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Gida honetan, jarduera ludikoetan
haurren artean euskararen erabilera
lantzeko zenbait klabe eta ideia ema-
ten saiatu gara. Bestela esan, haurrei
euskaraz mintzatzen laguntzeko bide-
zidorrak markatzen ahalegindu gara.

Aisiako ekintzetan eta kiroletako jardueretan, adibidez, maiz jartzen da helburu mo-
duan euskararen erabilera bultzatzea, baina sarri askotan begiraleek eta entrenatzaile-
ek ez dute jakiten nola landu.

Hurrengo orrialdeetan, jomuga horretara heltzeko zenbait oinarri zehaztu ditugu. Ho-
rrez gainera, begiraleek egin dezaketen hainbat gauza jasotzen ere ahalegindu gara.

Testuko ideiak eta gomendioak praktikatik ondorioztatuak dira batik bat. Hau da,
hainbat urtetan haurrekin eginiko lanaren emaitza edo esperientziaren uzta dira, izan,
gehienbat.

Lehenengo atala

Begiraleek asko egin 
dezakete haurren artean 

euskararen erabilera 
sustatzeko gida



1. ZER GERTATZEN ZAIGU ASKOTAN, EGOERA

LUDIKOETAN EUSKARAREN ERABILERA LANTZEN

SAIATZEN GARENEAN?

� Egoera ludikoetan, nahiz eta maiz euskararen erabileraren areagotzea izan helburu,
ez dugu hartzen jomuga hori lortzeko neurri sistematikorik.

� Neska-mutilen erdararako joera salatzen dugu, joera zuzentzeko eskatzen diegu...,
baina, azken batean, ez diegu ematen mintzamoldez aldatzeko biderik eta baliabi-
derik.

� Haurren eskolako heziketa euskaraz denez gero, zeinahi jarduera ludikotan euska-
raz aritzeko adina badakitela iruditzen zaigu. Usteak, ordea...

• IZAN ERE, komunikazio-egoera bakoitzak bere erregistroak, bere esapideak,bere
hitzak... ditu eskakizun.

• IZAN ERE, oro har euskara nahikoa jakin arren, ohitu gabe egoten dira horrela-
ko egoeretan euskara erabiltzera.

EGOERA LUDIKOETAKO HIZKUNTZA EUSKARA IZAN DADIN, BEGIRALEEK HAINBAT
BALIABIDE ESKAINI BEHAR DIZKIETE HAURREI.

� Adibidez, modu onean eta oharkabean bezala adierazi behar diete segidako mezu
zehatz hau, baina oso argi geratzeko eran: “Euskara izango da jarduera edo egitas-
mo honetan erabiliko dugun hizkuntza”.

� Esamoldeak eman behar zaizkie, euskaraz ari daitezen. Komunikatzeko ereduak
eman behar zaizkie, euskaraz mintza daitezen. Hitz egiteko guneak eta aukerak ja-
rri behar zaizkie, euskaraz hitz egin dezaten.

HORREGATIK, egoeren arabera behin eta berriz errepikatuko diren esapideak jaso
behar dituzte haurrek. Hala ere, jarri arreta esapideen “nolakotasunean”, zeren
honelakoak izan behar baitute:

• eragingarriak, hau da, zerbait lortzera zuzenduak.
• mailakatuak, hots, zailtasun neurtua dutenak.

HORREGATIK, komunikazio-ereduak eman behar zaizkie, baina ez nolanahikoak:
• argiak, bizkorrak, zorrotzak... izan behar dute.
• esapide zuzenak, jatorrak, aberatsak... jaso behar dituzte.

HORREGATIK, hitz egiteko guneak eta aukerak jarri behar zaizkie:
• galdetzeko, erantzuteko, proposatzeko, adosteko, kontatzeko, baieztatzeko,

ukatzeko, aukeratzeko... bidea izan behar dute beti.
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2. NON KOKA GAITEZKE BEGIRALEOK EKINTZA BAT

GAUZATZEAN?

NOLA DA KONTU HORI?

Horrelako ekintzetan, begiralea da jarduera zuzentzen eta bideratzen duena. Beraz,
jarduerako hizkuntza bideratzeko ere asko egin dezake. Begiraleek egiten den guztia
hitz bihurtzen saiatu behar dute, eta haurrekin etengabe sortu behar dituzte elkarriz-
ketak, baina betiere...

• nahi dutena esateko aukera eman behar
diete neska-mutilei, baina ez nahi duten
moduan, euskaraz esan behar baitute.

• errepikapenak eta galde-erantzun bider-
atuak, zuzenak edo zeharkakoak erabili
behar dituzte begiraleek.

NOLA DA KONTU HORI?

Ekintzak azaltzen ari garenean, begiraleok hau-
rren arteko bat izan behar dugu; hau da, ez du-
gu zentroa izan behar, “tartekoak” baizik. Hala
eta guztiz, hizkuntza bideratzen saiatu behar du-
gu, eta egiteko hori honela gauzatzen da: hizke-
taldiak sortuz, bideratuz, osatuz edo arinduz.
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Begiralea Orain, goma ukitu gabe pasatu behar duzu alde
batetik bestera. Pasatuko zara?

Haurra Bai. Esto es fácil.
Begiralea Erraza al da?
Haurra Bai, erraza da.
Begiralea Nola egingo duzu? Gainetik pasatuko zara edo,

makurtuta, zulo horretatik pasatuko zara?
Haurra Bai.
Begiralea Bai, zulo horretatik pasatuko zara?
Haurra Bai, zulo horretatik pasatuko naiz.

adibidea

Begiraleok   ezinbesteko
erreferentzia izan
gaitezke jardueretan:
proposamenetan,
ekintzak gauzatzean,
elkarrizketetan...

Begiraleok partaide izan
gaitezke ekintzetan.
Hizkuntzari dagokionez,
gainera, partaide
kualifikatuak.

Haurra Bolatxoak hartzen jostatu nahi dut.
Begiralea Utziko didazu ibiltzen?
Haurra Bai, zu ere bai.
Begiralea Eta, nola jolasten da?            >>>

adibidea
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Haurra Jarri gauza hau buruan, eta harrapatu bolatxoak puntan duen imanare-
kin. Gehien hartzen dituenak irabazten du.

Begiralea Benga, bale, has gaitezen!

NOLA DA KONTU HORI?

Haurrekin zuzenean ari ez bada ere, begiraleak
arreta berezia jarri behar dio euskararen erabile-
rari.

• Jolasa eten gabe ahal bada, baina eragiten
saiatu behar du; hala nola, esapideak
itzuliz, errepikatzeko eskatuz, bakarren
batengana zuzenduz eta abar.

BEGIRALEEN KOKALEKUEN GAINEKO LABURPENA

Begiraleak hiru funtzio nagusi betetzen ditu ekintzetan: zentroa edo ardatza da, partaide
kualifikatua da, edota ekintzatik kanpo dago. Guztiarekin ere, hiru egoeretan eragin deza-
ke eta eragin behar du haurren hizkuntzan.

Dena dela, eta hau oso kontuan hartzea komeni da, aipatu egoera horiek progresiboak
edo mailaz mailakoak dira; ez dira linealak. Alde horretatik, begiraleak ohartuki jakin be-
har du, bere burua ekintzatik kanpo dagoenean, arras nekez eragingo duela gaztelaniaz
mintzatzen ari den haur-taldean, hots, zail gertatuko zaiola haien hizkuntz ohitura aldatzea.
Horregatik, lehenbizi ekintzaren ardatz denean eragin behar du begiraleak; orduan sortu
edo mudatu behar ditu hizkuntz ohitura batzuk. Hurrena, partaide kualifikatua denean era-
gin behar du, eta, behin bi dinamika horiek landutakoan, ekintzatik kanpo egonda ere era-
giten jarraitu behar du.

Horrenbestez, nola progresioa ezinbestekoa baita, ezin dira helburuak zehaztu eta jar-
duerak programatu, alderdi horri arretaz erreparatu gabe.

Haurrak jolasean ari
dira. Begiraleok
ekintzatik kanpo
gaude, baina belarria
erne dugu nola
mintzatzen diren
entzuteko.

Haurra 1 ¡Mira qué alto llego!
Haurra 2 ¡Yo también!
Begiralea Oso gora iristen al zarete? Noraino?
Haurra 1 Bai, oso gora, ¡hasta las nubes!
Begiralea Zeruraino iristen zarete?
Haurra 1 Bai, zeruraino.
Haurra 2 Bai, zeruraino.
Begiralea Gorago iritsi nahi duzue? Bultzatuko zaituz-

tet nik?
Haurra 2 Ze ondo, bai, bai!

adibidea



Haurra ¡Quiero jugar al fútbol!
Begiralea Futbolean jolastu nahi du-

zu?
Haurra ¡Sí, quiero jugar al fútbol!
Begiralea Errepikatu nirekin batera:

“Futbolean jolastu nahi
dugu”.

Haurra No. No me gusta el euske-
ra.

Begiralea Ez zaizu euskara gustat-
zen? Beno, beno... Hala
ere, saiatuko zara nirekin
pixka bat hitz egiten, ezta?

Haurra No, no quiero.
Begiralea Benga, pixka bat bai.

Neuk lagunduko dizut.
Haurra ...
Begiralea Errepikatu nirekin batera,

“futbolean jolastu nahi du-
gu”, eta ni ere joango naiz
zurekin jolastera.

Haurra Bale. Futbolean jolastu na-
hi dugu!

Begiralea Oso ondo. Goazen, bada.
Haurra ¡Pasa el balón!
Begiralea Pasa baloia!
Haurra Pasa baloia!
Begiralea Tori!
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ITURRITIK EDANARAZIZ ERAGIN

Bai, halaxe da. Begiraleak eman behar dizkio hau-
rrari baliabideak; berak izan behar du iturri eta
sorburu.

Begiralea da eredua, haurrek ikasi ahal izateko iturburua!

“Ez dakit hori euskaraz
esaten”

3. HIZKUNTZARI GAGOZKIOLA, NOLAKO EGOERAK

EGOKITUKO ZAIZKIGU HAURREKIN?

KUTSATUZ, ADOSTUZ, SEDUZITUZ ERAGIN

Euskarak presentzia handia behar du, haurrak
blai daitezen. Horregatik, begiraleak euskaraz ari-
tu behar du; “ikusi” egin behar da euskara ingu-
ruan. Ugaritasunez kutsatzea da leloa. 

Euskara erabili beharraz hitz egin behar zaie hau-
rrei; ekintzetan, helburu mailakatu eta zehatzak
adostu behar dira haiekin. Bat etortzea da leloa. 

Begiraden bidez, jarreren eta keinuen bidez, lasaituz, alaituz... nahi ez izate hori baiez-
ko bihurtu behar da (begiralea tartean denean, gutxienez). Erakartzea, limurtzea
da leloa.

“Ez dut euskaraz egin
nahi!!”
“Ez duzu nahi?, Lasai,
ez dio inporta, etorriko
zara bueltan!”

adibidea
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Begiralea Zein koloretan marraztuko duzu murala?
Haurra …
Begiralea Zein nahi duzu: berdea ala gorria?
Haurra …
Begiralea Berdea nahi duzu?
Haurra Ez.
Begiralea Gorria nahi duzu?
Haurra Bai.
Begiralea Errepikatu orduan: “Gorriarekin margo-

tuko dut murala”.
Haurra Gorriarekin margotuko dut murala.
Begiralea Bikain! Tori margo gorria!

adibidea

Begiralea Sokasaltoan arituko gara?
Haurra Bai, ni saltatu aurrena.
Begiralea Zeuk saltatu nahi duzu aurrena, Amaia?,

zeuk saltatu nahi duzu aurrena?
Haurra Bai, neu saltatuko naiz aurrena.
Begiralea Ederto, polita. Has gaitezen, bada. Urta-

rrila, otsaila...

adibidea

EREDUAK EMANEZ ERAGIN

Begiraleak eredu izan behar du.
Gaizki esandakoak zuzendu behar ditu, baina haur ba-
koitzaren mailari ongi erreparatuta; nori bere neurrian
zuzendu behar dio.

Haurrek euskaraz ongi badakite eta euskaraz aski erraz mintzatzen badira, begiraleak
hizkuntza aberasteko baliabideak eman behar dizkie: egoera informaletako esapideak,
herriko euskararen moldeko hitzak, zirikadak...

Euskara hobean hobe!

“Gaizki hitz egiten
dut euskaraz”

MIHIA ASTINDUZ ERAGIN

Egiten diren gauza guztiak ahoska daitezke. Ho-
rregatik, egiten duen guztia azaldu behar du begi-
raleak, baita gauza xumeenak ere.

Begiraleek berritsuak izan behar dute, haurrak
berritsu bihur daitezen. Begiraleak gauza guztiak
hitzez adierazten saiatu behar du, eta haurrek ere
barra-barra hitz egitea lortu behar du.

Begiraleok berritsu-berritsuak izan behar dugu. Beti txor-txor!

“Zaila egiten zait
euskaraz mintzatzea, ez
dut euskaraz egiteko
ohiturarik”
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Haurra ¡Me han echado un globo de agua!
Begiralea Globo bat bota al dizute?, nork?
Haurra Aquellos.
Begiralea Haiek bota al dizute globoa?
Haurra Bai, haiek.
Begiralea Bustiko al ditugu guk orain? Nahi al duzue?
Haurra Bai, bai.
Begiralea Bale. Bete globoa, eta gero korrika joan-

go gara guztiengana hau kantatuz: Busti
blai, busti blai, etxera bustita joango za-
rete, bai!

Haurra Guai! Busti blai, busti blai, etxera bustita
joango zarete, bai!

adibidea

4. ZENBAIT OHAR

� EZBERDINAK DIRENEZ, EZBERDIN JOKATU BEHAR DUGU.

Haur guztien hizkuntz bilakaera ez da berdina izaten. Horregatik, euskarazko giroa
ziurtatzeko arauak ematean, begiraleek kontuan hartu behar dituzte neska-mutil
bakoitzaren hizkuntz maila eta izaera, baita erantzuteko erabiltzen dituzten bideak
ere. Hortaz, nori bere proposamenak egitea egokituko zaie begiraleei, hona arteko-
an azaldu duguna gogoan izanda. Nola? Hona hemen adibide zenbait:

• etengabe galdezka dabilenari txanda eskaraziz.
• bazterrean isilik geratzen denari, proposamen zehatzak eginez.
• bere gisara dabilenari taldeko jarduerak proposatuz.
• liskarrean dabilena isilaraziiz, entzutera behartuz eta mintzaraziz.
• “Ez dakit”, “ez dut nahi”... erantzuna pronto duenari, ereduak emanez.

� EUSKARA EGOERA ARAUTUETAN ERABILTZETIK EGOERA LIBREETAN ERABILTZE-
RA EGIN BEHARREKO URRATSA ez zaie berez sortuko. Lagundu egin behar zaie.

� HELBURUAK EZ DIRA EGUN BATETIK BESTERA LORTZEN. Denbora behar da, eta
jardueraren ezaugarrien arabera helburuak zehazten asmatu behar da.

� EZINEZKOA DA ETENGABE HELBURUAK LANTZEN ARITZEA. Horregatik, hobe da
indar-gogoak neurtuz lan egitea, ekintza zehatz edo une jakin batzuetan eragiten
saiatzea, egunaren buruan denbora jakin bat ematea... Hori bai, lortu nahi den har-
tan, benetan eta sistemaz saiatu behar da.

� EZ DA ETSI BEHAR. Begiraleak haurrak baino kaskagorragoa izan behar du.

� MEZU POSITIBOA TRANSMITITU BEHAR DA. Ezin gara beti ezezkoarekin aritu (hau
ez egin, hori gaizki dago...); positiboak izaten saiatu behar dugu (egingo dugu, saia-
tuko gara...).




