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LAN PROPOSAMENAK
Hona hemen haurrekin klasebarruan nahiz klasetik kanpo burutu ahal diren  hainbat 
jarduera. Antzerkilanarekin zerikusi zuzena daukaten solasgaiez gain, gorputz 
adierazpena eta lengoaia lantzeko beste proposamen batzuk aurkezten dizkizuegu ere. 
Azkenengo orrialdeetan ekintza konkretu batzuk  aurkezten ditugu ere, fitxa formatoan, 
fotokopiatu ahal izateko.
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LENGOAIA

Hainbat atsotiz, esamolde, papaitak, olerkiak 
eta kantak proposatzen ditugu, komenigarria 
suertatzen denean landu ahal izateko.
Esaerak eta esamoldeak :
“Gorriak ikusi”, “Gorriak pasa”, “Zuri beltzak ikusi”: Sufritu
“Egoera gorria”: egoera txarra
“Negu gorria”: negu hotz-hotza
“Odola zuria izan”: beldurtia izan
“Odola sendo izan”, “bizarra izan”: ausarta izan
“Bihots zabala izan”: pertsona ona izan
“Atso kontu”: gezurrezko ipuina
“Atso gizako kontseilu”: kontseilu petrala
“Hezurrak gogortu”, “Ilea bi kolore egin”: zahartu
“Katuak bihotsa jan”: beldurtu
“Ipurdiraino bete”, “tripotxak bete”, “idia bere adarrarekin jan”: asko jan
“Hatzak miazkatu”, “musuak eztitu”, “ezpainak koipetu”: gustora jan
“Mihigaina dantzatu”: hitz egin
“Belarra jan”: pobrea izan
“Hitza jan”: agindutakoa ez bete
“Denbora jan”: denbora pasa

Ahokorapiloak
Beleak Berreagara zerbait daroa, 
badaroa, bere daroa; 
baba errea agoan daroa

Ikusi dut aker oker, adar makar okerrik;
baina ez dut ikusi Lakarreko 
aker-oker adar-makerra bezain ederrik.

Aitaren kapa alkipean, alkipean kapa.

Solo barriko artoaren orriaren gorria!
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Iragarkizunak  edo 
papaitak:
Intxaur baten handiko,
etxea du soineko,
hankarik ez du baino
mendira da igoko
(barraskiloa)

Sudurraren gain-gainean     
Bi zulo bizi-bizi,
Beti gabiltza ihesi,
Nahi zaitugu ikusi,
Zeintzuk ote garen 
asmatzen ikasi
(begiak)

Nor dela eta nor da
mendian jaio eta 
itsasoan hiltzen dena ?
(Ibaia)         

Gero eta handiago
Eta ez dugu ikusten,
Gero eta beltzago
Eta ez gaitu zikintzen
(gaua)

Maindire bat, harizkoa ez ;
guztia estaltzen du eta ura ez.                     
(Elurra)
         
Ilunpean begiak diz-diz, bizi-bizi,
animalia honek baditu, gutxienez, zazpi 
bizi.   
(Katua)

Atsotitzak  edo esaera 
zaharrak:
“Ez altxa sarea arrain guztiak sartu 
artean” :
Ez ezazu gauzak amaitu baino lehenego 
amaitutzat hartu

“Itsaso guztiak igaro eta bazterrean ito” 
:
Arazo handiei aurre egin eta gero arazo 
niminoak larritzen gaituzte

“Katua saguentzat tigre, tigreentzat 
sagu”
Guri beldurtzen gaituela, beste zeozer 
edo norbaiteren beldur izango da ziur.

“Oiloa gero baino, arraultza orain hobe”
Orain daukaguna, izan 
dezakegunarengatik galdu ahal dugu

“Gizona eta arraina ahotik galtzen”
Gehiegi hitz egiten dugunean ez dugu 
beste ezer egiten.

“Azeriak ilea aldatzen, baina larrua ez”:
Berezko izaera ez da aldatzen itxura 
aldatu arren.
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Olerkiak
Urak, urak, urak.
Lurrak, lurrak, lurrak
zabal. Fingabe,
joanaz bere.
Urak, urak, urak
beltz, sakon, ilunak...

Sagarraren soinak,
limoiaren farrak
lerden-maitale,
eder dirade.
Haiek ikusiaz
plazerak handiak...
arbolan odolak,
(fruitu amilduak),

Kantak
Gure aita mendira 
joan da
Bihartxe etorriko 
omen da?
Handik zer 
ekarriko omen 
daku?
Gazta marrakuku 
guretzako?
Opil haundi bat 
ekarriko omen 
daku.

halako emaitz,
esan, nork damait?
Arbolan odolak,
osoro gozoak...

Paisajean urre
(odolezko oinaze).
Ah, soro, zuhaitz,
Ah, bide, zelai,
zauriak ere ez, ez,
gorririk, hainbeste...!   
 
(Luis Mari Mugika: 
Zortziko hausiak)

EUSKERA

Europako lehen 
Hizkuntzen senide,
Aitorren semean ulerbide!

Bizirik irauten
Duzu oraindino,
Nire bihotzaren 
pozeraino.

Nire minaren 
betiko emazte
udara zaharren lore gazte.

Nire minaren min,
Ene ederño maite: 
gurean gurekin
Egon zaitez!

Mikel Zarate  (1933-1982)
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Ekintzak

ZEIN DA TXANOGORRITXUK HARTZEN DUEN BIDEA ?

-BASO BATEN ALBOTIK JOATEN DA
-IBAIA ZEHARKATZEN DU
-LOREZ BETETAKO LARRE BATEN ERDITIK DOA

Erdiko bidea 
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HAUETARIKOETATIK ZEIN DA GURE IPUINAREN OTSOA?

-EZ DAUKA LEPOKO ZAPIRIK
-JAKAREN LEPOA ALTXATUTA DARAMA
-XINGOLA DU KAPELAN
-PRAKA MARRADUNAK DARAMATZA

Eskerretik hasita, hirugarrena 
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Iharduerak

ZEIN DA DESBERDINA DEN LORE BAKARRA?

ZEIN DA DESBERDINA DEN BAKARRA?

Behetik hasita, ezkerreko lehena 

Ezkerretik hasita, hirugarrena
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Iharduerak

ZEIN DA TXANOGORRITXUREN SASKIA? 

GURE TXANOGORRITXURI, ADAR BATEAN SOINEKOAREN ZATI BAT 
ZINTZILIKATUTA GERATU ZAIO...  HAUETARIKO ZEINI?

Behekoa

Ezkerrekoari 
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Iharduerak

NOLAKOA DA IMAGINATZEN DUZUN SOINU-EHIZTARI-TRESNA?

MARRAZTU EZAZU ETA BIDALI EGIGUZU!
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Iharduerak

“LUPUS BAILARINUS”EK DANTZATZEA ATSEGIN DUTE.
OTSO BAT DANTZATZEN MARRAZTU EZAZU...

 …ETA BIDALI EGIGUZU!
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Iharduerak: Marraztu eta koloreztatu
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Abestiak
ITSASOTIK MENDIRA
(CDan 6. kanta)
Herri arrantzale batean jaio nintzen
itsasotik gertu, itsasoan hasi nintzen
itsasondoan nago aitaren zain
bueltatuko ahal da, agian bihar bertan

Itsasokoa, itsasokoa naiz ta mendira noa
eramango, eramango diot saskia amonari
itsasokoa, itsasokoa naiz ta mendira noa
pastel goxo, ezti pote ta gazta 
berarentzat

TXONTXONGILOEN SORGINKERIA  
(CDan 5. Kanta)
txontxongiloak etor zaitezte
txontxongiloak etor zaitezte
txontxongiloak etor zaitezte
txontxongiloak zatozte
 
OTSOAREN SWING-A
(CDan 7. kanta)
Izaki gaixoak, beldurraren biktimak
beti erortzen nere iruzur ta hatzaparretan
zeren abesten (kolpe), dantzatzen (kolpe), 
txiskatzen bait dut
“Aitabitxia”ren melodia

Txanogorritxu, txikitxu, engainatu egin 
zaitut
naturaren legea : janaria zara
Beti ikaratzen (kolpe), engainatzen 
(kolpe), Luppino handia naiz
Gosea dut atzetik, bazkaria behar dut

NORK ASMATU BEHAR ZUEN...
(CDan 8. kanta)
Nork asmatu behar zuen hau
gertatuko zitzaidala
 milaka abentura
ahastuko ez ditudanak

Itsasotik mendira
amonari bisitan
basoan otsoa agertu
ta engainatu zidan
 
Horrela da, hori gertatu zen
guztia aldatu zen  
zigortutako otso maltzurragatik  
ta azkenik, humorez,
ipuin hau amaitu zen

Nork asmatu behar zuen hau
gertatuko zitzaidala
 milaka abentura
ahastuko ez ditudanak

Amona giltzapetu
ta gero ni jan nindu(e)n 
eskerrak ehiztari batek
biok salbatu gintu(e)n 
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Haur Hezkuntza

BESTE ANTZEZLANAK...
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Ariketen fitxak: Alicia Masip
Itzulpena: Rakel M. Ezpeleta

Antzezlanaren laburpena:
Kaixo lagunak! Antzerki Imaginarioaren mundura ongietorriak 
izan! Aurten moldapen berri bat erakutsi nahi dizuegu: 
“Txanogorritxu” ipuinarena, alegia. Bai lagunak, ipuin xarmant 
honen pertsonaiak ikusi ahal izango dituzue eta baita ere gure 
irudimenetik ateratako beste batzuk ere. Izugarri gozatzea 
espero dugu, gurekin abesten, dantzatzen eta barre egiten. 
Izan ere, antzezlan berri honetan abestiak, dantzak, animaliak, 
samurtasuna, fantasia, alaitasuna... eta festa haundia aurkituko 
duzue!!!
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