolastokira. 

 

 

 

Ipini zenbakiak bideoen hurrenkeraren arabera.   

 

 Etxean beharra egonez gero umeak ez ziren eskolara joaten. 

 

 Borradorea arbel txiki batean egiten zuten, gero koadernora pasatzen zuten 
bertan idatzitakoa. 

 

 Eskolan erdaraz egin behar izaten zuten derrigorrez. 

 

Inprimatu fitxa eta idatzi eta marraztu: zertan dira ezberdinak lehengo eta oraingo 
eskolak? 
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ESKULANA 

Eskolako horma-irudiak 

 

 

 Materiala: 

 Eskolako argazkiak, kartoi mehea, kola eta margoak. 

 

 

Pausoak: 

1. Itsatsi eskolako guneen argazkiak kartoi mehean. 

2. Idatzi argazkien ondoan gune horretako arauak zein diren. 

3. Eskegi horma-irudiak eskolako gune bakoitzean 
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Garraioak 

Leku batetik bestera joateko oinez ibiltzen gara, edo ostean, garraiobideak erabiltzen ditugu. 
Bide eta errepide sarea kalitate onekoa bada, azkarrago eta seguruago mugitzen gara. 

Lurrekoak 

Ibilgailuak 

 

Bizikletan ibiltzeko komeni da kaskoa janztea 
eta bide-arauak errespetatzea. 

 

Motorrean pertsona batzein bi joan daitezke, 
beti ere kaskoa jantzita. 

 

Sidekarra bidaiari birentzako motor berezia 
da. 

 

Lehengo autoak oraingoak baino txikiagoak 
eta geldoagoak ziren. 

 

Autoan sartu bezain laster segurtasun-uhala 
lotu behar da. 

 

Autobusari hartarako beren beregi ipinitako 
geltokietan itxaron behar diogu. 

 

Kamioia kargaz bete ohi da. 

 

Kontuz ibili nasa edo andenetan, trenaren 
ateak zabaltzean eta zarratzean… 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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Metroa lur azpitik dabilen trena da. Lantzean, kanpotik ere ibiltzen da. 

 

Gure inguruan, garraiobide bereziak ere baditugu. 

 

Ereagako igogailua. 

 

Bizkaia Zubiko transbordadorea. 

 

Estartak, errepideak, bideak eta geralekuak 

 
Estartak lehengo bideak dira. Ez dira bide 
nagusiak eta, oro har, estuak izaten dira. 

. 

 
Motordun ibilgailuentzako bideei errepide 

esaten zaie. 

Gaur eguneko errepideak zabalagoak eta 
norabide bikoitzekoak izaten dira. 

 

Autobideetan ibilgailuek abiadura handia 
hartzen dute. 

 

Gure herrietako kaleetan oinezkoentzako 
espaloiak atontzen dira. 
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Bidegorriak  bizikletentzako bideak dira. 
 

Ibilbideak oinezkoentzako bideak dira, 
aisialdirako. 

 

Autobusaren zain egoteko markesinak 
egoten dira. 

 

Lurpeko trenaren geltokirako sarrerari 
metroaren ahoa ere esaten zaio. 

 

Oinezkoek errepidea gurutzatzeko pasagunea da zebra-bidea. 

Itsasokoak 

Itsasontziei esker uraren gainetik mugi gaitezke. Era askotako itsasontziak daude. 

 
 

TXINTXORROA 

 
BATELA 
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BAPOREA 

 
 

BELAONTZIA 

 

ITSASONTZIA 

 

TRANSATLANTIKOA 

 

Airekoak 

Aireko garraioei esker zeruan ibili gaitezke. 

 
HEGAZKINA 

 
HELIKOPTEROA 

 

 
GLOBO AEROSTATIKOA 
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Hiztegia 
Kotxea:  konduzidu, gidatu. 

Oinez:   ibili, joan. 

Itsasontzian:  erramuan egin, arraunean egin. 

 

 

Esalege da… 
Oinezkorik gura ez eta zaldizkorik etorri ez. 
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JARDUERAK 

Ipini zenbaki egokia garraioen argazkiei. 

 

 

URETAKOAK 

1 

 

LURREKOAK 

2 

 

AIREKOAK 

3 

 

 

 

                           
                      

 

 

 

Lotu bidaiariak eta garraioak. 
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Ikusi, entzun eta erantzun: garraioak.  

 

 

 

Txintxorroetan… 

- pertsona bat joaten da.  

- Barkuko lagun guztiak sartzen dira. 

- Hiru lagun sartzen dira. 

 

 

Inprimatu fitxa eta marraztu: zer garraiobide publiko dago zure herrian? 

 

Inprimatu fitxa. Zein da gustukoen duzuna? Idatzi bertan arrazoia eta margotu nahierara. 

 

ESKULANA 

Itsasontziak 

  

                            
 

Materiala: kartoi mehea edo oihala, artaziak, kola, zotzak, kortxoak eta pintura. 

 

Pausoak: 

1. Kartoi mehean edo oihalean belak margotu eta ebaki. 

2. Zotzari itsatsi. 

3. Kortxoan sartu. 
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Lanbideak

Lan egiteko beharrezkoa da aurretik prestatzea eta trebatzea. Horretarako gogor ahalegindu 
behar da ikasketekin. 

Era askotako lanbideak daude: 

NEKAZARIA

Nekazariek, abeltzainek, arrantzaleek… 
lehengaiak ekoizten eta lortzen  dituzte. 

Arotzek, errementariek, harginek..lehengaiak 
aldatzen dituzte. 

AROTZA

GARBITZAILEA 

Postariek, dendariek, udaltzainek, 
musikariek… zerbitzuak eskaintzen dituzte.  

Lanbide batzuk arriskutsuak direnez, 
beharrezkoak dira segurtasun neurriak: 

kaskoa, txaleko distiratsuak, aurikularrak…

SUHILTZAILEA

Inoiz lantegian larrialdiren bat gertatuz gero, 
deitu telefono honetara:  

SOS DEIAK: 112. Laster agertuko dira 
laguntza ematera suhiltzaileak, medikuak, 
erizainak…
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Lanbide batzuk ez dira arruntak gaur egun. 
Tresna eta makina aurreratuak ditugu, denda 
handiak daude gure inguruetan… baina 
lehen, egun ezagutzen ez ditugun lanbideak 
garrantzia handia izan zuten. 

JOSKILEA 

ANGULERUA 
SARDINERA

                                      

KARBONERUA EDO IKAZDUNA BUZTARRI EGINTZAILEA 

KINKAILERUA PARAGUERUA 
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Hiztegia
Aroztegia:  arotzak behar egiten duen lekua. 

Errementeria:   errementariak behar egiten duen tailerra. 

Epaitegia:  epailearen lantokia. 

Arrandegia:  arraina eta itsasoko generoa saltzen den denda. 

Esalege da… 
Abadea, dirua eta medikua: bat. 

Arotzaren etxean otzara aulki. 

Edozein da arrantzale, arraina goserik dabilenean. 

Gaur egin ahal dena ez utzi biharko. 

Gura bada jan, egin behar da lan. 

Ikazkina eskekoaren hurrengoa. 

Ikazkinagaz baltz, errotariagaz zuri. 

Nekazaria beti arrangura, eskas du eguzkia edo bestela ura.
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JARDUERAK 

Gurutzegrama: lanbideak. 

1.               2.

3. 4.

1

3

2         

4        

Lotu tresnak eta lanbideak. 

Zerra                             

Joskilea 

Haria                                

Nekazaria 

Sarea                       
Medikua

Aitzurra                    Arotza 

Fonendoskopioa      

Arrantzalea 
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Ikusi, entzun eta erantzun: paragueruak.    

Etxerik etxe ibiltzen zen paragueruak… 

- guardasolak konpontzen zituen. 

- guardasolak saltzen zituen. 

- guardasolak eta lapikoak konpontzen zituen. 

Ikusi, entzun eta erantzun:  buztarri egintzailea.  

Zenbat denbora behar izan zuen buztarginak buztarria egiteko? 

- egun erdia. 

- gau bat. 

- egun bat. 
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Herria 

Euskal Herriko herri eta hiriak kostaldean edo barnealdean daude. Kokapenak eragina du herria 
antolatzeko moduan eta herritarren bizimoduan. 

Herri bakoitzak bere armarria izaten du. 

Herriak auzoetan banatuta daude.  

Auzoak era askotakoak izan daitezke: herriaren erdigunea, alde zaharra, merkataritza auzoa, 
lantegien gunea, nekazal auzoa, etxebizitza auzoa… 

 
ALDE ZAHARRA 

 
INDUSTRIAGUNEA 

 
NEKAZALGUNEA 

 

Etxeez gain, herrietan bestelako eraikinak ere izaten dira. Batzuetan, gainera, iraganaren berri 
ematen digute. 

 

ELIZA 

 

DORRETXEA 

 

JAUREGIA 
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Zerbitzuak eskaintzen dituzten hainbat eta hainbat eraikin ere badira gure inguruko herrietan. 
Eskaintzen duten zerbitzuaren araberakoak edo bertan egiten diren ekintzen araberakoak 
izaten dira. 

 

Oso garrantzitsua da gure herrietako ondarea zaintzea eta elkar errespetatzea. Badira, 
horretarako berenberegi jartzen diren seinaleak eta afixak. 

  

 

 
 

 

AZOKA 

 

PLAZA eta PARKEA 

 

PLAZAKO KIOSKOA 

  

UDALETXEA 

 

POSTETXEA 

 

KANPOSANTUA 
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Hiztegia 
 

Urduliztar:    Urdulizko biztanlea. 

Sopeloztar:    Sopelako biztanlea. 

Gorliztar:    Gorlizko biztanlea. 

Berangoztar:    Berangoko biztanlea. 

Barrikar:    Barrikako biztanlea. 

Plentziar:    Plentziako biztanlea. 

Getxotar edo getxoztar:  Getxoko biztanlea. 

Lemoiztar:    Lemoizko biztanlea. 

 

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

Zer dago non? 

 

ITSASOKO HERRIETAN SOILIK 

 

HERRI GUZTIETAN 

 

 

 Hondartza           Eliza                 Portua eta moila 

                                Itsasargia edo faroa          Parkea       

  

Lotu herriko eraikinak eta bertan egiten diren jarduerak. 

 

               ASILOA 

Edadeko pertsonak karta-jokoan joaten dira.

        UDALETXEA 
   Herriko jendea kirola egiten joaten da. 

        KIROLDEGIA 

Edadeko pertsonak jagoten dituzte. 

        JUBILATUEN ETXEA 
Herriko arazoak konpontzen dira. 
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Ikusi, entzun eta erantzun: lehengo herriak.  

Aukeratu erantzun egokia. 

 

Lehen aldea-etxeak edo baserriak ziren gehienak Gorlizen. 

______________ bi baino ez zeuden, eta denetarik saltzen zuten bertan. 

Orain eraikinak egingo dituzten lekuan, lehen __________________zen dena. 

 

- denda /  garia eta artoa   

- etxe / garia eta artoa 

- baserri / larre eta belartza 

 

 

ESKULANA 

Ikasgela herri bihurtu  

Herriko bizimoduaren antzezpena egin. Kartoi mehezko horma-irudietan saltokiak, herriko 
eraikinak, zerbitzuak… irudikatu (harategia, okindegia, postetxea, udaletxea, udaltzaingoa, 
turismo bulegoa…). Bakoitzak pertsonaia bat aukeratu eta jolas egin. 
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Materialak 

Gure ingurura begiratuz gero, era askotako materialez egindako gauzak ikusten ditugu.  

Haria eta oihala      

 

 

MANTA 

 

ARROPA 

 

ESKUPAINUAK 

Egurra 

 

 

EGURREZ LANDUTAKO 
KAXA 

  

SUETERAKO TRESNAK 

 

KARROA eta GURDIA 

Beira 

 

KANIKAK 
 

KRISTALEZKO ONTZIAK ETXEETAKO LEIHOAK 
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Papera eta kartoia  

 

 
ORRIAK 

 

 

KARTOIZKO KAXAK 
 

KOMUNEKO PAPERA 

 

 

Plastikoa 

 

 

JOSTAILUAK 

  

GARBIKETA GAIETARAKO 
ONTZIAK 

 

PLASTIKOZKO POLTSAK  

 

 

Larrua   

 

 
 

ABARKAK 

 

 

UHALA edo GERRIKOA 
 

POLTSAK 
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Buztina   

 

 

 BUZTINEZKO TINAK ZOPAONTZIAK 

 

AZULEJUAK 

 

Metala   

 

 
 

Materialak naturako elementuetatik ateratzen dira. Oihala egiteko haria animalietatik lortzen 
dugu, baita larrua ere. Landare eta zuhaitzetatik zura eta papera ateratzen dira, eta harri eta 
mineralei esker, esaterako, beira lortzen dugu.  
 

 

 

Materialak bereizteko ezaugarri batzuk izan behar ditugu kontuan: kolorea, usaina, egitura, 
pisua, gogortasuna, konbinatzeko gaitasuna, etab. 

 

GILTZAK 

 

KAZOLA KONTSERBA LATAK 
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Tresnak egiteko materialak, hauen ezaugarrien arabera aukeratzen dira. 
 
Gogorra eta biguna    
Astuna eta arina 
Latza eta suabea  
 
Material batzuk birziklatu egiten dira, berriz erabili ahal izateko.  
Hartara, ez dugu natura zaborrez kutsatzen. 
  

 
BEIRA, PLASTIKOA, ORGANIKOA ETA PAPERA 

Beira edukiontzi berde argira bota behar da, eta plastikoa edukiontzi beilegira. 
Gai organikoak edukiontzi berde ilunera bota behar dira, eurekin lurrerako ongarria, 
konposta,egiteko. 
Papera eta kartoia edukiontzi urdinean uzten dira. 
Pilak, ostera, edukiontzi beilegi txikiagoetan sartzen dira. 
Tamaina handiko etxetresnak, oihalak… Garbigunera eroan behar dira. 

 

Edukiontzietara botatzen diren gauza guztiak dira probetxugarriak. Zaborrak bereiztea 
naturaren onerako da, eta guztion eginbeharra da. 

 

Hiztegia 
 

Hedeak:  buztarria ganaduari lotzeko erabiltzen diren larruzko uhalak. 

Kapaxak:  artaburuaren azalik finenak. 

Potiza:   ura edateko edo iturritik ekartzeko erabiltzen den lurrezko ontzia. 

Albatea:  baserrietako alboko edo atzeko ate handia. 

 

 

Esalege da… 
Gaztanbera baino bigunagoa izan. 

Harria baino gogorragoa izan. 

Ikatza baino beltzagoa izan. 
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JARDUERAK 

Zer materialez eginda daude? 

 

EGURRA 

 

BEIRA 

 

PAPERA 

 

LARRUA 

 

METALA 

Nondik lortzen dira materialok? 

 

ANIMALIETATIK 

1 

ANIMALIETATIK 

2 

MINERAL ETA 
HARRIETATIK 

3 
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Ordenatu esaldiak bideoen hurrenkeraren arabera. 

 

 Orain barkuak plastikoz egiten dira, baina lehen egurrezkoak ziren. 

 Purik gomazko abarkak erabili ditu beti. Bere aitak larruzkoak erabiltzen zituen. 

 Normalean portuetan burdinazko noraiak egoten dira, baina Armintzakoak 
harrizkoak ziren. 

 Plastikozko tankeak etorritakoan, oholezkoak ez zituen inork gura. 

Bota zaztarrak euren edukiontzietara. 

 

 

 

                                                                          
 

                                                                  

                                                           

 

ESKULANA 

Jostailu birziklatuak 

 

  

Burua berotu eta birziklatu materiala, jostailuak egiteko. 
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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 
Altsia:    atzamarraren neurria. 

Arra:   eskuaren luzera. 

Arroa:    hamabi kilo eta erdi. 

Aurkada:  esku biak zabalik eta batera daudela, barruan sartzen den kopuruari 
esaten zaio. 

Azunbrea:   litro bi. 

Azunberdia:   litro bat. 

Untzea:   hogeita zortzi metroko luzera. 

 

Esalege da… 
Azunberdiak azunbrea koiu ezin. 

Librako garbantzua izan. 
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JARDUERAK 

Sailkatu neurriok. 

 

NEURRI ZEHATZAK 

1 

 

GUTXI GORABEHERAKOAK 

2 

 azunbrea               eskutada                 libra                        altzokada                     arra 

  

Erantzun: neurriak. 

 

 

Eskuaren neurriari_________ esaten zaio, eta atzamarrarenari______________ 

- arra eta azunbrea. 

- arra eta altsia.   

- oina eta altsia. 

Ikusi, entzun eta erantzun: neurriak.  

  

 Lehen kiloa ez zen neurri arrunta, gehiago erabiltzen zen: 

libra eta libra erdia.  

gramoa. 

  arroba. 
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ESKULANA 

Neurtzeko soka 

 

 

Materiala:  

Metroa eta soka luze-luzea. 

 

 

Pausoak: 

1. Sokan metroz metro markak egin. 

2. Markak egindako lekuetan troinua egin. 

3. Luzera handiko gauzak neurtzeko prest dago neurgailu berria. 
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Indarra eta energia 

 

Gizakiok indarra dugu, baina neurri 
baterainokoa. Horregatik lan batzuk egiteko, 
tresnez eta makinez baliatzen gara.  

 

 

 

Naturako elementuen indarra ere 
aprobetxatzen dugu. Haizearen eta uraren 
indarra eta beroa oso erabilgarriak dira gure 
eguneroko bizimoduan.  

Haizearen indarra 

Indar honek mugitzen ditu, esaterako, haize-
errotak, belaontziak, zuhaitzetako orriak… 

Haize freskoa gozo-gozoa izaten da udan, 
adibidez. Baina larregizko indarra duenean, 
kalteak ere eragin ditzake  

 

 

Uraren indarra 

Urak indar handia du, ez dago gure 
hondartzetako olatuei begiratzea besterik.  

Uraren indarrari esker mugitzen dira ur-
errotetako errotarriak. 

Ur jasa handiek, ostera, kalte nabarmenak 
ekartzen dituzte.     

  

 

Beroaren indarra 

Beroari esker gure gorputzak behar den 
tenperaturan egoten dira. Suaren beroari 
esker, adibidez, elikagaiak presta daitezke. 

Hala ere, kontuz ibili behar da, suak erre ere 
egiten baitu. 

  



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

106

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

2/4 

 

 

 

 

 

 

Naturaren elementuen indarraz gain, badugu 
gure inguruan beste indar berezi bat, hainbat 
eta hainbat tresna martxan ipintzeko derrigor 
behar dena: elektrizitatea.  

 

Elektrizitateari esker argia dugu etxeetan  
Lehen, ostera, kandelekin ibili behar izaten 
zuten.  

 

 

Hiztegia 
Indartsua:     indar handia duena. 

Indarbakoa edo indargabea:  indarrik ez duena. 

Indargabetuta egon:    ahulduta, makalduta egotea. 

Indarberritu:     gaixorik egon ondoren berriro indarra hartzea. 

 

Esalege da… 
Indarra baino, trebetasuna hobea. 

Indarrak agintzen duenean, legea isilik. 

Zelako jabea, halako tresnea. 
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JARDUERAK 

Zeri esker mugitzen dira? 

Bandera gizakiaren indarra 

Gurdia  beroa 

Zulagailua animalien indarra 

Ikatzezko trena haizea 

 

Sailkatu tresnak. 

 

 

TRESNA ELEKTRIKOAK 

1 

BESTELAKO TRESNAK 

2 

 

                                    
 

                

 

 

Ikusi, entzun eta erantzun: argindarra.  

 

Argia heldu baino lehen, __________ erabiltzen zuten, eta farola kortarako.  

- pospoloak 

- sua 

- karburoa     
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ESKULANA 

Errotatxoa 

 

 

  

Materiala:  

paperezko fitxa laukizuzena, artaziak, burudun    orratza, ziria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausoak: 

1. Errotatxoa egiteko fitxa inprimatu eta margotu 

2. Papera nondik ebaki eta tolestu behar den markatuta dago. Ebaki eta tolestu. 

3. Irakaslearen laguntzaz orratz buruduna erdian sartu, zirian ipintzeko. 

4. Ipini errotatxoa haizetan. 
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Soinua 

Soinua entzumenaren bidez igartzen den hotsa da.  

Soinu batzuk atseginak diren artean, beste batzuk sano desatseginak dira. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Musika-tresnak ondo erabiliz gero, doinu 
atseginak sortzen dira. Tresnokin egindako 
soinuak harmoniaz eta erritmoz jantzita daude. 

 

 

PERKUSIO-TRESNAK 

Triangelua, danborra, xilofonoa… 

 

 

HAIZE-TRESNAK 

Txirula, tronpeta, saxofoia… 

   

 

HARI-TRESNAK 

Pianoa, gitarra, biolina… 

 

   

Kutsadura akustikoa 

 

Soinu desatseginen multzoari zarata deritzogu.  

Zarata kaltegarria da osasunarentzat: 
entzumena galarazten digu, artega jartzen 
gaitu, ez digu atseden hartzen uzten, arreta 
galarazten digu… 

Zarata handiko lekuetan kutsadura akustikoa 
dagoela esaten da. Kutsadura akustikoa 
saihesteko mila era daude: baxuago hitz egin, 
irrati eta telebistetako bolumena jaitsi, zarata 
asko ateratzen duten tresnak gauez ez erabili, 
zarataren kontrako panelak jarri, hirietako 
trafikoa gutxitu… 
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Hiztegia 
Zaratotsa:   zarata edo iskanbila handia. 

Astrapalaka ibili: zarataka ibili. 

Berbotsa:   hitzotsa, berbaroa. 

 

Esalege da… 
Zelango musika, halako dantza.  

Danbolin/ soinu bako erromeria 
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JARDUERAK 

Lotu: soinuak. 

 

Soinu atseginak 

1 

 

Soinu desatseginak 

2 

 

 

   pianoa             autoak            trumoia             kantua              txoriak           kristala apurtzea 

 

 

Zer motatakoak dira tresnok? 

 

Perkusiozkoak  

(kolpeka) 

1 

Harizkoak  

(hariaren bibrazioa) 

2 

Haizezkoak  

(haizea tututik igarotzea) 

3 
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Zer berba falta da esaldiotan? 

 

berbotsa                       astrapala 

 

- Jendea zegoen beheko solairuan, __________ entzuten zen. 

- Hau __________! Geratuko ote zarete! 

 

 

ESKULANA 

Marakak 

 

   

              
 

 

 

Materiala: garbantzuak, plastikozko botila hutsak eta opari-papera. 

 

Pausoak: 

1. Sartu garbantzuak botila hutsean. 

2. Bildu botila opari-paper polit batekin. 
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Olgetak eta jostailuak 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Garai bateko jostailuak eta gaur egunekoak oso 
ezberdinak dira. Lehen umeek edozer erabiltzen 
zuten jostailu legez: paluak, paperezko bolak, 
tela zatiak… gaur eguneko jostailuak 
modernoagoak dira. Olgetak, ostera, nahiko 
antzekoak dira. 

Dena dela, lehengo umeek ez zuten ia jolasteko 
astirik, etxeko beharretan lagundu behar izaten 
zutelako. 

Lasterketak: zaku karrerak, goitibeherak…         

 

Elkar harrapatzekoak: oilo itsua, erbi-erbika…  

 

Kisketean edo trukumean egiteko lurrean 

laukiak eta zenbakiak marrazten dira.  

 

Soka-dantzan egiteko kordel mota bi egoten 

ziren, fina eta gogorra.  

  

Korruan olgatzeko kanta asko daude.  

Ikusi-makusi, berbarako, asmatzeko jolasa da.  

Antzina kanikak buztinez egiten ziren. 

 

Pilota edo pelotoia paper eta tela zaharrekin 

egiten zuten.    

   

Pelotoiaz gain, asko ziren eskuz umeek egiten 

zituzten jostailuak: muñekak, aroak edo 

txirrindolak… 
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Hiztegia 
Olgeta:   jolasa. 

Olgatu:   jolas egin. 

Pelotoia:  pilota. 

Txirrindola  uztaia.  
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JARDUERAK 

Gurutzegrama: olgeta. 

 

1.         2.  

 

 3.       4.  

         

5.  

  

           

 2     4    5 

1   3        

           

           

           

           

           

           

           
 

 

Lotu olgetaren izena eta olgatzeko modua. 

 

Oilo-itsua Jolaskide talde bat ostondu egiten da. Bigarren taldea 
lehenengoaren bila ibiltzen da. 

Pelotoia Jolaskide bati begiak estaltzen zaizkio paineluarekin, 
eta lagunak harrapatu behar ditu. 

Erbi -erbika Paperak ondo bildu, amarratu eta pilota egiten zuten 
lehen, futbolean egiteko. 

Goitibehera Hasiera eta amaierako letren arabera, jolaskide batek 
pentsatutako hitza asmatu egin behar dute besteek. 

Oilo-itsua Gurpildun ibilgailuan jarri eta aldasbehera! 
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Ikusi, entzun eta erantzun: olgeta, kanikak.  

 

  

Zerez eginda zeuden lehengo kanikak?  

- Egurrez. 

- Metalez. 

- Buztinez.  

 

 

 

 

Ikusi, entzun eta erantzun: olgeta, soka.  

 

Zer egiten zuen Rosaren aitak kordela ez soltatzeko? 

- Pegamentua eman. 

- Josi.   

- Zeloa jarri. 
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Ipuinak eta sineskerak 

 

Kukua 

 
Kukuak beste txorien habietan ipintzen ditu arrautzak. Behin amilotx bikote batek habia egiteko 

leku aproposa topatu zuen zuhaitz baten zulotxuan, hegoaldera begira. Ipini zituzten 

arrautzatxuak, baina kukuak hori ikusita, amilotxen arrautzak bota eta bereak jarri zituen bertan.  

 

Kukua udaberrian etortzen da. Kukua lehenengoz kantatzen entzuten denean dirua eduki behar 

da poltsikoan, urte osoan diru faltarik ez izateko.   

 

Kukua Andra Mari martirako (martiak 25) ez badator, hil dela esaten da.  
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Elaitxuen kontua 

 
 

 

Elaiek kumetxuak egin zituzten Urdulizko etxe bateko teilatuan. Baina haizeak habia behera 

bota zuen. Bertako andre batek jaso egin zituen txorikumeak, zaintzeko. Sonbreru baten 

barruan ipini zituen. Elaitxuei jaten emateko euliak batzen zituen, eta patata egosia txiki-txiki 

egiten zuen. Elaitxuak hazi zirenean, leihora atera zituen, hegaz egin zezaten. Elai txikiak 

leihora atera orduko, han etorri ziren elai nagusiak txorrotxioka, gazteenen bila. Hegaz egingo 

edo ez egingo… denek egin zuten hegaz, txikienak izan ezik. Han geratu zen txikiena bakar-

bakarrik. Baina, tarte bat igarota, atzera etorri zen elai taldea txikitxua animatzera. Azkenean, 

txikitxuenak ere hegaz egin zuen eta besteekin joan zen.  

 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

121

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

3/9 

 

 

 

Iratxoak 

 

 

  

Esalege da eguna egunekoentzat, eta gaua gauekoentzat. Gauetan gaueko mamarroak 

ateratzen ei dira, eta baita iratxoak ere. Iratxoak hanka biko txerrikume itxurako izakiak ei dira.  

          

 Kate edo txilinak daramatzate, eta horri esker jakiten da inguruan dabiltzala. Zubipeetan bizi 

direla uste izan da beti. Bidegurutze ilunetan agertzen ei ziren sarri, eta bidaiariak euren bidetik 

aterarazten zituzten. 

Gure aitita-amamen esanetan, Katilluzubitik, kasurako, iluntzea baino lehen pasatu behar ziren 

baserritarrak azokatik bueltan.. Ezpabere, han bertan ateratzen ziren iratxoak.  

Agertuz gero, ez zaie egundo begietara begiratu behar. 

Antza denez, polbora asmatu zenean desagertu ziren iratxo guztiak.  
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Erroia eta lukia 

 

 
 

 

 

Behin erroiak ostutako gaztaia zeraman pikuan. Lukiak ikusi eta esan zion: 

 Ea ba erroi hori, erakutsi zelan kantatzen duzun… 

Erroiak kantatu eta gaztaia jausi egin zitzaion. Lukiak gaztaia hartu eta eroan egin zuen. 

Iretargi bete zen gau batean, ilargia errekan islatuta zegoela, halaxe esan zion erroiak lukiari: 

 Ei txo! Aiko hor gaztaia!  

Lukia uretara salto eginda buzti-buzti egin zen, eta ez zitzaion batere gustatu. 

Erroiak orduan:  

 Hor duzu lehengo egunekoaren ordaina. Lehengoan zuk niri… gaur neuk zuri! 
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Jentilak 

 

 

 
 

Jentilak izaki handi eta indartsuak ziren. Gura zuten tamaina hartzeko gai ziren               

Ahuntzen apatxak ei zituzten. 

Gure inguruan jentilak bizi izan ziren. Horren adierazle dira Uribe Kostako zenbait leku izen. 

Gorlizen, berbarako, Jentilbaso dago, Guzurmendi mendian. Bertan bada koba bat, sarrera 

bikoa. Jentilek egindakoa ei da, eta tunel batek lotzen du Andra Mariaren ermita Plentziako 

hondartzarekin. Koba horretan altxorra ei dago lurperaturik. Jentilak kobatik hondartzara joaten 

ziren, lurpetik. Koban itsas txirlak ere badaude. 

Asko eta asko dira jentilen gaineko ipuinak. Hona hemen gure inguruan entzundako bat: 

 

Anaia ona eta anaia gaiztoa 

Etxe batean anaia bi bizi ei ziren: bata ona, bestea, gaiztoa. Anaia gaiztoa Jentilarenera joan 

zen egun batez, eta Jentilak gerrikoa oparitu zion anaia onari emateko. Etxera etorri zenean, 

Jentilak esandakoa bete zuen anaia gaiztoak. Baina anaia onak, kortan lan handia zuenez, 

intxaurrondo bati lotu zion gerrikoa geroago janztekotan. Handik gutxira, ostera, zuhaitza 

lehortu eta jausi egin zen.  
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Lamiak 

 

 

 

 
 

 

Laminak emakume bereziak dira. Gerritik gora emakume gorputza dute, gerritik behera, ordea, 

arrainarena. Badira emakume itxura eta patoen oinak dituztenak ere.  

Gure inguruan leku askotan agertzen izan dira. Lamiakon edo Katilluzubin, berbarako.  

Ilea orrazten eta kantuan igarotzen zuten denbora.  

Behin, Katilluzubi inguruko baserritar batek orrazia topatu zuen han inguruan, eta etxera eroan 

zuen. Handik aurrerako gau guztietan, lamina agertzen ei zitzaion leiho azpian, eta ez zion lorik 

egiten uzten. Hainbeste gau lo egin barik, erdi zoratuta zegoen gure baserritarra! Azkenean, 

orrazia itzuli laminari, eta laminak bakean utzi zuen. 

Antza, San Juan Gaztelugatxekoa eraiki zenean, egunez beharginek egindakoa laminek gauez 

desegin egiten zuten. 
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Barrabas 

 

 

 

 

Izaki gaizto-gaiztoa ei zen Barrabas. Inusturiak, euria eta haizea berarekin eroaten zituena. 

Gorriz jantzita joaten zen beti. 

Horregatik esaten da “hori barrabas baino gaiztoagoa da” edo “ume hau barrabasa da gero!” 

 

 

 

Prakagorriak 

 

 

 
 

 

 

Prakagorriak izaki txiki langileak dira. Uribe Kostako amama batek dio sueteak ondo garbi egon 

behar zuela, gauez prakagorriak tximiniako zulotik sartzen zirelako, lurpeko altxorren bila 

joateko. Pikatxoiekin ibiltzen omen ziren txanponen bila.  
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Itsasoaren sorrera 

 

 

 
 

 

 

Katilu bete uretan gatza botata sortu ei zen itsasoa. 
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JARDUERAK 

Gurutzegrama:  Ipuinetako pertsonaiak. 

 

1.     2.   3.   

 

         4.        5.  

         
1         

         
2     5    

         

         

  

4 

       

          

    3      

          
 

 

Lotu  ipuinak eta irudiak. 

 

 1. 

 

 

2. 
 

 

3. 
 

4. 

 

Inprimatu fitxa. Marraztu ipuinetako pasarteak. 
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Egutegia, jaiegunak eta ospakizunak 

Udagoieneko jaiak 

 

 

Loreak kanposantuko hilarrian. 

 

 

Azaroaren 1ean Domu Santu eguna da. 
Egun horretan loreak eroaten zaizkie etxeko 
hildakoei ortusantura.  

 

 

Azaroaren 11 San Martin eguna da. Egun 
horretan hasita txerri-hiltzeak egiten dira 
inguruko baserrietan. 

 

 

Sanmartinetan txorizoak eta buzkantzak 
egiteko txerria hiltzen da. 
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Neguko jaiak 

 

 
  

 

 

 

 

Olentzero. 

 

Gabonak berezi-bereziak dira gure inguruan. 
Gaur egun oraindik lehengo ohitura asko 
gordetzen dira.  

Gabon egunean ogi salutadorea (ogi-
kuskurra) gordetzen da hurrengo urtera arte. 
Gabon suak gau osoan egon behar du 
piztuta.  

Gau horretan etortzen da Olentzero Jesusen 
jaiotzaren berri ematera. 

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

Erregenetan zapatak garbi-garbi ipini behar 
dira, balkoian edo bentanan, opariak 
jasotzeko.  

 

 

 

San Blas egunean (otsailak 3) koloreetako 
hariak, gozokiak eta opilak bedeinkatzen dira. 
Horiek haginetako eta eztarriko minetatik 
babesten gaituzte. 

 

 

Harien salmenta. 
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Santa Ageda bezperan kantuan ateratzen 
dira gazteak eta zaharrak, eskean. 

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

 

 

 

Basaratoste Inauterien aurreko domeka da. 
Egun horretan neska-mutil koadrilak ostera 
txikia egiten dute inguruko basoetara. 
Ondoren, txitxi-burruntzia egiten da. 

 

 

 

Basabatiste edo Basaratostetan txitxi-burruntzia 
egiten da. 

 

 

Inauterietan 
mozorroak,maskaritak,muserangea… 

jansten ditugu. 

 

 Inauteriak 

Inauteri egunak aldatu egiten dira urterik urtera. 
Sasoi hori festa garaia da, bizimoduari irri 
egiteko aroa da. Jendeak mozorrotzeko ohitura 
du Karnabaletan. Martitzena izaten da 
Inauterietako egun handia. 

Inauterietan tostadak jaten dira. 

 

 

Aste Santua 

Inauteriko jai giroa eten eta Hausterre-
egunarekin batera hasten da Garizuma eta 
horren ostean Aste Santua dator. Bijilia 
garaia da, eta prozesioak egiten dira. 

 
 

Aste Santua prozesioen garaia da. 
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Udaberriko jaiak 

 

 

Udako jaiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sororako tresnak ferian. 

 

San Isidro eguna (maiatzak 15) nekazarien 
eguna da. Egun horretan jai hartzen dute, eta 
ortuak bedeinkatu egiten dira. 

 

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

 

 

San Juan edo Doniane ekainaren 24an 
izaten da. Urteko gaurik laburrena da Sanjuan 
gaua. Sua pizteko ohitura dago, aro berriari 
ekiteko. Suaren inguruan dantzan eta kantuan 
ibili ohi da jendea. Etxeko atarian lizarra 
ipintzen da. 

 

 

 

 

Sanjuansuaren bueltan.  
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Hiztegia 
Gabon sua:  Gabon gau osoan zehar piztuta izaten den sua. 

Maskarita:  maskara, kareta. 

Muserangea jantzi:  mozorroa jantzi. 

Ogi salutadorea:  Gabon egunean bedeinkatu eta urte osoan zehar gordetzen den ogi-

kuskurra. 

Ortusantua:   kanposantua, hilerria. 

Prozesioa: Aste Santuan santuak elizatik atera eta haien atzetik egiten den 

ibilbidea. 

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

Txitxi-burruntzia: Basaratoste egunez egiten den afari-merienda: surtan erretako 

txorizoa, urdaia… 

 

 

Esalege da… 
Bostak eta iluna, txerria hiltzeko eguna. 

Gabon bon-bon, Natibitate, ase eta bete. 

Gabon eguna, egun iluna. 

Sanjuanetan beroz erretzen, hotzez hiltzen abenduan. 

Txerri bakoitzari heltzen zaio bere San Martin. 
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JARDUERAK 

Eroan jaiak dagokizkien urtaroetara. 

 

1.NEGUA       

 

2.UDA     

                                INAUTERIAK                       SANTA AGEDA 

  

                              SAN JUAN                                               GABONAK 

Ikusi bideoak eta lotu dagozkien jaiekin. 

 

 

1. 
ASTE SANTUA   

 

2. SAN MARTIN 

 

3. 
INAUTERIAK 

Inprimatu fitxa. Ostean, marraztu eta idatzi zein den gustukoen duzun ospakizuna. 
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Erromeria 

Gure inguruan dantzatzeko ohitura handia egon da beti. Erromeria edo jolasa domeka eta 
jaiegun arratsaldeetan egiten zen. 

 
MUSIKA ETA DANTZA 

Erromeria 

 
MUSIKA ETA DANTZA 

Txistulariak 

 
MUSIKA ETA DANTZA 

Trikitilariak 

 
MUSIKA ETA DANTZA 

Erromeria Gorlizko Andra Mari jaietan 

 

Dantzalekua gazteen bilgunea zen. 

Gehienetan, herriko plazan biltzen ziren, baina 

frontoietan, larreetan eta ermiten inguruan ere 

egiten izan dira erromeriak. 

 

  

Erromerietan txistulariak eta soinulariak 

lagunduta egiten zuten dantza. Bestelako 

musikariak ere egon izan dira: bibolinteruak, 

albokariak... 

 

 

Biribilketa, fandangoa, jota, arinekoa eta 

astirokoa ziren gehien jotzen zirenak. 

Ondokoari begira ikasten zen lehen dantzan. 

Musikariek abestu egiten zuten eta jendeak 

askotan buruz zekizkien haien koplak eta 

kantuak.  

 

Dantza solteez gain (astirokoa, arinekoa…)  

, lotuta eta baltseoan ere egiten zen dantza. 

Baina sasoi baten, galarazita egon zen lotuta 

dantza egitea. 
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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 

TRIKITILARIAK 

DANTZA SOLTEA 

TXISTULARIAK 

DANTZA LOTUA 

Ikusi, entzun eta erantzun: erromeria. 

    

 

Zer izaten zen lehen jaia? 

- Dantza egitea.   

- Tabernetan ibiltzea. 

- Kontzertua ikustea. 
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Herri-kirolak 

Baserritarrek eta arrantzaleek egiten zituzten lan batzuk kirol bihurtu ziren. Horren adibide dira, 
aizkolariak, harrijasotzaileak, idi-probak, sega, estropadak, palanka jaurtitzea… 

Aizkolariak eta trontzalariak lehian ibiltzen dira enborra nork lehenago moztu. Garai batean 
baserriko lana zena, orain joko bihurtu da. 

Harrijasotzaileen 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. 

 

Harri jasotzea. 

 

Gizon-probak. 

 

 

Asto-probak. 

 

Kukaña. 

 

Estropadak. 

 

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

Balea bila nor 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.  
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Hiztegia 
Altxaldia:    harriarekin egiten den 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 

Lotu herri-kirolen izenak eta argazkiak. 

ESTROPADA 

 

TRONTZA 

KUKAÑA 

ASTO-PROBAK 

 

Erantzun egokiro galderari: herri-kirolak.  

 

Zer dago herri-kirolen jatorrian? 

- Antzinako lanbideak.  

- Antzinako aisialdia. 
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Ikusi, entzun eta erantzun: herri kirolak.  

  

Zenbat kiloko harria mugitzen dute idiek? 

- Mila kilokoa. 

- Bi mila kilokoa. 

- Ehun kilokoa. 
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Barrika 

 
 

BARRIKA 
 

Barrikako kostaldea. 

 

- Barrikako biztanleei barrikoztar edo barrikar esaten zaie. 

- Bizkaiko herririk zaharrenetakoa da. Etxeak han-hemen sakabanatuta daude, erdigune 

zehatzik gabe. Elexalde, eta Goierri dira auzoen izenak.  

- Ikusgarriak dira labarretako harrien formak. Labarren tarteetan Barrikako hiru 

hondartzak ageri dira: Barrika, Meñakoz eta Muriola. 

- Antzina, balearen arrantzan ibiltzen ziren barrikoztarrak.  

- Gainera, historia aztarna garrantzitsuak aurkitu ziren Kurtzioko aztarnategietan. 

- San Blas (otsailak 3), San Juan (ekainak 24) eta San Andres (azaroak 30) dira herriko 

zaindariak.  

 

Udaletxea eta Andra Mari eliza. 

 

Barrikako asiloa. 

 
Barrikako kostalde labartsua. 
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Berango 

 
 

 

BERANGO 

 
Santo Domigo de Guzman eliza. 

 

 

- Berangoztar esaten zaie Berangoko biztanleei. 

- Bi dira herriko auzo nagusiak: Baserri-Santa Ana eta Berango. 

- Antzinakoa da Berango. Munarrikolandako aztarnek horren berri ematen dute. 

- Berriagoak baina, hala ere, antzinakoak dira Berangoko baserriak eta jauregiak.  

- Berangoko jaiak Santa Ana (uztailak 26) eta Santo Domingo (abenduak 4) ospatzeko 
izaten dira.  

 

 

Berangoko nekazaritza 
gunea. 

 

Santa Ana ermita. 

 

Otxandategiren monumentua. 
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Getxo 

 
 

 
 

Aixerrota. 

 

- Getxoko biztanleak getxoztarrak dira. 

- Algorta, Areeta eta Andra Mari dira bertako auzo nagusiak. Herritarrek, banaketa 

zehatzagoa egiten dute (Areeta, Erromo, Gobela, Neguri, Algorta eta Andra Mari). 

- Getxo Nerbioi-Ibaizabal bokalean dago, kostaldean, eta hondartza ederren jabe da. 

- Jauregi eta eraikin eder asko eraiki izan dira Getxon historian zehar.  

- Santu askoren omenezko jaiak ospatzen dituzte herritarrek: San Isidro, San Juan, 

karmenak, Santa Ana, San Inazio, San Nikolas, Andra Mari, San Martin… 

 

Portua eta hondartza. 

 

Portu zaharra. 

 

San Nikolas. 
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Gorliz 

 
GORLIZ 

 
Gorlizko erietxea. 

 

 

- Gorlizko biztanleei gorliztar esaten zaie. 

- Gorlizko auzoak honako hauek dira: Andra Mari, Areatza, Elexalde, Gandia, 

Guzurmendi eta Urezarantza. 

- Gorlizko badiak oskol forma du. Euskal kostalde osoan bakarrak dira Gorlizko harea 

munak, harri bihurtuta daudenak.  

- Gorlizko bizimodua ontzigintzari lotuta dago. Baina, Gorlizko erietxeak ere berebiziko 

garrantzia izan du herriaren historian. 

- Udan ospatzen dira santiagoak (uztailak 25) eta andramariak (abuztuak 5).  

 

 
Harri bihurtutako dunak. 

 

Kale nagusia, eliza 

atzean dela. 

 
Gure Ana Mari itsasontzia 

herriaren sarreran. 
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Lemoiz 

 

 
 

LEMOIZ  

Armintzako portua. 

 

- Lemoizko herritarrak lemoiztarrak dira. 

- Andraka, Urizar eta Armintza dira herriko auzoak. 

- Armintzan arrantza-tradizio handia dago. Andrakan eta Urizarren, ostera, landa 

eremuak dira nagusi. 

- Hainbat errota daude errekaren ur-saltoak aprobetxatzeko. Eta baita burdinolak ere. 

- Karmenak (uztailak 16) eta santomasak (abenduak 21) ospatzen dira Armintzan; Andra 

Mari (irailak 8) Urizarren. Andrakan San Frantziskoren omenez (urriak 4) egiten dira 

jaiak. 

 

Armintzako kaia. 

 

Udaletxea eta parkea 
Urizarren. 

 

Andrakako probalekua. 

 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

150

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

1/1 

Plentzia 

 

 
 

PLENTZIA 
 

Plentziako itsasadarra zubi azpian. 

 

- Plentziako biztanleak plentziarrak dira. 

- Auzoak sakabanatuta daude: Plentzia, Berreaga, Isuskitza, Saratxaga eta Txipio. 

- Herrigunean dago alde zaharra. Bertan, lehengo bizimoduaren aztarnak ditugu. 

- Butroi eta Oka ibaien urak Plentzian itsasoratzen dira. 

- San Antolin (irailak 2) da herriko zaindaria. Karmenak (uztailak 16) eta madalenak (uztailak 20) 
ere ospatzen dira. 

 

 

Astillero plaza eta udaletxea. 

 

Plentziako alde 
zaharra. 

 

Plentziako hondartza. 
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Sopelana 

 

 
 

SOPELANA 

 
Sopelanako Barinatxe hondartza. 

 

- Sopelanako herritarrei sopeloztar esaten zaie. 

- Moreaga eta Ugeraga dira Sopelanako auzoak. 

- Antzinako herria da. Historiaurreko aztarnak aurkitu izan dira Munarrikolanda eta 
Kurtzioko aztarnategietan. Erromatarren garaiko aztarnak ere topatu izan dira elizaren 
inguruan. 

- Herri erakargarria da natur gune ederrak dituelako: 3 hondartza, itsaslabarrak, parkeak, 
arboladiak… 

- Sanpedroak (ekainak 29), karmenak (uztailak 16) eta sanandresak (azaroak 30) dira 
bertako jaiak. 

 

 

San Pedro eliza. 

 

Sopelanako udaletxea. 

 

Nekazal gunea. 

 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

152

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

1/1 

 

 

Urduliz 

 
 

URDULIZ 
 

Santa Mariñeko haitzak eta ermita. 

 

- Urdulizko biztanleak urduliztarrak dira. 

- Uribe Kostako erdiguneko herria da, eta Bilboko metroak geralekua du bertan. 

- Dobaran, Elortza, Landa, Mendiondo eta Zalbidea dira Urdulizko auzoak. 

- Torrebarri dorretxea eta Mentxakaenea jauregia dira eraikin aipagarrietako batzuk. 

- Andre Mari jaiak (irailak 8) ospatzen dira, eta Santa Mariñe egunez (uztailak 20), izen 

bereko ermitara egiten da erromesaldia. 

 

Andra Mariaren eliza eta kultur 
etxe zaharra. 

 

 

Torrebarri dorretxea. 

 

Udaletxe plazako probalekua 
Elortzan. 

 

           

 







Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

155



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

156

Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta. 
 

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria 
 

 1

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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Urte sasoiekin lotutako kantak 

 
 
Gabonetakoak 

 
 
Hator, hator, mutill etxera Hator, hator, mutil etxera   
gaztaiña zimelak yatera, gaztaina zimelak jatera, 
Gabon gaba ospatuteko Gabon gaua ospatuteko 
aitaren ta amaren onduan. aitaren eta amaren ondoan. 
Ikusiko dok aita barreka, Ikusiko dok aita barreka, 
ama be poz atsegiñez. ama be poz atseginez. 
Eragiok mutil, (i)aurreko tanbolin horri, Eragiok mutil, aurreko tanbolin horri, 
gaztaiñak erre artean, gaztainak erre artean, 
gaztaiñak erre artean, gaztainak erre artean, 
txipli txapla pun. txipli txapla pun. 
Gabon gaba pozik igaro daigun.  Gabon gaua pozik igaro daigun. 
 
 
 
Gabon gabean ohituten dogu Gabon gauean ohituten dogu   
guztiok afari ona, guztiok afari ona, 
besegu, lebatz, makaillau saltsan, besegu, lebatz, makailau saltsan 
bakotxa[k] berak ahal dauna. bakotxak berak ahal dauena. 
Gero txurrun plin plan, Gero txurrun plin plan 
ardau ta pattarra, ardau eta pattarra, 
katuak hartuta katuak hartuta 
zabu-zabuka. zabu-zabuka. 
 
 
   
Dringilin dron gaur Gabon (bis) Dringilin dron gaur Gabon (bis) 
sabela betea degu eta sakela betea dogu eta 
bestiak hor konpon. besteak hor konpon. 
Sabela bero izan ezkeron Sakela bero izan ezkero 
sabela bero-beroa sabela bero-beroa 
Gabon egunez Gabon egunez 
yan eta edanda jan eta edanda 
toki danetan nahikoa. toki danetan nahikoa. 
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Han gabaren erdian Han gauaren erdian  
Jesus jaio da, Jesus jaio da, 
alaiki ta bizkor alaiki eta bizkor 
goazen Belena. goazen Belenera. 
Illuna dago, Iluna dago, 
ez da agiri izarrik, ez da agiri izarrik, 
baiña nik ez dot baina nik ez dot 
ez argi beharrik. ez argi beharrik. 
Zu nire argitzaille Zu nire argitzaile 
Jesus laztana, Jesus laztana, 
nun billa zeu baiño non bila zeu baino 
argi hobea.  argi hobea. 
 
 
 
Gau isilla, gau donea, Gau isila, gau donea,   
danak lo bakarrik, danak lo bakarrik, 
senar-emazte deunak esnai, senar-emazte deunak esnai, 
aingeru eta artzaiñakin aingeru eta artzainekin 
lo-lo seintxu ein lo lo-lo seintxu egin lo 
lo-lo-lo seintxu ein lo. lo-lo-lo seintxu egin lo. 
 
 
  
Zatoze kristauak bihotza pozturik, Zatoze kristauak bihotza pozturik,  
zatoze guztiok Belenera. zatoze guztiok Belenera. 
Jaio dan gure Jesus ikustera, Jaio dan gure Jesus ikustera, 
Jauna gurtu dagigun, (bis) Jauna gurtu dagigun, (bis) 
Jauna gurtu dagigun ahuspezturik. Jauna gurtu dagigun ahuspezturik. 
 
Ardiak itxita doaz artzaiñ onak, Ardiak itxita doaz artzain onak, 
zerutik deituak estalpera. zerutik deituak estalpera. 
Goazen geu ere eurokin batera, Goazen geu ere eurokin batera, 
Jauna gurtu dagigun, (bis) Jauna gurtu dagigun, (bis) 
Jauna gurtu dagigun ahuspezturik. Jauna gurtu dagigun ahuspezturik. 
 
 
  

Belengo portalian Belengo portalean 
negu gogorrean, negu gogorrean, 
jaio da gure Jesus jaio da gure Jesus 
askatxo batean. askatxo batean. 
Estalgi barik dago Estalgi barik dago 
abere artean, abere artean, 
guztiz ahaltsua dana guztiz ahaltsua dana 
zeru ta lurrean. zeru eta lurrean. 
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Hantxe dago gure Jesus, Hantxe dago gure Jesus, 
hantxe dago bai. hantxe dago bai. 
Haurtxo txikia Haurtxo txikia 
sehaskan dago, sehaskan dago, 
amak esa’utso amak esan deutso 
lo eiteko lo egiteko 
baiña haurtxoak begiakin baina haurtxoak begiakin 
esaten dio: 'Ama ezin'. esaten dio: 'Ama ezin'.  
 
 
Urtebarri,  Urtebarri,    
txarri belarri, txarri belarri, 
dekonak eztekonari, daukonak ez daukonari, 
nik eztekot eta zuk niri. nik ez daukat eta zuk niri. 
Ezpabere Ezpabere 
martillutxu beteaz martillutxu bategaz 
hagiñek hausi, haginak hausi, 
triski eta trauski. triski eta trauski. 
 
 
Urtebarri barri, Urtebarri barri,   
txarri belarri, txarri belarri, 
nik eztekot eta  nik ez daukat eta 
zuk emon niri. zuk emon niri. 
Intxurtxu bi edo Intxurtxu bi edo 
hiru gaztaiña, hiru gaztaina, 
a la montaña a la montaña 
tirri tirri taña. tirri tirri taña. 
 
Atsua[k] teko Atsoak dauko 
popan usaina, popan usaina, 
aguria[k] teko agureak dauko 
popan berakatza1. popan berakatza. 
 
 
 
Santa Ageda bezperakoak 

 

Otsailaren 5a Santa Ageda eguna da. Santa honek herri-ohituretan agerpen zabala eta 
aspaldi-aspaldikoa du. Euskal Herriaren kasuan herriko gazteriarekin lotura handia duen 
begiralea dugu. 

Santa Ageda bezperako ospakizunetan batez ere mutil gazteak ibiltzen ziren errondan, 
etxerik etxe koplak kantatuaz. Abesten hasi aurretik galdetu egiten zuten: Kanta ala 

                                           
1 Bersio hau Elantxobekoa da 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

169

Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta. 
 

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria 
 

 4

erreza? Eta etxekoek hala eskatuz gero, etxekoren bat hil berri zegoelako kasurako, 
abestu beharrean errezatu egiten zen. Gero etxeko ugazabari, ugazabandreari, eta neska-
mutilei zuzendutako koplak kantatzen zituzten. Aparteko kontua izaten zuten, gainera, 
neska gazteei kanturik ederrenak egiteko. Etxekoek kantuen ordez intxaurrak, txorizoak, 
arrautzak, etab. ematen zizkieten, baina horrela ez zenean mutil gazteek kopla berezia 
abesten zieten.  

 
 
Oles, oles atetan, Oles, oles atetan, 
nor dabil ordu honetan? nor dabil ordu honetan? 
Zazpi morrosko alkar harturik Zazpi morrosko alkar harturik 
baztarrak inkomodetan. bazterrak inkomodetan. 
 
Alkate jaunaz egonta gatoz Alkate jaunagaz egonda gatoz 
hilen lelengo goixean, hilaren lehenengo goizean, 
libertadea emon ein dosku libertadea emon egin deusku 
ibiliteko batzean. ibiliteko batzean. 
Ibiliteko batzean edo Ibiliteko batzean edo 
ibiliteko bakean. ibiliteko bakean. 
 
Santa Agedaren alabarantzak Santa Agedaren alabarantzak 
abestutera noa ni. abestutera noa ni. 
Nok esango dau zer pasa eban, Nork esango dau zer pasa eban, 
eban munduan santari. eban munduan santari. 
 
Bera bizi zan azotatuta Bera bizi zan azotatuta 
kendu in ziozan bulerrak. kendu egin ziozan bularrak. 
Instan[t] batean estali zion Instant batean estali zion 
gorpu duztian odola. gorpu guztian odola. 
Gorrotoaren inderra, Gorrotoaren indarra, 
jentean bihotz gogorra. jentearen bihotz gogorra. 
San Pedro[k] berak kuratu zion San Pedrok berak kuratu zion 
santari gorpu duztia. santari gorpu guztia. 
 
Hor goi-goian bost ardi Hor goi-goian bost ardi 
hiru yantzan ta bi adi2. hiru jantzan eta bi adi. 
Etxe honetako Jose Luis bere Etxe honetako Jose Luis bere 
zaldie deuka zellaurik3, zaldia dauka zelaturik, 
zaldie deuka zellauri[k] baiña zaldia dauka zelaturik baina 
lau kate deitu zerraurik. lau kate ditu zerraturik. 
Herri honetan ez dala sartu Herri honetan ez dala sartu 
beori baiño hobaurik. berori baino hobagorik. 
 
 

                                           
2 Begira. 
3 Zela, zaldi-aulkia jarrita. 
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Udebarrien urteten deude Udabarrian urteten dabe 
errekan baztarren bitxiek, errekaren bazterrean bitxiak, 
haretxe[k] baiño ederrau dire haretxek baino ederrago dira 
laztana zeure begiek. laztana zeure begiak. 
 
Horman zuloan sague Hormaren zuloan sagua 
bere atzean katue, bere atzean katua, 
etxe honetako aingerutxue etxe honetako aingerutxua 
Jaungoikok bereinkatu deille. Jaungoikoak bedeinkatu dagiala. 
 
 
 
Kataniako uri handian Kataniako uri handian   
zer gauza yaio zeruan, zer gauza jaio zeruan, 
zeruan zegon haren senarra zeruan zegoan haren senarra 
Jesukristo geure jauna. Jesukristo geure jauna. 
 
Jesukristoaren esku samurrak Jesukristoren esku samurrak 
(i)agoniako (i)orduan, agoniako orduan, 
lagundu inzue pobre santeari lagundu egiozue pobre santeari 
ta sartu bere erreiñuan. eta sartu bere erreinuan. 
 
Milagro ikaragarria Milagro ikaragarria 
santa (i)honen alegria, santa honen alegria, 
San Pedro[k] bere oratu zion San Pedrok bere oratu zion 
santari gorpu guztia. santari gorpu guztia. 
 
Nok esango dau zer pasaten dan Nork esango dau zer pasaten dan 
munduan Santa (i)Ageda, munduan Santa Ageda, 
lendabiziko azotatuta lehendabiziko azotatuta 
kendu ziozan bularrak. kendu ziozan bularrak. 
 
Bereingatua izan deidela Bedeinkatua izan daitela 
etxe honetako jentiak, etxe honetako jentia, 
pobre ta umilde dabilenantzat pobre eta umilde dabilenantzat 
badaukau borondatia. badaukagu borondatia. 
 
Emoten baizu emoizu Emoten badozu emoizu 
emote ezpaizu (i)esaizu, emoten ez badozu esaizu, 
beste leku betera yoteko beste leku batera joateko 
egiten dasku berandu. egiten jaku berandu. 
 
Agur oraintxe egiten doan Agur oraintxe egiten dodan 
santa (i)honekin batian. santa honekin batean. 
Adiosikan eztakigu eta Adiosikan ez dakigu eta 
agur ikusi artian. agur ikusi artean. 
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Hementxe, hementxe,  Hementxe, hementxe,   
hementxe gatoz jentea beringatuta, hementxe gatoz jentea bedeinkatuta, 
gaurko gabean kanta behar du gaurko gauean kanta behar dogu 
Santa Agedan kontua. Santa Agedaren kontua. 
 
Santa Ageda ez da izaten Santa Ageda ez da izaten 
hilean hilen hilean, hilean hilean hilean, 
urtean behin tte berian bere urtean behin eta berean bere 
zezeillen bosgarrenean. zezeilaren bosgarrenean. 
 
Eder soloan trongoa Eder soloan trongoa 
Maritxu zaure freskoa, Maritxu zeure freskoa, 
zauri mosu bi emonagaittik zeuri mosu bi emonagaitik 
ez da mutille zoroa. ez da mutila zoroa. 
 
Eder soloan garie Eder soloan garia 
soiñean gona gorrie, soinean gona gorria, 
elaztunetik pasa laittike eraztunetik pasa leiteke 
Begoña zaure garrie. Begoña zeure garria. 
 
Han goien-goien otea Han goian-goian otea 
hantxe jan dotso botea4, hantxe jan deutso botea 
zuriz te gorriz plegaurik dago zuriz eta gorriz plegaurik dago 
Jesusa zaure dotea. Jesusa zeure dotea. 
 
Emoten baizu emoizu Emoten badozu emoizu 
emote ezpaizu esaizu, emoten ez badozu esaizu, 
beste leku [b]atera joateko beste leku batera joateko 
berandu egiten daku. berandu egiten jaku. 
 
Orain bagoaz alde egitera Orain bagoaz alde egitera 
agur hurrengora artean, agur hurrengora artean, 
adiosik ez du usaten eta adiosik ez dogu usaten eta 
agur hurrengora artian. agur hurrengora artean. 
 
 
Sante Ageda, (i)Ageda, Santa Ageda, Ageda,   
biher da Sante Ageda. bihar da Santa Ageda. 
Biher da Sante Ageda eta Bihar da Santa Ageda eta 
gaur dala bezpara gaba. gaur dala bezpera gaua. 
 
---------------------------------- ---------------------------------- 
Maritxu zau ez espanta, Maritxu zu ez espanta, 
zeruko Jaunak gorderik dauka zeruko Jaunak gorderik dauka 
zauretzat morroi galanta. zeuretzat morroi galanta. 
 
 
                                           
4 Burbuila, kimua. 
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Alkateari baimena:     
Alkate jaunaz egondu gara Alkate jaunagaz egondu gara 
atzoko arratsaldean, atzoko arratsaldean, 
libertadea emon in dausku libertadea emon egin deusku 
ibilitxeko bakean. ibiliteko bakean. 
 
Hasierakoa: 
Beringatua ta alabadua, Bedeinkatua eta alabadua,  
ta sakramentu santua, eta sakramentu santua, 
beringatua izan deittela bedeinkatua izan daitela 
etxe honetako jentea. etxe honetako jentea. 
 
 
 
Ugazabandreari: 
Bidean gatoz informaturik Bidean gatoz informaturik  
limosnerea zerala. limosnerea zarala. 
Kamaran dago arkea Kamaran dago arkea 
lukinka-arrutzaz betea. lukainka-arrautzaz betea. 
Banan da billen ibilli barik Banan eta bilan ibili barik 
ekarri altzokadea. ekarri altzokadea. 

Etxeko mutilari 
Bartzelonako astilleruen Bartzelonako astilleruen  
barku barri bet dauz itxen, barku barri bat dagoz egiten, 
etxe honetako gure Josetxu etxe honetako gure Josetxu 
haraxe doa kapitxen. haraxe doa kapiten. 
 
Etxeko neskatoari 
Erreka munen harrie Erreka munan harria 
soiñean gona gorrie, soinean gona gorria, 
eraztunetik pasa leitxeke eraztunetik pasa leiteke 
Maritxu zeure garrie. Maritxu zeure garria. 
 
Hortxe goiean bost ardi Hortxe goian bost ardi 
hiru yantzan ta bi adi, hiru jantzan eta bi adi, 
etxe honetako Mari Begoñak etxe honetako Mari Begoñak 
klabelin gorri dirudi. klabelin gorri dirudi. 
 
Ate atzean ezpata Ate atzean ezpata 
ez Maritxu espanta, ez Maritxu espanta, 
Jaun zerukoak gorderei[k] teko Jaun zerukoak gorderik dauko 
zeuretzat morroi galanta. zeuretzat morroi galanta. 
 
Idi zuriek ekartzen dabe Idi zuriak ekarten dabe 
mendi altutik otea, mendi altutik otea, 
zuriz da gorriz plegauri[k] tago zuriz eta gorriz plegaurik dago 
Maritxu zeure dotea. Maritxu zeure dotea. 
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Urtebarrien muna ganean Urtebarrian muna ganean 
urteten deude bitxiak, urteten dabe bitxiak, 
harexe[k] paiño ederrau[k] tire harexek baino ederragoak dira 
Maritxu zeure begiak. Maritxu zure begiak. 
 
Etxeko jaunari 
Erreka ondoan lizarra Erreka ondoan lizarra  
hari begira izarra, hari begira izarra, 
etxe honetako nagosi jaunak etxe honetako nagusi jaunak 
urregorrizko bizarra. urregorrizko bizarra. 
 
Urregorriz deu bizerra eta  Urregorriz dau bizarra eta 
diamantezko espalda, diamantezko espalda, 
berori baiño gizon prestaurik berori baino gizon prestuagorik 
herri honetan eztaula.  herri honetan ez dagoela. 
 
Ezer ematen ez dutenei:  
Emongo bazu emoizu, Emongo badozu emoizu, 
emongo ezpazu esaizu. emongo ez badozu esaizu. 
Haizea bere hotza da eta Haizea bere hotza da eta 
nire lagunek aspertu. nire lagunak aspertu. 
 
Etxe atzean asune, Etxe atzean asuna,  
etxe aurrean hazurre, etxe aurrean hazurra, 
gure Jangoikoak emon deizule gure Jaungoikoak emon deitzula 
kakapirri ta aztule. kakapirri eta eztula. 
 
 
 
San Juan gauekoak 

 
  
San Juan bagilleko San Juan bagileko 
denpora ederreko, denpora ederreko, 
artok eta garik kaxan gordetako, artoak eta gariak kaxan gordetako, 
zapok eta sugek surten erreteko. zapoak eta sugeak surtan erretako. 
Gora San Juan! Gora San Juan! 
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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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 




