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Hitzaurrea 

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege 

Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau ezartzen 

du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat egin eta defendatu 

behar dute […] Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean edukiko ditu, ikasketa 

planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako gaitasunak eskuratu eta 

ebaluatu behar ditu”. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Lehen Hezkuntzako Irakaslearen Graduak, 

ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko edukia dauka. 

Abenduaren 27ko ECI/3857/2007 Aginduak, Lehen Hezkuntzako irakasle lanetan 

aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko baldintzak ezartzen 

dituenak arautzen du titulu hau; era subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu 

Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen 

arautegia aplikatzen da.  

ECI/3857/2007 Aginduaren arabera, Lehen Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-plan 

guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz arduratzen 

da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa eta dizplinakoa 

da, eta diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum daukagu, zeinean graduko 

ikasleek eskola praktiketan lortu behar dituzten gaitasunak deskribatzen baitira. Azken 

modulu honetan dago Gradu Amaierako Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako 

gaitasun guztiak islatu behar dituena. Azkenik, ECI/3857/2007 Aginduak ez duenez 

zehazten gradua lortzeko beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, 

unibertsitateek ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak 

ezarriz, gehienetan.  

Beraz, ECI/3857/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu Amaierako 

Lanean, erakus dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, oinarrizko 

prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek eskatzen baitira 

Lehen Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizial 

guztietan.    
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Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako moduluek bidea eman didate lan hau 

burutzeko. Izan ere, graduan zehar jaso ditudan ezaguerak islatzen ditu. Alde batetik, 

hizkuntzaren didaktikaren esparrua ematen da eta bestetik hura Gorputz Hezkuntzaren 

espezializazio alorrean zehazten da. Oinarrizko prestakuntzako modulua lanaren marko 

teorikoan azaltzen da batez ere, hizkuntzaz jabetzeko zenbait teoria landuz eta 

metodologia ezberdinak aztertuz. Gainera Hizkuntzaren Didaktika arloan ikasitakoa 

euskara idatziaren atala eta lanaren bigarren zatia garatzeko bidea eman dit. Horrez 

gain, proposamena ia gradu osoan zehar landutako arloetan eta batez ere pertsona 

kritikoak izatera bideratu gaituzten arloei esker eman da, hala nola, Hezkuntza 

Prozesuak eta Testuinguruak arloa. 

Didaktika eta diziplinako moduluak laneko bigarren atala garatzeko bidea eman dit. 

Graduan zehar egindako Unitate Didaktiko ezberdinek proposamen didaktiko hau 

burutzeko bidea eman didate. Graduan zehar curriculuma aztertzeak posible egin du 

lan honek jorratzen dituen bi diziplinak proposamen berean sustatzeko behar izan 

ditudan nozioak erabiltzea. 

Halaber, Practicum moduluan eskuratutako ezagupena lan osoan islatzen da. Izan ere, 

honi esker batetik, Gradu Bukaerako Lana burutzeko gaiaren aukeraketa argitu ahal 

izan nuen. Practicum aldiak irakasle aritzea suposatzen du, eta horren ikuspuntutik 

hezkuntza mailan beharrezkoak diren aldaketak emateko hausnarketa ematea 

ahalbidetu du. Hortaz, Gorputz Hezkuntzako saioetan irakasle izanak lan hau burutzera 

eraman nau. Gainera, testuinguru erreal batez baliatu naiz lana egiteko. Bestetik, 

oinarri enpiriko bat izateko xedez, ikasleekin ariketa praktikoak garatzea posible izan 

dut, horrela lanari praktikoa den atal bat eskainiz.   

Azkenik, aukerako moduluari dagokionez esan beharra daukat Gorputz Hezkuntzako 

espezializazioa burutu dudan heinean lan honek duen ekarpen nagusia burutzeko 

beharrezkoak izan ditudan oinarrizko ezaguerak graduko arloetan jasotakoak izan 

direla gehien bat. Izan ere ekarpen hura osatzeko bidea eman didate. 

Beste alde batetik, ECI/3857/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, ikasleek 

gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza gaitasun hau 
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erakusteko, hizkuntza honetan idatziko dira “Introducción. Antecedentes, objetivos y 

cuestiones” eta “Conclusiones” atalak, baita hurrengo atalean aipatzen den laburpen 

derrigorrezkoa ere. 





 
 

 

Laburpena 

Egun euskarak Nafarroan bizi duen egoera linguistikotik abiatuz, Gradu Bukaerako Lan 

honek euskararen Gramatikaren oinarrizko elementua den lexikologia alorra jorratzeko 

proposamen didaktiko bat planteatzen du. Euskara Nafarroan egoera minorizatuan 

dagoen heinean aurrera egiteko beharretan aurkitzen da. Horregatik Hezkuntzak 

gizartean euskararen biziraupena bermatzeko duen eginkizunaren aukeraz baliatuz eta 

euskara ahalik eta esparru gehienetara zabaltzeko asmoz lan honek didaktikari begira 

Gorputz Hezkuntzaren alorreko lexikoa lantzen du. Izan ere, Gorputz Hezkuntzaren 

lexikoa gabezia egoera batean aurkitzen da egungo ikasleria euskaldunaren artean. 

Horretarako Iruñerriko eskoletako ikasleen gehiengoek euskara bigarren hizkuntza 

bezala jasotzen dutela kontutan hartuz, lanak D ereduko murgiltze linguistikoa 

bultzatzeko arlo honetarako proposamen didaktiko bat aurrera eramaten du, Gorputz 

Hezkuntzaren lexikoaren hiztegia ekarpen didaktikoa izanik.   

Hitz gakoak: Euskara; Gorputz Hezkuntza; bigarren hizkuntza; lexikoa; gabezia. 

Abstract 

According to the Basque language situation in the province of Navarre, this Final 

Degree Project raises a didactic proposal in order to work on the vocabulary, which is 

the main element in Grammar. As the Basque Language has a minority status in 

Navarre, a need for progress is required. Thus, taking into consideration the 

opportunities and tools that education provides to societies in terms of ensuring the 

survival of a language and willing to spread the Basque language to as many fields as 

possible, this project deals with all these issues from a didactic view of the vocabulary 

in the Physical Education field. What is true is the fact that Basque students in Physical 

Education have lack of this kind of vocabulary. Therefore, the aim of the present work 

is to develop a didactic proposal to promote the language immersion of D model in the 

above-mentioned subject, in which Physical Education glossary will be the didactic 

contribution.  

Keywords: Basque; Physical Education; second language; vocabulary; lack.  



 

 

Resumen  

Partiendo de la situación lingüística que hoy día vive el euskera en Nafarroa, el Trabajo 

de Fin de Grado plantea una propuesta didáctica para trabajar la lexicología, elemento 

fundamental de la Gramática. El euskera estando en situación minoritaria se encuentra 

con la necesidad de avanzar. Por ello, haciendo uso de la oportunidad que tiene la 

Educación en cuanto  a la función de garantizar la pervivencia del euskera, y con el 

objetivo de extender esta lengua lo máximo posible, este trabajo elabora desde un 

punto de vista didáctico el léxico del ámbito de la Educación Física. La verdad es que el 

léxico de la Educación Física se encuentra en una situación de carencia entre el 

alumnado vascoparlante. Para ello, teniendo en cuenta que el euskera supone para la 

mayoría de los estudiantes de las escuelas de Iruñerria la adquisición de una segunda 

lengua,  el trabajo lleva a cabo una propuesta didáctica en torno a esta asignatura para 

impulsar la inmersión lingüística del modelo D, siendo el diccionario del léxico de la 

Educación Física la aportación didáctica.  

 Palabras clave: Euskara; Educación Física; segunda lengua; léxico; carencia.  
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Introducción. Antecedentes, objetivos y cuestiones:    

“Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek hitz egiten ez 

dutelako baizik”. Una lengua se puede perder. De hecho muchas lenguas mueren al 

año. Ser capaz de utilizar una lengua es fundamental para comunicarte en la sociedad; 

ser capaz de utilizar dos es una ventaja. En Nafarroa, por suerte, tenemos la 

posibilidad de saber dos idiomas diferentes con los cuales podemos vivir y 

comunicarnos. No es asunto sencillo enseñar un idioma que poco tiene que ver con el 

resto de lenguas conocidas de Europa. ¿Pero cuál es el proceso de aprendizaje de una 

lengua? Lo más eficaz una vez adquiridas unas mínimas nociones, es ponerla en 

práctica y utilizarla en el modo de vida habitual para poder llegar a conocerla lo mejor 

posible.  

Ante esta situación de aprendizaje de una lengua podemos reflexionar y pensar por 

qué queremos aprender otros idiomas, o por qué se trabaja para que una lengua no se 

pierda y por qué se pone tanto empeño en conservarla. ¿Qué beneficios nos aporta? 

La Psicolingüística dice que para aprender un idioma la persona escolarizada debe 

tener una amplia capacidad para la comunicación  en su comunidad o en otras 

comunidades de diferentes culturas e idiomas. Sin duda alguna conocer una segunda 

lengua aporta valores al conocimiento personal. Cuantas más lenguas conozcamos 

mejor será nuestra evolución, ya que el desarrollo cultural y la variedad de culturas e 

idiomas son unos de los elementos básicos para el desarrollo humano. 

Según el consejo de Europa todos los y las hablantes son plurilingües potenciales, 

poseen capacidad para adquirir otras lenguas. Por ello se puede decir que nadie está, 

en principio, limitado para poder aprender más de una lengua1.  

Debemos tenerle el máximo respeto a la variedad de idiomas, ya que son el modo de 

expresión más formal y personal que existe (UNESCO). 

                                                           
1
 “De la diversité linguistique à l´education plurilingue: Guide pour l´ élaboration des politiques 

linguistiques éducatives en Europe, 2007. Consejo de Europa. www.coe.int (03/05/2014) 

http://www.coe.int/
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El hecho de conocer una lengua impulsa la universalidad de cada pueblo, cultura, ya 

que esto hace que las relaciones entre los pueblos sean menos distantes facilitando la 

adquisición de las diferencias y valores culturales ajenos a las costumbres propias. 

Además, esta situación podrá hacer mejorar la convivencia entre sociedades culturales 

diferentes, y se dará una oportunidad a la creación de una realidad que acepte otro 

estilo de vida, otras ideas y costumbres. Esto será de gran ayuda para aprender bien el 

idioma, pero también para crear nuevas construcciones mentales y para ayudar a la 

cooperación entre pueblos.  

El psicopedagogo y lingüista italiano Renzo Titone (1964) dice que aprender una 

segunda lengua significa obtener varios beneficios2. Por un lado favorece la amplitud-

mental, ya que se amplía la capacidad de entender otras ideas y opiniones. Por lo 

tanto, favorece la posibilidad de desarrollar un pensamiento creador. Este hecho, 

aumenta la capacidad de entender el funcionamiento de la lengua gracias a la 

conciencia lingüística que se desarrolla. Y todo ello supone una riqueza intelectual ya 

que se adquieren otros conocimientos y experiencias, pudiendo dominar el léxico y los 

valores de la cultura de ese nuevo idioma.  

Cuando nos disponemos a aprender una segunda lengua queremos por un lado 

entender la lengua hablada. Pero no solo entenderla, también producirla, es decir 

queremos desarrollar la capacidad de pronunciar correctamente, de crear frases, de 

poder mantener una conversación… Pero para ello también es importante entender la 

lengua de manera escrita para poder leer y  entender su significado y por supuesto 

también producirla.  

En Nafarroa, tenemos una situación lingüística algo peculiar. En esta comunidad 

encontramos dos idiomas, el euskara y el castellano. El castellano es oficial en toda 

Nafarroa, sin embargo el euskera no lo es en todo el territorio foral. Este solamente lo 

es en uno de los tercios en los que las autoridades mediante la Ley Foral del Vascuence 

y otras leyes han dividido a esta comunidad. Es por ello que para muchos navarros y 

navarras el euskera aunque lo aprendan desde la etapa de Educación Infantil empieza 

siendo su segunda lengua. 

                                                           
2
 TITONE, R. Studies in the psichology of second language learning. Zurich, 1964 
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En las escuelas el euskera se imparte en las aulas y fuera de ellas. Ambos ámbitos son 

de gran importancia. Cuando hablo de aulas me refiero a la ikasgela, espacio donde 

trabajan durante una media de 5 horas al día con la tutora. También lo hacen fuera de 

estas, en el recreo, en el comedor, o en clase de gimnasia y música. 

Para cualquier lingüísta que la enseñanza y aprendizaje del euskera se den fuera de las 

aulas es algo fundamental. No serviría de mucho el hecho de estar en un aula 

escuchando indicaciones sobre la temática de esta lengua si luego no se pone en 

práctica fuera de ella, o no se trabaja de alguna otra manera y en otros ámbitos. Al fin 

y al cabo una lengua es un medio con el que podemos comunicarnos. Si no se le da ese 

uso fuera del aula, siempre estará bien haberla aprendido con el maestro delante en la 

pizarra y un diccionario de apoyo en la mesa, pero así nunca se llegará a utilizar la 

lengua como medio vehicular. Hablamos por lo tanto de la importancia de adquirir una 

segunda lengua que resulte práctica y utilizable en la vida cotidiana. El euskera.  

Una lengua es un medio de comunicación; para comunicarnos utilizamos frases, y 

estas están llenas de palabras. Palabras que pueden ser clasificadas como verbos, 

adjetivos, advervios, sustantivos… Cuando hablamos y escribimos lo hacemos sobre un 

tema en concreto y para ese tema siempre hay un léxico más apropiado que otro, y 

podremos utilizar diferentes y variados verbos, adjetivos, adverbios, sustantivos… 

Quien controle un amplio léxico hará mejorar notablemente su capacidad lingüística y 

esto hará que su ámbito comunicativo en la sociedad sea más amplio. Si hablamos del 

léxico en el euskera, para que los alumnos obtengan el más variado posible no será 

suficiente con lo que se enseña en las aulas. Es verdad que en ellas se habla y se 

convive en euskera. En el aula se les enseña a escribir correctamente, se les enseña 

nuevo vocabulario y ponen en práctica la escritura.  ¿Pero qué pasa fuera del aula? 

Uno de los aspectos tradicionales de la Gramática lo constituye el nivel léxico-

semantico, que suele venir acompañado por el estudio del nivel pragmático de la 

lengua. 
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Como estudiante de la especialidad de Educación Física quiero centrarme en esta 

asignatura. ¿Qué relación tiene esta con el euskera?; ¿Son los alumnos conscientes del 

euskera cuando practican gimnasia, o el uso que le dan es no más que comunicativo 

para realizar las actividades físicas?; ¿Cómo se trabaja el léxico de la Educación Física 

en clase de gimnasia?; ¿Se le da al léxico la importancia necesaria para que los 

alumnos adquieran el vocabulario de temas específicos de la asignatura?  Son muchas 

las dudas y reflexiones que me surgen. Pero sobre todo me preocupa el tema de la 

enseñanza de la lexicología vasca en el ámbito educativo.  

La Educación Física hoy día atrae un gran interés por parte de los expertos en Salud y 

en Educación. Hace 20 años no se le daba tanta importancia al cuidado del cuerpo 

como el que se le da hoy día, por ello y otras razones esta asignatura de E. F. está 

todavía tomando impulso y haciéndose hueco entre asignaturas troncales como son 

Matemáticas o los idiomas.  

La E. F. es otro ámbito educativo de gran importancia en la evolución tanto física como 

psíquica del niño. La Educación Física tiene mucho que aportar a la gramática de la 

lengua ya que tiene un léxico propio. Sus palabras técnicas la hacen diferente en 

cuanto al resto de asignaturas. Pero me gustaría saber cómo se trabaja esto en 

euskera. ¿Cuando hablamos en euskera cuántas veces utilizamos palabras en 

castellano porque no las sabemos decir en este idioma?; ¿Será porque no existe 

traducción?; ¿Será porque no le hemos prestado suficiente atención y se nos hace más 

fácil decirlo directamente en castellano?  

En este ámbito encontramos un léxico muy variado. Empezando por las partes del 

propio cuerpo humano y siguiendo por la gran variedad de técnicas y métodos que 

existen en el aprendizaje de las habilidades motrices. En euskera la terminología que 

abarca este ámbito está en continua producción. Y ese léxico es el que carece en 

alumnos de generaciones pasadas, como es mi caso. ¿Cómo denominamos realizar 

zigzags en euskera?; ¿Me ha dado una paliza?; ¿Tengo que fintar? Los estudiantes de 

euskera deben aprender este léxico si queremos que desarrollen al máximo sus 

conocimientos del euskera y si queremos que sepan comunicarse en un ámbito 

deportivo. 
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Por tanto, creo que en cuanto al idioma se refiere, esta es la aportación básica que la 

asignatura de E. F. debe transmitir al alumno. El léxico del euskera no solo se aprende 

dentro del aula, y apuntando el vocabulario en un cuaderno. La asignatura de E. F. 

también debería ser transmisora e impulsora del léxico vasco.  

En cuanto al tema referente, este idioma adquiere muchas palabras de sus lenguas 

vecinas creando así un léxico más amplio. Al igual que las toma, también las crea. Es 

decir, conforme surgen nuevas técnicas o avances en la sociedad la lengua debe dar 

respuesta a la situación y tendrá que crear una palabra para denominar esa nueva 

creación. Con el euskera pasa lo mismo.  

Mis inquietudes, dudas y objetivos vienen a la hora de hacer un pequeño análisis de la 

realidad. No sé exactamente hasta qué punto esta carencia que observo sobre la 

enseñanza del léxico gimnástico en euskera se da en gran medida o solamente en mi 

entorno, el cual me ha llevado a esta reflexión.  

Me he centrado en este tema, porque veo que hay mucho tecnicismo en la Educación 

Física para el cual existe un gran léxico en euskera. Sin embargo me preocupa la 

situación del poco uso que se le da. Como posible futura maestra de esta disciplina en 

el modelo D, creo conveniente reflexionar sobre este tema, sobre la necesidad de 

enseñar a los alumnos a comunicarse correctamente en cuanto al léxico especial de 

esta disciplina educativa. “Flatoa eman dit!”, “agujetas ditut”, “orain egin dezakegu 

pata cojara?”  y frases parecidas he estado escuchando durante las prácticas escolares. 

Esas situaciones me llevaron a reflexionar sobre la situación que vive el léxico vasco en 

el ámbito de E. F. Basándome en mis propios conocimientos me di cuenta que aún que 

haya un gran léxico en euskara, nunca nos lo han hecho saber como tal, y nunca lo 

hemos trabajo directa y, en mi opinión, debidamente. En la clase de gimnasia 

utilizábamos el euskara solamente como medio de comunicación para realizar las 

actividades físicas, ¿pero no sería conveniente en esta disciplina trabajar también el 

léxico siendo este elemento fundalemntal de la gramática? Además hay que tener en 

cuenta la situación lingüística en la que se encuentra.   



6 

 

Garazi Aranburu Agirre 

Ante estas reflexiones quise informarme sobre el tema y ver qué nivel de conocimiento 

hay sobre todo esto. Después, basándome en un amplio marco teórico y en los 

resultados adquiridos mediante un ejercicio práctico que he realizado con jóvenes de 

Iruñerria y del modelo D acerca del léxico de Educación Física en euskera, plantearé 

una propuesta didáctica para mejorar esa falta de conocimiento y de enseñanza sobre 

el tema abordado. A pesar de ser léxico de la E. F. no quiere decir que este se vaya a 

utilizar únicamente en clase de dicha asignatura, ya que este puede ser aplicado en 

cualquier ámbito comunicativo teniendo en cuenta que gran parte de él hace 

referencia a situaciones que podemos vivir en cualquier lugar y en cualquier momento 

del día. 

 Al fin y al cabo una lengua podrá ser dominada cuando mayor nivel léxico controlemos 

de esta. La Educación Física es una asignatura fundamental ya que trata temas 

relacionados con el propio cuerpo y su léxico nos aportará conocimiento necesario 

para poder mantener cualquier tipo de conversación en la sociedad. 

Ante esto también me pregunto, ¿Es necesario renovar la asignatura de Educación 

Física en euskera desde este punto de vista lexicológico?  

Es difícil tener grandes expertos en la materia si la propia comunidad foral no ofrece 

formación básica sobre educadores en el ámbito físico-deportivo. Hoy día la única 

titulación universitaria en relación al tema es el de Maestro con especialidad en 

Educación Física que se implantó hace 5 años con el nuevo sistema de Grado. Esto no 

es muy relevante si tenemos en cuenta que solamente 6 son el total de las asignaturas 

que se imparten en este campo temático. Además, en estudios no universitarios solo 

tenemos la Formación Profesional de Grado Medio con duración de 2 años. Existe 

también un Grado Superior para formar profesionales de Educación Física pero este 

solamente está para servicio de los castellanohablantes. Entonces, siendo esta la 

realidad, ¿habrá muchos especialistas navarros vascohablantes maestros en Educación 

Primaria que sepan sobre lexicología vasca en este ámbito? La pregunta es larga y 

compleja pero es lo que me pregunto al hacer un análisis de la situación.  
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Es hora de que el euskera vaya tomando más ámbitos y que salga de las aulas, que la 

enseñanza de la lengua se dé en todos los ámbitos educativos posibles y que se 

aprovechen todas las asignaturas para potenciar la lengua.  

Creo necesario para ello primero situar el tema en un contexto sociocultural y 

lingüístico como el que tiene el euskera. Ya que probablemente el lector de este 

documento no sepa por qué hoy día tenemos la situación lingüística que tenemos en 

Iruñerria y no otra. Por ello en el Marco Teórico he hecho una breve pero profunda 

referencia sobre este idioma. También he mencionado en forma de síntesis la historia 

que tiene la E. F. en el ámbito educativo, cuando se introdujo en el sistema educativo, 

etc. Por último, he de añadir que partiendo  de la situación actual que vive Iruñerria, y 

visto que muchos a la hora de aprender euskera lo hacen teniendo su lengua madre el 

castellano la realización de este trabajo considera al euskera desde una perspectiva de 

segunda lengua. 
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1. Marko teorikoa: fundamentazio eta inplikazioa 

Teoriaren atalarekin hasi baino lehen zenbait azalpen ematea beharrezkoa ikusten dut. 

Gorputz Hezkuntzaren alorrean euskarak duen lekua aztertu eta egoeraren aurrean 

egingo dudan proposamenarekin murgildu aurretik testuinguru logiko bat zehaztea da 

eman beharreko pausua. Izan ere, lana ongi ulertua eta arrazoitua izateko aldez 

aurretiko azalpen batzuk beharrezkoak dira. Hortaz, lana nola antolatu dudan eta 

honen arrazoia ulertzea komeni da.  

Hizkuntza da lan honen oinarria. Hizkuntza egoera jakin batean, leku konkretu batean 

eta bilakaera konplexu batean. Honek bizi duen egoera, zergatik den horrela eta 

ematen zaizkion erantzunak hizkuntzalaritzan dihardutenen lana izaten ohi da neurri 

handi batean. 

Kasu honetan, hizkuntzaren atal txiki baina garrantzitsu batean topatu dudan gabezia 

egoera baten inguruan arituko naiz: Gorputz Hezkuntzaren euskal lexikoaren erabilera 

eza. Hasiera batean, Gorputz Hezkuntzak eta Euskarak elkarren arteko erlaziorik ez 

dutela pentsa dezakegu, bi hezkuntza esparru ezberdinak direlako. Baina badute 

partekatzen duten atala, komunikaziorako behar beharrezkoa dena: hizkuntza. 

Hizkuntza erabili behar da egoera konkretuetan funtzio eta nozio zehatzak lantzeko. 

Kasu honetan G. H.ren alorra garrantzi handiko esparrua da. Atal teorikoan honekin 

loturiko ikuspegi komunikatiboak dioenaz sakonago arituko naiz. 

Gorputz Hezkuntzak bere egiten duen hizkuntzaren atal konkretu bat aztertuko dut: 

lexikoa. Euskal lexikoa hezkuntza diziplina honetan duen erabilgarritasunaren aurrean 

hizkuntzak ematen dion erantzuna eta guk horren erabiltzaile eskasak garen heinean 

egoeraren aurrean proposamen didaktiko egoki bat ematen saiatuko naiz. Euskara 

hizkuntzaren alde aurrerapauso bat emango duena.  

Horretarako hizkuntzaren didaktikaren esparru epistemologikoak aztertzea 

komenigarria dela ikusi dut. Hizkuntza bat ikastean zenbait esparruk parte hartzen 

dute prozesu hori gerta dadin. Ikaskuntza prozesu linguistikoak faktore 

extralinguistikoez baldintzaturik daude. Horregatik hizkuntzaren jabekuntzaz ari 

naizelarik esparru guztiak kontutan hartu ditut.  
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Alde batetik, esparru psikologikoa eta pedagogikoak aldi berean aztertu ditut marko 

psikopedagogikoan. Bertan pertsonok bigarren hizkuntza bat jasotzearen inguruko 

teoria ezberdinak aztertuko ditut. Jarraian hizkuntzak berak gaur egun duen egoeraren 

aurrean gogoeta egiteko atzera begirada bat ematea guztiz ezinbestekotzat jo dut. 

Hortaz, euskararen analisia burutu dut marko linguistikoa osatuz. Esparru 

epistemologikoari itxiera emanez hizkuntzak gizartean izan duen bilakaeraz aritu naiz, 

burua egungo egoeran kokatzera daraman bidea izanik.  

Honen ostean, atal teorikoari jarraipena emango diot nire jakintza arloari dagokion 

esparru espezifikoarekin, hau da Gorputz Hezkuntzarekin. Bukatzeko ezingo nuke 

egungo egoera normatiboak euskararen eta arlo honen inguruan dioena aztertu gabe 

utzi, azken finean eskoletan legeek ezartzen dutena aurrera eramaten delako. Hortaz, 

egun indarrean dagoen L.O.E. eta ezarri berri den L.O.M.C.E. legeek diotena aztertuko 

dut.  

Horrela bada, egiturari erreparatuz honako eskema hau jarraituz lanaren mamia 

garatuko dut: 

 -Marko psikopedagogikoa 

 -Marko linguistikoa    Euskararen didaktikaren esparrua 

 -Marko soziologikoa 

 -Marko espezifikoa: Gorputz Hezkuntza 

 -Marko Normatiboa 

 

1.1. Marko psikopedagogikoa: 

Ikaskuntza-irakaskuntza egoeretan gizakiak izaten duen garapena, eta izaten dituen 

aldaerak eta portaerak aztertzen ditu psikopedagogia zientziak. Hizkuntzaren 

ikaskuntzaren alorrean hizkuntza batez nola jabetzen garen ikertu dituzten adituak 

asko izan dira historian zehar, baita horiek proposaturiko teoriak ere. Kasu zehatz 

honetan euskara bigarren hizkuntza bat bezala ikusirik honetan aplikagarriak diren 

teoria horietan erreparatzea hizkuntzalaritzaren esparruan oinarrizko eginkizuna 
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litzateke, behintzat antzemandako arazo baten aurrean proposamen didaktiko bat 

eman nahi duen horrentzat. Honen ostean, ikuspegi komunikatiboak proposatzen 

duen oinarri metodologikoa aztertzen arituko naiz. Horretarako Uri Ruiz Bikandi 

filologa eta pedagogaren Bigarren hizkuntzaren didaktika Haur eta Lehen Hezkuntzan 

(2009) liburuan oinarritu naiz3.  

1.1.1. Hizkuntzaz jabetzeko teoriak: 

Atal honetan zehar aipatzen diren datu guztiak aurretik aipaturiko Uri Ruiz Bikandiren 

liburuaren testuetatik ateratakoak dira, Hizkuntzaz jabetzea eta elebitasun goiztiarra 

kapitulutik hain zuzen ere.  

1960ko hamarkadak abiapuntu garrantzitsu bat suposatu zuen gizakiok hizkuntzaz 

jabetzearen inguruko teorien garapenei dagokionez. Izan ere, teknikak eta baliabideak 

hobetu eta areagotu ziren eta horrek izugarri erraztu zuen ikerlarien lana. Hortaz ere 

aipatu beharra dago garai horietan bizi izan zirela egun oraindik ere indarrean dauden 

teoria garrantzitsuenen egile gehiengoak, hala nola, Chomsky (1928), Piaget (1896-

1980), Bruner (1915) eta Skinner (1904-1990), besteak beste. Zientzialari, filosofo, 

psikologo eta hizkuntzalari hauek zenbait korronteren aitzindariak izan dira. 

Lehenengo hizkuntzaz (1H) jabetzea ikertzeaz gain, bigarren hizkuntza (2H) batez nola 

jabetzen den gizakia aztertzeko nahia ugaritu zen. Alde batetik, faktore komun asko 

izango zutela uste zuten, baina bestetik, aldeak esanguratsuak izango ziren.  

Badirudi nahiz eta edozein momentutan eman daitekeen prozesua izan hizkuntzak 

ahalik eta errazen eta azkarren ikasteko eta garatzeko epe kritiko bat dugula gizakiok. 

2H bat ikasterako orduan 1Hko estrategiez eta mekanismoz baliatzen omen gara. 

Honen inguruko lehen lanak 70eko hamarkadan egiten hasi ziren.  

Jarraian guzti honen inguruan darabiltzaten hainbat korronte eta teoria banaka 

aztertuko ditut. Izan ere, hizkuntzaren jabekuntzari eta garapenari buruzko teoriak 

ikertzaile bakoitzaren ikuspuntuaren araberakoak dira. 

1.1.1.1. Psikologia konstruktibista (Piaget) 

Konstruktibismoa ikaskuntza-prozesuaren garapena azaltzen duen teorietako bat da. 

Nahiz eta ikaskuntza prozesua nola ematen den defendatzen duten ideia ezberdinak 

                                                           
3
 RUIZ BIKANDI, U. Hizkuntzaz jabetzea eta elebitasun goiztiarra. Bigarren hizkuntzaren didaktika Haur 

eta Lehen Hezkuntzan, 2009. 
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barne dituen, denek bat egiten dute honetan: ikaslea bera da prozesu hori eraikitzen 

duena. 

Konstruktibismoa modelo pedagogiko bat da. Honen arabera, ezagutza ez da 

errealitate baten kopia, tradizionalki pentsatzen zen moduan, baizik eta gizakiaren 

eraikuntza. Eraikuntza hau pertsonak dituen eskemekin, aurrezagutzekin, osatzen da, 

hauek lehenago testuinguruari esker ikasiak izanik. Eraikuntza hau etengabekoa da, 

pertsonok uneoro eskema berriak eraikitzen ditugu, egunero eta testuinguru guztietan.  

Korronte honentzat ezaguera berria izatea ez da garrantzitsuena, jada ikasita duena 

egoera berri batean aplikatzea aukera emango dion gaitasun berri bat garatzea baizik.  

Eredu konstruktibista pertsonan zentratzen da, bere baitan dituen aurrezagutzak 

erabiliz sortzen dituen ezaguera berrietan. Eraikuntza berri horiek subjektua 

objektuarekin elkarreragina ematean sortuko da.  

XIX. eta XX. mende bitartean eskola berritzeko eta metodo tradizionalak alde batera 

uzteko sortu zen mugimendua, Eskola Berria, sortzean haurren parte hartzea zuten 

helburu. Baina konstruktibismoak jarduera eremu sakonagora eramaten du, norberak 

bere ezagutza eraikitzea da helburua. Horretarako lotura eman behar da haurrak 

zekiena eta ikasi berri duenaren artean. Honela ezagupen esanguratsu bat lortuko du.  

U. Ruiz Bikandik dioen moduan korronte honen zientzialari nagusiena Jean Piaget 

psikologo suitzarra dugu, Ausubel eta Vigotskyrekin batera. Bere ikerketen artean 

nagusiena aldi edo fase ezberdinetan banatutako garapen kognitiboari buruz egindako 

ikerketa izan da. Errealitatea ulertzeko moduak Piagetek deskribatzen diren aldietan 

jasotzen dira: sentimen-mugimenduen aldia (0-2 urte), eragiketen aurrekoa (2-7 urte), 

eragiketa zehatzen aldia (7-11 urte) eta eragiketa formalen aldia (11-15 urte). 

Konstruktibismoaren oinarri izanik haurrek euren ezagutza propioa garatzen dutela 

defendatu zuen.  
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Hizkuntzaren jabekuntza Piageten aburuz: 

Piageten ustez norbanakoa ingurunera moldatzen den biziduna da eta horretarako 

adimenaz baliatzen da. Ikasketa berri bat emateko informazio berria txertatu eta 

aurrez ikasitakoarekin gatazkan sartu ondoren egokitze prozesu bat hasten da oreka 

lortu arte.  

Hizkuntza gizakiok komunikatzeko dugun baliabiderik eraginkorrena da. Hortaz, jaio 

bezain laster haurrak guraso edo zaintzaileengandik jasotzen du hizkuntza, uneoro 

gurekin komunikatu nahian dagoelako.  

Aurretik aipaturiko eragiketen aurreko fasean edo aldian ematen den garapen 

garrantzitsuena hizkuntzaren erabilera da. Egunero hizkuntza bera entzutearen 

ondorioz haurrak hipotesiak egiten ditu eta horretan saiatzen da etengabe, hizketan 

eta ulerkuntzan trebatzen delarik. Hizkuntzan trebatuz joan ahala hipotesiak 

berreraikitzen doaz eta batzuetan aurrekoak baztertuz. Horrela denborarekin 

hizkuntza menderatzera ailegatuko da. Eskemak sortu eta berrantolatzearen poderioz. 

1.1.1.2 Psikologia konduktista (Skinner) 

Gizakion ekintza, pentsamendu eta egoera psikologikoak portaera edo konduktatzat 

hartuz horien behaketa eginez azterketa zientifikoa egiten duen psikologiaren 

korrontea da konduktismoa. Soilik behatu daitekeena aztergarria dela defendatzen du 

teoria honek.  

Konduktistek diotenez gizakia jaiotzez ikaskuntzari dagokionez tabula rasa bat da. 

Teoria honek garapena ingurunearekin izandako esperientzien bidez ikasi daitekeen 

portaera behagarria dela dio. Ingurunearekiko izandako portaera motaren ondorioz 

izandako sariak edo zigorrak garapenari forma emango diote. Hortaz, haurrak saria 

jasotzea ondorio bezala duen portaera errepikatzera joko du.  
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Hizkuntzaren jabekuntza Skinnerren aburuz: 

Psikologia konduktistaren nagusietako bat B. F. Skinner dugu. 1904 eta 1990 bitartean 

bizi izan zen psikolinguista estatubatuar honek portaera guztiak ondorioek 

kontrolatzen dituztela zioen. Portaera jakin bat saritu ezkero irautera joko du. Aitzitik, 

zigortu egiten bada desagertu egingo da.  

Hizkuntza ingurunekoekin erlazionatzearen ondorioz eskuratutako portaera da. 

Hizkuntzan dena da inguruneari emandako erantzuna, hizkuntzaz jabetzea zenbait hitz 

ikastea da, ereduen imitazioa dela medio. Hizkuntza edozein portaera bezala jokatuko 

du. Ez da ezberdina. Hortaz hizkuntza ikasten ari den haurrak saiakerak egingo ditu eta 

ondorioak ikusiz portaera batzuk indartuko ditu, saria jasotzen duela ohartzean. 

Horrela, gaizki esaten dituen hitzak adibidez, ahaztuko ditu eta ongi esan dituenak 

gurasoen indartzea jaso duenez ikasiko ditu eta  ikaskuntza prozesua garatzen joango 

da.  

1.1.1.3. Psikologia innatista (Chomsky) 

Gizakiaren jokaera guztiak alderdi fisiologikotik eta biologikotik azaldu nahi dira. 

Ikuspegi innatistaren arabera gizakiak hizkuntza ikasten duen eraginkortasuna berez 

eta sortzez duen jakintza multzo bati zor zaiola dio, eta edozein hizkuntzarekin 

harremanetan jarri bezain laster aktibatuko litzatekela. Gizakiak berez, jaiotzez, 

gaitasun batzuk ditu eta horiek abiarazi besterik ez dira egin behar, jardueren bidez 

alegia. Hori eman dadin 5 urte bete aurretik gertatu behar da.  

Hizkuntzaren jabekuntza Chomskyren aburuz: 

Gramatikaren Unibertsalak 

Noam Chomsky (1928)  linguista eta filosofoa ikuspegi honen bultzatzailea da. 

Gramatika Unibertsalaz hitz egiten hasi zen. Berak dio garunak esperientziaz gain 

zerbait gehiago izan behar duela gizakiok hizkuntza bat ikasteko. Genetikaz ari zen. 
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Genetikoki gizakiok hizkuntza baliabideak omen ditugu. Gainera hizkuntza natural 

bakoitzak gramatika-arau eta parametro eredu bera dutela dio. Giza gogamena arau 

multzoez osatuta dago, hizkuntza ikasteko antolaketa emango dutenak.  

Language Acquisition Device (LAD) 

Gizakiak hizkuntza bat ikasteko duen gaitasuna adierazten duen terminoa da. 

Biologikoki prest dagoela eta horrekin mundura etortzen dela defendatzen dute 

innatistek. 

60ko eta 70eko hamarkadetan kontzeptu honek garrantzi handia izan zuen. Izan ere, 

terminoa erabili zen 2H batez jabetzeko haurren eta helduen artean dauden 

eraginkortasun ezberdintasunak azaltzeko. Epe kritikoaren hipotesia jarraiki, 

nerabezaroa eta gero LADaren bidez 2Hak jabetzea mugaturik geratzen zirela edo 

beste bide batez lortu beharko zirela defendatzen zuten. 

1.1.1.4. Teoria Sozio-kulturala (Vigotsky) 

Teoria sozio-kulturalak izenak dioen moduan ezagutza eskuratzeko prozesuetan 

kulturak eta gizarte harremanak duten betekizun eta garrantzi handia nabarmentzen 

du. Haurrak honen ingurunearekin duen etengabeko parte-hartzea haren ezaguera 

kognitiboa garatzea ahalbidetuko du. Haurrek interakzio sozialen bidez ikasten dutela 

dio teoria honek. Hortaz, hizkuntza indargune bezala dugu, ez baitago harremana 

izaterik hizkuntzarik gabe. Mintzairaren garapena, beraz, ingurunearekin dugun 

erlazioaren araberakoa izango da. Haurrak hizkuntza garatzeko inguruan izango duen 

heldu baten beharra dauka, eta pixkanaka kanpokoa ikusten duen komunikaziorako 

den tresna hori erabiltzen hasiko da berea diren ekintzak egiteko eta planifikatzeko.  

Hizkuntzaren jabekuntza Vigotskyren aburuz: 

Lev Vigotskyren arabera (1896-1934), gizakia mintzairaz jabetuko da, dagoen kulturan 

dagoelarik, helduek haurrari hartarako bidea ematen diotenean eta ereduak eskaini 

egiten dizkiotenean. Hala ere, haurraren parte hartzea ezinbestekoa litzateke garapena 
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aurrera eman ahal izateko. Hitz egiten ikasiko du jardueretan parte hartuz gero. Nahiz 

eta adimenaren eta hizkuntzaren jatorria berbera ez izan, Piageten teoria deuseztatuz, 

biak osagarriak dira.  

Vigotskyk gizartea indargune bezala dauka gizakiaren garapenari dagokionez. Izango al 

genuke bada ezagutzarik giza talde baten kide izango ez bagina? Vigotskyren aburuz, 

komunitatetik kanpo ez da ezagutzarik emango.  

1.1.1.5. Teoria interakzionistak (Bruner) 

Teoria interakzionista orain arte ikusi ditugun teoria batzuekin bateragarria da. 

Interakzionisten aburuz, hizkuntzaren ezagutza ez dator beste ezagutza motetatik. 

Honi dagozkion berezko zenbait informazioren aurre-diseinu bat daukagula 

defendatzen du, eta horretaz jabetzeko, hau da hizkuntza bat ikasteko, elkarrekintzak 

beharrezkoak dira informazio horien trukaketak eman ahal izateko. Beraz haurra eta 

helduaren arteko elkarrizketa eman behar da. Trukatze komunikatiboa behar 

beharrezkoa ikusten du.  

Hizkuntzaren jabekuntza Brunerren aburuz: 

J. Bruner (1915) adituaren ustetan helduaren eta haurraren artean ematen den 

komunikazioa ez da linguistikoa soilik. Hizkuntzaz haratago doazen prozedurak ematen 

dira, kulturalak alegia. Komunikatzerako orduan hizkuntzek duten garrantziaz gain 

ingurune kulturalek dutena ere nabarmendu nahi du. Helduaren eta haurraren arteko 

harremanetan ematen diren interakzio kulturalei esker jabetu daiteke haurra 

hizkuntzaz. Chomskyk defendatzen zuen Language Acquisition Device ez zuen ukatu 

Brunerrek baina berak Language Acquisition Support System bezala izendatu zuen, izan 

ere ikasleak etengabeko laguntza izan behar duela defendatu baitzuen. 

1.1.1.6. Krashenen Teoriak  
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Hizkuntzalaritzaren aditua den Stephen Krashenek hizkuntzaren jabekuntzaz eta honen 

garapenaz teoria egin zuen. Bigarren hezkuntzaren jabekuntzaren teoria edo 

monitorearen modeloa bezala ezagutzen dena. Teoria hau bost hipotesitan oinarrituta 

dago.  

Jabekuntzaren teoria:  

Bigarren hizkuntza bat ikasteko bi modu ezberdin daude, hipotesi honen arabera. Alde 

batetik, jabetze-prozesua dugu. Automatikoki eta subkontzienteki komunikazioaren 

beharra dela eta garatzen den prozesua da. Ikaslearen partetik ez dago esfortzu 

kontzienterik hizkuntzaz jabetzeko. Hau gertatzeko hizkuntzan epe luzez murgiltzea 

beharrezkoa da. Bestetik, ikaskuntza-prozesua dugu. Hau bestea ez bezala, prozesu 

kontziente bat da. Honen bidez ikaslea ikasten ari den hizkuntzaren arau gramatikalak 

azaltzeko gaitasuna dauka.  

 Monitorearen hipotesia: 

Esaldiak eratzearen trebetasuna jabetze-prozesuaren sisteman eskuratutako gaitasun 

komunikatiboari zor zaio. Behin hori eskuratuta ikaslea komunikatzeko gai izango da, 

baina baliteke arazoak izatea eta zalantzak. Kasu horietan komunikatu nahian dagoena 

zuzenduta nahi izatea beharrezkoa litzateke, baina gramatika arauak ezagutzea 

beharrezkoa da egoera hori emateko. Horrela ikasleak laguntza eska diezaioke aditu 

bati, irakasleari, eta bere ikaskuntza prozesuarekin aurrera jo dezake. Nork bere 

buruaren gogoeta eginez laguntza behar duela pentsatzeko gaitasuna garatuko du. 

Orden naturalaren hipotesia: 

Jabetze-prozesuari estuki lotuta dagoen hipotesia da hau. Informazio gramatikala 

modu naturalean jasotzen dugula defendatzen du. 2Hko ikasleak orden jakin batean 

formaz, arauaz eta bestelako elementu linguistikoaz jabetzen da. Jabetze-prozesuan 

horretan zehar ikasleek izaten dituzten akatsen artean asko berdinak izan ohi dira. 

Honek argi uzten du garapenean dauden prozesu naturalen izatea.  
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Inputaren hipotesia: 

Ikasleak soilik ikas dezake 2H bat berak momentuan duen gaitasun maila baino arinki 

altuagoko estruktura linguistikoz josita dagoen input-a ulertzeko gaitasuna duenean. 

Input hori ulergarria izango da testuinguruak eskainitako informazioari esker. Hipotesi 

honek jabetze-prozesuetan soilik izaten du eragina.  

Iragazki afektiboaren hipotesia: 

Ikaslearen jarrera egoera afektiboa, sentimenduak eta beste faktore emotiboekin 

batera jabetze-prozesu eta ikaskuntza prozesuetan eragina izango du, bai positiboki 

bai eta negatiboki ere. Bakoitzaren egoeraren eraginez datu berriak eskuratzea 

ahalbidetu edo oztopatu egingo da. Horien artean badira hiru aldagai mota: 

motibazioa, nork bere buruarekiko konfiantza eta antsietatea. .  

1.1.2. Ikuspegi komunikatiboa: berrikuntza metodologikoa. 

Aipatu berriak izan diren hizkuntzaz jabetzeko teoriak oinarri izanik ikaslearen 

komunikazio-gaitasuna garatzea helburu duen metodologia-korrontea da hau. 2H bat 

irakasteko helburuarekin hasi zen, baina gero 1Hren irakaskuntzari ere aplikatu 

zitzaion. Hizkuntzen irakaskuntza aurrera eramateko metodo berritzailea izan zen 70ko 

hamarkadan. Ikuspegi honek ikaslea hizkuntzaz ahalik eta modu sakonenean jabetzea 

bilatzen du, bestela esanda ikaslea hizkuntza ulertzeko eta sortzeko gai izatea.   

Metodologia honek komunikazioa dauka hizkuntzaren irakaskuntzaren oinarri. 

Gaitasun komunikatiboa bultzatzeko ikaskuntza prozesuan egoera komunikatiboak 

beharrezkotzat jotzen ditu. Komunikazioaren bidez gramatikaz, nozioez, funtzioez… 

jabetzen da ikaslea. Horren barne lexikoa dugu, bigarren hizkuntza bat menperatzeko 

eta horrekin elkar ulertze egoerak emateko beharrezkoa den gramatikaren elementua. 

Ingelesez Communicative Approach Teaching bezala ezagutzen den korronte hau 

ikasleari ahalik eta aktiboen egoteko proposamen didaktikoak eskaintzen dizkio. Izan 

ere, hizkuntza batez jabetzeko modu eraginkorrena praktikan jartzea da. Ikuspegi 

honek defendatzen duena nork bere burua hizkuntzaren ikaskuntza prozesuan 
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kokatzeko ere baliogarria da. Gainera haurren interesak kontutan harturik edukiak 

garatzen dituen metodologia da hau.  

Ikuspegi komunikatiboaren oinarriak ikusirik, lan honen proposamenerako kontutan 

hartu beharreko metodologia da.  

1.2.  Marko linguistikoa: Euskara 

Linguistika hizkuntzaren alorrak ikertzen dituen zientzia da. Alde batetik euskararen 

bilakaera historikoa aztertuko dut eta jarraian hizkuntzaren gramatikaren egituraren 

analisi sintetikoa, non lexikoari garrantzi handiena emango diodan. 

 1.2.1. Euskararen bilakaera historiko laburra  

Euskara, edo Antso jakintsuak 1167an Lingua Navarrorum bezala definitu zuen 

hizkuntza, Euskal Herriko zazpi probintzietan erabiltzen da gaur egun. Hau da, 

Nafarroan, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Lapurdin, Behe-Nafarroan eta Zuberoan4.  

Asko dira historian zehar honen jatorria ezagutu nahi izan duten ikertzaileak. Gaur 

egun oraindik ere ebatzi gabeko igarkizun linguistiko eta historikoa da. Euskaldunon 

hizkuntzaren sustraiak oraindik ere ezezagunak egiten zaizkigu, izan ere ez ditu beste 

hizkuntzekin antzekotasunik eta ez dago zeinekin biltzerik. Euskaldunon ondarea da 

eta kulturalki dugun nortasunaren ezaugarria. Belaunaldiz-belaunaldi maitatua eta 

kontserbatua izan dena, eta askotan jazarria izan dena ere. Jarraitua izan da hizkuntza 

honek aurrera egitea nahi izan ez dutenen eskutik. Baina hura zainduz, ezagutuz eta, 

batez ere, hura erabiliz aurrera egin du gaur egun arte.  

Jatorriaren inguruko ikerketak. 

Esan bezala, euskararen jatorria ikertzaile askoren jakin-mina izan da urteetan zehar, 

eta ikuspegi ezberdinetatik ikusia eta sinistua izan da. Jose María Jimeno Jurío 

historialariak Navarra, historia del euskera5 liburuan gai honen inguruko hainbat datu 

jaso zituen. Antzinean XVI eta XVII. mendeko idazle kristauek ziotenez Tubal, Noeren 

biloba, lurralde hauetara iritsi eta zenbait herri sortu zituen, Tubalia deituz, egungo 

                                                           
4
 IGARTUA, I. ; ZABALTZA, X. (2012) Euskararen historia laburra. Donostia 

5
  JIMENO JURIO, Jose María. Navarra, historia del euskera. 1997.Tafalla. 27. orr. 
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Tutera eta Tafalla. Bertan egun ezagutzen dugun euskararen antzineko moduko 

hizkuntza irakatsi zuen, gaur egun arte bilakaera luze baten ondorioz biziraun duena. 

Teoria hau garaiko aditu askorengatik onartua izan zen. Hala nola, Ximenez de Rada 

artzapezpikua eta Alfontso X.a errege jakintsua.  

Baina beste ikertzaile askoren aburuz teoria hori ez zen nahikoa euskararen jatorria 

zehazteko. XVII. mendetik aurrera hizkuntza hau nahiz eta ezberdina izan, ez zela 

islaturik bizi ohartzen ziren. Inguruko hizkuntzekin harremanak izan ditu beti. Vasco-

iberistaren hipotesia sortu zen orduan. Erromatarrak iritsi baino lehen euskara beste 

hizkuntza indoeuroparrekin elkarreragina izateaz gain indoeuroparra ez zen batekin 

ere harremanak zituen, iberoarekin alegia, K.a. IV. mendean sortu omen zena eta 

Iberiar penintsulan erabiltzen zena. Teoria hau hizkuntzalari askok babestu zuten, hala 

nola, Garibayk, Pozak, Oihenartek, Astarloak, Larramendik, Humboldek, 

Schuchardtek… 

Ildo horri jarraiki Arturo Campion (1854-1937) hizkuntzalari nafarrak bere bizitzan 

euskara ikasi eta honen historiaren inguruko ikerketak zabaldu zituen. XIX. eta XX. 

mendean euskara beste hizkuntzekin konparatzen eta erlazio linguistikoak egiten hasi 

zituen.6 

Jatorriz ezezaguna den hizkuntza honen sustraiak Afrikako iparraldean, Kaukasiar 

probintzietan, Uraletan, Indian eta Japoniako zenbait lurraldeetan bilatuak izan dira. 

Ikerketa prozesu honek Europa mailan oihartzuna izan zuen eta atzerriko ikertzaile 

askorengan honen inguruko interesa piztu zuen. Hipotesi horiek guztiak funtsik 

gabekoak zirela ondorioztatu ziren eta egun oraindik ere horretan dihardute.  

1.2.1.1. Euskararen hedadura eta Euskalkiak 

Euskarak historian zehar lurralde ezberdinetan izan ditu hiztunak. Frantzia eta Espainia 

arteko lurraldea dugu Euskal Herria eta honen hizkuntzak, euskarak, izan dituen mugak 

zehaztea ez da erraza. Izan ere, lurralde ezberdinak izan dituzte lurraldekide 

etengabeko aldaketa historikoengatik, hortaz hizkuntza ezberdinekin harremanetan 

egon dira.  

                                                           
6
  JIMENO JURIO, Jose María. Navarra, historia del euskera. 1997.Tafalla. 
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Zaila da esatea non hasten den euskaraz egiten duen jendea eta non gazteleraz edo 

frantsesez. Egun ia euskaldun gehienak elebidunak dira. Antzina, ordea, herri eta leku 

ugari zegoen hiztun elebakarrak zituena, euskaldunak zirenak alegia. Hortaz errazagoa 

zen mugak finkatzea. Baina gaur egun, euskaldun lurraldeak beste hainbat 

hizkuntzarekin batera bizi dira.  

Horregatik, egungo ikerlari asko toponimian oinarritzen dira, neurri handi batean, garai 

bateko hiztun euskaldunen lurraldeak zehazteko. Horrela egungo Kataluniaren zati bat, 

Aragoiko iparraldeko lurrak, Errioxa, Akitania eta Euskal Herria nabarmentzen dira 

antzinako euskaldun lurraldeak bezala.  

Gaur egun euskara Euskal Herrian ez ezik, Gaskoniako lurralde gutxi batzuetan ere hitz 

egiten da. Halaber ez da ahaztu behar diasporan bizi diren euskaldunek ere euskararen 

historian duten lekua. Atzerrira joandako euskaldunek egindako euskararen aldeko 

mantentze-lanei esker diasporan egun euskara bizirik jarraitzen du.  

Egun mugak antolaketa administratiboa eta politikoa kontutan hartuz zehazten dira. 

Euskal Herria bezala ezagutzen dugun lurraldean erabiltzen da gehien bat euskara 

hizkuntza. Guztira milio bat euskal hiztun inguru daude aipatutako lurraldeetan.  

Euskara zonaldearen arabera era ezberdin ugariz erabilia izan da. Luis Luzien 

Bonapartek bere garaian (1813-1869) euskalkien sailkapen bat egin zuen, 1963an hain 

zuzen ere. Bonaparte euskararen eremua osotasun guztian ezagutzen eta aztertzen 

ahalegindu zen, eta horretan dihardutenen artean lehenetarikoa izan zen. Horretarako 

bost egonaldi egin zituen Euskal Herrian. Berak ezagututako euskalkiak mapa batean 

islatzea zuen helburu. Hortaz, egindako sailkapenean 8 euskalki bereizi zituen, 3 

multzo ezberdinetan banaturik. Mendebaldeko euskara, erdialdekoa eta ekialdekoa. 

Lehenengoa bizkaierari dagokiona da, bigarrena gipuzkera, nafarra eta lapurtera 

biltzen dituena eta, azkenik, hirugarrena, behe-nafarra eta zuberera barne dituena. 

Baina sailkapen horri zehaztasun gehiago egin zizkion, 25 azpieuskalki eta 36 hizkera 

ezberdindu baitzituen. Hona hemen berak Euskal Herriko maparen gainean 

irudikatutako euskalkiak. 
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Iturria:  www.euskara.euskadi.net 

Bonapartek egindako sailkapen hau garrantzi handikoa izan zen. Izan ere euskalkien 

sailkapena egiten aurrekaria izan zen eta honez geroztik hainbat ikertzaile lan honetan 

oinarritu dira. Beste ikertzaile bat Koldo Mitxelena euskal hizkuntzalaria dugu (1915-

1987). Mitxelena ez zetorren guztiz bat Bonapartek eginiko azpieuskalkien 

sailkapenarekin eta hizkeren ezaugarriekin. Mitxelenak 1981an “Lengua común y 

dialectos vascos” argitaratutako artikuluan euskalkien jatorriaz aritu zen. Bere aburuz 

Erdi Aroan sortuak dira Erromatarren Inperioa desegitean.  

Hauek izan dira euskalkien inguruan interesa izan zuten eta horiek ikertu zituzten 

askotariko bi. Egun ezagutzen dugun euskalkien sailkapena, Koldo Zuazoren eskutik 

dator. Euskaltzaindiaren hizkuntzalaria denak 6 euskalki bereizi egin ditu: 

mendebaldekoa, erdialdekoa, nafarra, nafar-lapurtarra, zuberotarra eta ekialdeko 

nafarra. Bere ustez ekialdeko nafarra hilzorian dago.  
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Hona hemen berak 1998an egindako sailkapena Euskal Herriko mapan islaturik. 

Konpara dezakegu Bonapartek 1963an egin zuenarekin.  

 

Iturria: www.berria.com 

Euskalki hauen guztien artean ezberdintasun nabariak daude. Horregatik euskal 

hiztunen elkar ulertzea eman ahal izateko Euskara Batua sortu zen. Euskalki guztiak 

batuko zituen hizkuntza bat sortzearen ideia 1918an hasi zen, Eusko Ikaskuntza eta 

Euskaltzaindia erakundeen sorrerarekin batera. Baina ez zen 1968. urtera arte guztiz 

ezarri, urte horretan Euskaltzaindiak euskara normalizatu zuen. Hala ere, euskalkiak 

erabiltzen segituko zuten.  

Egun euskararen inguruan ikerketa gramatikaletan diharduen erakunderik 

garrantzitsuena Euskaltzaindia da. 

1.2.1.2. Euskara idatzia 

Aipatu bezala euskararen jatorriaz eta historiaz gutxi dakigu eta honi gehitu behar zaio 

beste arazo bat: euskaraz berandura arte idatzi ez zela. Euskarazko lehen idazkiak 

Donemiliagako monasterioan aurkitu ziren. IX. mendean Glosak jasotzen dituen kodize 



23 

 

 
Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
 

batean “Izioqui dugu” eta “Guec ajutu ez dugu” dioten antzineko euskarako eskuz 

idatziriko hitzak irakur daitezke. Glosak latinez zeuden eta hauen albo batean eta ohar 

moduan agertu ziren euskarazko lehen hitz hauek. Errioxan dago aipatutako 

monasterioa, hau euskararen hedapenaren isla da, egungo Errioxa probintzian 

euskaldunak egon ziren seinale da.  

Askoz beranduago, zazpi mende geroago zehazki (1545) Bernart Etxeparek euskaraz 

idatziriko lehen liburua,  Linguae Vasconum Primitiae, kaleratu zuen. 15 poemek 

osatzen dute liburu hori eta gaiak erlijiosoak, maitasunezkoak, autobiografikoak eta 

euskara hizkuntzarekin loturikoak dira7.  

Argitalpen horrekin eman ziren lehendabiziko pausoak euskara liburuetan bildurik 

aurkitzeko. Jimeno Juriok zioen moduan8, 1766an euskaraz idatziriko liburuak 

argitaratzea guztiz debekaturik zegoen, eta eskoletan eraztunaren zigorra jasoko zuen 

euskaraz mintzatzen zuen horrek. Baina euskarak hezkuntza alorrean tokia izatea lortu 

zuenean idazkeraren sustraiak bermatzen hasi ziren. Idazkeraren bilakaerak garrantzi 

handia hartu zuen lehen eskolak sortu zirenean. Lehena Resurreccion Maria de Azkuek 

1896. urtean sortu zuen Bilbon, luze iraun ez zuena. Geroago, 1914. urtean Donostian 

Miguel Muñoak beste aurrerapuso bat eman zuen euskara hezkuntzaren bidez 

transmititzen. Honek ordea, R. M. Azkuerenak baino zertxobait gehiago iraun zuen; 

izan ere, Gerra Zibila arte egon zen. Sortu eta berehala Euskaltzaindia (1918) 

erakundea jaio zen eta honek euskararen egoeraren aldeko bermeak ezarri zituen9. 

Euskararentzat zutoin garrantzitsu bat izan zen. Honela geroz eta euskarazko 

dokumentu eta liburu gehiago argitaratzen hasi ziren eta hizkuntza normalizatzen hasi 

zen. 1968. urtean Euskara Batua sortu zen eta egungo ikastoletan hura irakasten da. 

1960tik aurrera garai ona izaten hasi zen euskararentzat. Alde batetik, ikastolak 

areagotu ziren, bestetik, mugimendu sozial berriak sortu ziren, hala nola, helduen 

alfabetizaziorako ekimenak, euskal irratiak eta egunkariak sortu ziren eta artearen 

alorrean euskaraz abesten eta idazten hasi ziren. Hau guztia legeztaturik egon gabe. 

                                                           
7
 https//:www.euskaltzaindia.net.(15-05-2014) 

8
 JIMENO JURIO, J. M. Retroceso histórico del euskera en Navarra. 2004 

9
 HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILORDETZA. Euskal eskolaren hastapenak. https//:www.euskomedia.org 

(15-05-2014) 
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Gainera 1978ko Espainiar Konstituzioan euskararen erabileraren eskubidea bermatu 

zen: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 

Comunidades Autónomas de acuerdo a sus Estatutos”10. 1986an Nafarroan hizkuntza 

hau arautzen duen legea onartu zen, Euskarari buruzko Foru Legea edo Vascuenceren 

legea. 

Euskara idatzia oso zabaldua zegoen garai hartarako. Hala ere Gerra Zibilaz geroztik 

1990. urtera arte ez zen egunkari euskaldunik argitaratu, “Euskaldunon Egunkaria” 

izena zuena sortu arte. Aurretik Iparralden 1848an “Uscal Herriko Gaseta” argitaratu 

zen lehendabiziko euskal egunkaria11.  

Hiztegigintzaren alorrari dagokionez, Manuel Larramendi (1690-1766) hizkuntzalariak 

“El imposible vencido” (1729) euskal gramatikaren lehen dokumentu famatuaren 

egilea, garrantzi handiko hiztegi bat egin zuen (1745). Euskara, latinera eta gaztelera 

biltzen zituena. Larramendiren lanak euskarazko hiztegigintzaren lehen hastapenak 

bezala hartzen dira12.  

Egun hiztegi aunitz ditugu euskararen lexikoa jasotzen dituztenak. Hizkuntza ugarietara 

itzulpenak egiten dituztenak, hiztegi entziklopedikoak, alor eta gai konkretuetako 

hiztegiak…  

Hiztegiak, egunkariak eta orokorrean euskara idatzia izatea ezinbesteko ekarpena izan 

da euskara aurrera egin dezan. Hortaz,  Gorputz Hezkuntzarekin erlazionaturiko lexikoa 

biltzen duen hiztegiak alor honetako jakintza bultzatzea ahalbidetuko du. Eskola jakin 

bateko soinketako saioan burututakoa idatziz jasotzen ez bada, haientzat onuragarria 

izango da baina ez du gainontzeko eskoletarako baliorik izango. Idatzizko dokumentu 

bat beharrezkoa izango da. 

1.2.2. Euskara eta Gramatika: Lexikologia 

Gramatika normatiboa zuzen hitz egiteko eta idazteko arauen multzoa bezala ulertu 

dugu beti. Hizkuntza bat ongi ulertzeko menperatu beharreko egitura linguistikoa da. 

                                                           
10

 1978ko abenduaren 27ko Espainiar Konstituzioa. 3. artikulua, 2.puntua. 
11

 EUSKO JAURLARITZA.  https//:www.hiru.com (11-05-2014) 
12

 EUSKO JAURLARITZA.  https//:www.hiru.com (11-05-2014) 
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Gramatika hizkuntzaren erabilerarako neurriak eta arauak ezartzen dituen alorra da, 

hitzen antolamendua eta perpausen eraketa antolatzen dituena.  

Hizkuntza komunikaziorako dugun tresna baliogarria da. Lurrean dauden giza multzo 

orok hizkuntza erabiltzen du haien artean komunikatzeko. Izan ere, edonork adierazi 

nahi duen hori beste norbaitek ulertzeko dugun baliabidea da hizkuntza. Pertsona hark 

ulertua izan nahi badu arau batzuk errespetatu beharko ditu, haren gizartean duen 

hizkuntzaren araberakoak. Horrela hitz batek edo edozein erabilera linguistikok 

hizkuntza jakin batean balioa izango du eta horren hiztunen arteko komunikazioa 

emango da.  

Gorputz Hezkuntzako saioetan irakasleak dioena ikasleek uler dezaten ikasleek aurretik 

jakin beharko dute alor zehatz honetako lexikoari buruzko oinarri bat, edo momentuan 

ikasiten joango dira. Baina ikastea prozesu oso bat denez, eta egun batetik bestera 

ikasi berri dutena ahaztu ez dezaten nonbaiten jasoa izatea komenigarria litzateke. 

Egoera honek teorian oso erraza dirudi, baina praktikan  oso zaila da hizkuntza baten 

arau guztiak menperatzea. Hizkuntza jakin bateko hiztunen artean elkar ulertzea 

emateko bien artean oinarrizko arau batzuk menperatu beharko dituzte, komunean 

izango dituztenak. Hau da, hizkuntza batek dituen alor guztietatik soilik gutxi batzuk 

menperatu ohi ditugu eta horiek nahikoak izan beharko dira gizartean komunikatzeko 

gai izateko.  

Hau horrela izanik, hizkuntzaren garrantziaz ohartzean, zergatik ez dugu hura ikertuko, 

ikasiko, sailkatuko, antolatuko eta horren erabilera bultzatuko? 

Hain garrantzitsua bada, gure artean komunikazioa emateko erabiltzen dugun tresna 

bada, gizarte bateko kideak bizirauteko beharrezkoa dugun baliabidea bada, oinarri bat 

eduki beharko luke hura zaintzeko eta honen aldeko ikerketak areagotzeko. Honela 

bada Gramatika sortu zuten hizkuntzalariek.  

Hizkuntza bat ezagutzen duen edonork gramatikaz badaki. Ezagutza praktikoaren 

alboan ezagutza teorikoa dugu, hau da, hitz egiten duguna, entzuten duguna eta 

ulertzeko gai garen hori arau batzuez ezarrita daude. Guk hizkuntzaren arau batzuk 
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ditugu, agian horien izenak eta sailkapena egiteko gai ez gara baina horiek buruan 

ditugu eta gai gara hizkuntzaren erabilera egokia egiteko, neurri batean.  

Hizkuntza, berez, konplexutasun handiko fenomenoa da eta hura ikerketa 

metodikoetan murgildua izan behar du, honen biziraupena ziurtatzeko alde batetik eta 

honen erabilera egokia bultzatzeko, bestetik.  

Hortaz, Gramatika hizkuntzaren teoria bezala defini daiteke. Honen erabileraren 

behaketa egin eta gero eratu dena. Edozein hizkuntzatan aniztasun ugari dago, hortaz 

gramatikak aniztasun horiek bildu eta teoria sortzeko ikerketak egiten ditu.  

Horregatik, gramatika egokiena hizkuntza horrek dituen erabilera oro bilduko dituena 

izango litzateke. Baina ez da hori gertatzen, izan ere batzuk baztertuak izaten dira, 

nahiz eta jende askok modu jakin batez esan hitz bat gramatika arauek hitz hura modu 

okerrean erabilia izaten ari dela esateko indarra daukate, hortaz horiek gaizki hitz 

egingo dutela agirian utziz. Hizkuntzaren modu zuzena eta okerra bereizten ditu 

gramatikak. Arau batzuk ditu, horrekin bat ez datozen hizkuntza era gainontzeko 

guztiak modu okerrean erabiltzen direla ondorioztatuko da eta baztertuak izango dira 

maila akademikoarengatik. Ez ordea, haien erabiltzaileengatik, izan ere batek esan 

dezake “atzo ni ekarri nion goxoki bat”.  Hor gaizki erabiltzen ari den  “ni” hori 

ergatiborik gabe erabilia izaten ari da, baina mezua jaso duenak ongi ulertu dezake, 

hortaz, ulertze egoera ematen bada, pertsona hori ergatiboa kontutan izan gabe hitz 

egiten jarraituko du.  

Esan bezala, honetaz arduratzen den eta egoera hauek arautzen dituen linguistikaren 

alor espezializatu bat dugu. Esan daiteke, beraz, komunikazio zehatza posible egiten 

duen arau multzo bat dela gramatika.  

Euskararen gramatika normatiboa da, egungo euskaran oinarriturik dago. Euskara 

baturaren ereduari jarraiki Euskaltzaindiaren irizpideei loturik dagoena.  

Lexikologia. 

Gramatikaren atalak hauek ikertzen dutenaren araberakoak dira. Fonetika, Morfologia, 

Sintaxia, Semantika, Etimologia, Lexikologia… ditugu besteak beste.  
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Lexikologian zentratuko naiz, hura egungo eskoletako Gorputz Hezkuntza arloan nola 

lantzen den aztertuko dudalako.  

Lexikologia bere izenak dioen bezala hizkuntza baten lexikoa aztertzen du. 

Hizkuntzalaritzaren adar honek hizkuntza baten hiztegiaren edo lexikoaren egitura, 

osaketa, aniztasuna, hitzen jatorria, sorrera eta bilakaera, besteak beste, ikertzen ditu.  

Gure kasuan, euskaran, lexikoak aldaketa ugari jaso izan ditu azken urteetan. Izan ere, 

hizkuntza honen adierazpen idatzia nahiko berria dela esan dezakegu (1545) hortaz, 

lehengo hitzak esateko, idazteko moduak oraingo moduarekin ez datoz bat. Azkeneko 

bi mendeetan euskarak aldaketa nabariak bizi izan ditu, Euskara Batuaren 

sorrerarengatik besteak beste (1968). Euskararen gertakari historiko honen eraketa eta 

gero euskal hitz asko eraldatuz joan dira, ortografia aldetik, ahoskera aldetik… Honi 

gehitu behar zaio beste hainbat hizkuntzetatik aldioro jasotzen dituen hitzak, horiekin 

ukipen egoeran egotearen ondorioz. Hau da maileguen etorrera izan du, besteak 

beste. Mailegu horiek hizkuntza erromantzeetatik jasoak dira gehienbat, gaztelera, 

gaskoiera eta frantsesa. Erromantzeak ez ezik, arabiera hiztegi-iturri nagusia ere 

badugu.  

Horietaz gain euskarak berak egunerokotasunari eusteko sortu behar dituen hitzak 

ditugu lexikoa aberastuko dutenak. Izan ere, jakin badakigu zer nolako gizarte 

teknologikoaren menpe bizi garen eta egunero berrikuntzak ematen ari dira hainbat 

alorretan, horien aurrean euskarak hiztegi berria, lexiko modernoa, sortu eta garatu 

beharko du atzeratuta gera ez dadin eta gizartearen beharrei erantzun linguistikoa 

eman ahal izateko. Gorputz Hezkuntzaren alorrean ere horrela beharko du izan.  

 

1.3. Marko soziologikoa 

Soziologiak gizartea eta gizabanakoen portaerak aztertzen ditu. Portaera horien artean 

gizakiok hizkuntzarekin dugun harremana ere aztertzen du. Hizkuntza gure 

komunikaziorako tresna gisa guk zer nolako erabilera ematen diogun ikertzea du 

helburu, besteak beste. Egunean eguneko esparru ezberdinetan lexiko ezberdina 
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erabiltzen dugu testuinguruaren arabera. Gorputz Hezkuntzako saioan alor honekin 

loturiko hiztegiarekin emango da pertsonen arteko komunikazioa.  

Soziologiari dagokionez, gizarte ezberdinak aurkitzen dira eta horietan gertatzen diren 

egoerak ez dute zer ikustekorik beste gizarte motetan gertatzen direnekoekin. Hortaz, 

euskarak gure gizartean duen egoeraz arituko naiz hurrengo atal honetan. Alde batetik, 

gaztelerarekin dituen harremanak eta gizarteak bi hauen aurrean dituen portaerak 

ikusiko ditut. Bestetik, Nafarroan bizi dugun egoerari erreparatuko diot, ez baita 

berdina Euskal Herri osoan. Atalari amaiera emateko hezkuntza esparruan euskarak 

duen esku hartzeaz arituko naiz, jorratutako gaia ikerketa lan honekin lotura zuzena 

izan dezan.   

1.3.1. Euskara hizkuntza minorizatua. 

Bi hizkuntza edo gehiago lurralde berean elkarrekin bizi direnean egokiena litzateke 

haien erabilera orekatua izatea. Hori gertatzea ez da erraza, eta horregatik ez da ia 

inoiz ematen. Aitzitik, batek bestea baino indar handiagoa hartzen ohi du, hiztun 

gehiago izaten ditu eta erabilera eremuak zabalagoak egiten ditu. Hortaz, bestea, 

egoera minorizatu batean geratuko da, hiztun kopuru murriztuagoarekin eta erabilera 

eremua gertuagoarekin, familiarragoa, eta askotan ofizialtasun linguistikorik jaso gabe 

geratzen da.  

Egoera horri diglosia deritzo. Bi hizkuntza sistema xede desberdinetarako erabiltzearen 

ondorioz gertatzen da. Egoera horretan menpekotasun harremana gerta daiteke13.  

Euskarak egun bizi duen egoera diglosikoa da, gaztelera eta frantsesarekin dituen 

ukipenezko harremanen ondorioz. Hala ere, euskara hizkuntza minorizatua izan arren, 

ez da soilik giro familiarretan eta lagunartekoan erabiltzen. Ezbairik gabe, egun 

euskarak badu erakundeetan lekurik, badu komunikabideetan zer eginik eta badu 

administrazioan indar handirik. Baina gaztelera eta frantsesarekin aldenduz eta hauek 

duten indar soziolinguistikoa ikusiz, euskara minorizatua dela esan daiteke.  Horren 

adibide dugu Gorputz Hezkuntzari dagokionez erabiltzen dugun lexiko gehiena 

erdarakadak direla edota zuzenean gazteleraz esaten ditugula.  

                                                           
13

 RUIZ BIKANDI, U. Bigarren hizkuntzak eta eskola. Bigarren hizkuntzaren didaktika Haur eta Lehen 
Hezkuntzan, 2009. 
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Gure kasuan, euskararen kasuan, diglosia egotea ez da soilik ausaz gertatu delako edo 

jendeak euskara maila horretan soilik erabili nahi duelako. Euskal Herrian euskarak bizi 

izan dituen egoerak kezkagarriak izan dira. Izan ere, Espainiak historian zehar izan duen 

ideologia eta jarrera inperialista dela bide euskara zapaldua izan da eta honen 

aurrerapausoak geldiaraziak. Nekez egingo du aurrera hizkuntza baten garapenak 

haren atzetik behin eta berriro oztopoak bilatzen dizkion gobernu edo jendarte bat 

baldin badago. Hizkuntza bat aurrera egin dezan gizartearen babesa beharko du. 

Biztanleria hizkuntza komunikazio altxor gisa izanda hura babestu eta horren 

jabekuntza zabaldu beharko luke. Baina gizarte buruek hori helarazi, transmititu eta 

ikusarazi ordez, kontrako lana egiten badu jendartea itsu egongo da gai honen aurrean 

eta kaltetuena hizkuntza bera izango da.  

Euskararen historian gai hau jorratzea ezinbestekotzat jotzen dut. Izan ere hizkuntza 

baten garapena gizarteak berarekin izandako jarrerarekin zuzenki lotuta baitago. 

Hizkuntza bat soilik aurrera egingo du harengatik lan egiten bada. Eta euskararekin 

orain arte gertatu dena egungo euskaldunok eta erdaldunok jakin beharko genuke.  

Ildo honi jarraiki, Juan Mari Torrealdai idazlearen, soziologoaren eta ikerlearen “El 

Libro Negro del Euskera”  liburua aztertu dut14. Bertan eta modu kronologikoan 

euskarak historian zehar jasan izan dituen oztopo, kalte eta eragin esanguratsuenak 

sailkatu ditu.  

XVIII. mendetik hasita gaur egun arte Euskarak izan duen jazarpena anitza izan da. Alde 

guztietatik eta alor guztietan pairatu izan ditu estatu inperialista baten ondorioak. 

XVIII. mendean euskara erabiltzeak zigorrak zekartzan. 1768an euskal argitalpenak 

guztiz debekaturik egon ziren eta hezkuntzan euskara erabiltzeak horiek ondorio 

larriak jasoko zituztela suposatzen zuen. (Ekainaren 23an Carlos III.a sinatutako errege 

zedula). Eraztunaren zigorra eguneroko kezka zen. Euskaraz egiten zuenari eraztun bat 

jartzen zioten eta jarraian zigorraldia aplikatzen zitzaion.  

Hau guztia ez zen soilik estatu espainiarren eskutik eman, Frantziak ere bere neurriak 

ezartzen zituen euskararen aurrean. Frantsesa ez zen hizkuntza erabiltzeak frantsesa 

ukatzea bezala ulertzen zuten eta hortaz aberriaren kontra egitea. 1794an euskara 

                                                           
14

 TORREALDAI, J. M. El libro negro del euskera. Nafarroa. 1998. 
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frantziar eskoletatik kanpo utzi zuten eta hezkuntza frantsesez eskaintzen zen soilik. 

(Azaroaren 17ko Dekretua).  

Eskolan debekatzeaz gain Espainiak ere gogor jo zuen arte alorrean zerikusirik 

zuenarekin, adibidez, 1801ean antzerkietan euskara erabiltzea galarazi zuten.  

Gizartean euskaldunek egoera gogorrak jasan zituztela ikusten dugu. Baina ez soilik 

erakundeen eskutik edo agintarien eskutik. Hori abiapuntua izaten zen jendartea iritzi 

eta ikuspegi linguistiko ezberdinak izateko eta haien artean ere arazoak eta liskarrak 

izateko. Euskaldunek erdaraz ulertu edo guztiz ongi hitz egiten ez jakiteagatik 

eskoletan eta eskolatik kanpo bazterkeriak jasan zituzten, isekak, iruzurrak… Gizartean 

ideologi bortitza sortzen ari zen euskararen kontrakoa zena. Honek datorren urteetan 

euskarak eragin kaltegarri gehiago jasatearen oinarria zuen.  

Euskara debekatuta, gutxietsia edo alde batera utzi nahi izan duten arren ez du guztiz 

ahaztuta zegoenik esan nahi. Jendeak euskararen inguruan hausnartzen zuen, 

eztabaidatzen zuen eta idatzi egiten zuen. Horren adibide Pio Barojak eta Miguel 

Unamunok euskararen inguruan egindako hainbat artikulu ditugu. Unamunok 1886ko 

otsailaren 15ean honako idatzia egin zuen:  

“Un idioma es un hecho natural, que tiene su lógica severa y sencilla, y no un arcano 

de misterios. El eusquera no es ni más ni menos perfecto que otros idiomas; todo es 

perfecto relativamente; cada idioma es el mejor para el pueblo que lo habla, y 

tampoco llamemos más perfecto a lo más sencillo, que a ese paso el infurioso o la 

ostra lo serán más que el hombre. El castellano es un idioma más hecho, más 

integrado, más analítico, se presta más al grado de cultura que hemos alcanzado, y no 

se busque en la incuria de los hombres la razón de ciertos hechos: búsquese en la 

interna necesitad de los hechos mismos. Hablando del eusquera se dice: ¡Esto se va! Y 

¿qué le hemos de hacer? Esfuerzos de eruditos nada pueden; si los años de la vida 

están contados, ¿qué conseguirá el médico? No me acusen de pesimista; digo lo que 

creo y lo digo claro. El vascuence se va porque no puede resistir el choque, porque 

lucha desesperadamente por la existencia contra un idioma más fuerte; más fuerte por 

sus condiciones externas y más fuerte por su interna organización.”15 

 Unamunok zioen bezala euskarak gaztelerari ezingo zion aurre egin eta desagertuko 

zela uste zen.  

Jazarpenarekin jarraituz, egoerak ez zuen itzulia ematerik. Euskara, beraz haien ustez 

galtzear zegoen. Eta hori ez gertatzeko ez zuten ahaleginik egin poterea zutenen 
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 UNAMUNO, M. Revista de Vizcaya. Bilbo. 1886 
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eskutik, are gehiago galarazpenekin jarraitu zuten. Euskarazko hezkuntza guztiz 

baztertua zegoen. Kaleetan ez zen euskara entzuten eta hitz egiten zuenak hainbat 

urtetan indarrean iraun zuen eraztunaren zigorra izango zuen. Gainera mende honetan 

euskara hizkuntza atzeratutzat jotzen zen, aspaldiko kontu bat izango balitz bezala eta 

honen eguneratzeak zentzurik ez zuela uste zen.  Garaiko kulturarekin bat ez zetorrela 

zioten “en el caso concreto del vascuence estoy profundamente convencido de que se 

pierde y que se pierde de pronto y sin remedio y por su índole misma, por ser un idioma 

inapto para la cultura moderna.16” (Unamuno, 1901ko urriaren 7an). 

Frantzian zioten frantsesa ez jakiteak isolamendua sortzen zuela. Hauek ere euskara 

minorizatua ikusten zuten eta trataera gutxietsia ematen zioten.  

Espainian 1916an hizkuntza ofizial bakarra gaztelera ezarri zuten. Bi urte geroago 

Euskaltzaindia sortu zen eta euskararen alde lana burutzen zen arren 1924an euskarak 

oraindik ez zuen eskoletan lekurik. Hortik gutxira, 1931an, aurrerapauso garrantzitsu 

bat izan zuen euskarak. Izan ere abenduaren 9ko Konstituzioak eskualdeko hizkuntzak 

kaltetu gabe gaztelera hizkuntza ofiziala dela dio. Hortaz, eskualdeko hizkuntza kasu 

honetan euskara dugu.   

Egoera kezkagarria baldin bazen gaurko ikuspuntutik are kezkagarriagoa bihurtu zen 

1936an gerra zibilaren hastapenarekin. Euskarari buruzko alor guztiak debekatu ziren. 

Adibide gisa, irailaren 25ean Lizarrako Bandoan argitaraturiko hurrengo oharra dugu:  

Bando 

«Don Ricardo Sanz Iturria, comandante militar de esta plaza. Hago saber: 

Salvo honrorísimas excepciones en que elementos nacionalistas de Navarra se han 

alistado voluntariamente, en general el partido nacionalista ha observado indiferencia 

ante los gravísimos momentos por que atraviesa España. Y son demasiado graves estos 

momentos para guardar cierta clase de posturas. 

Estella estaba minada por el separatismo, fomentado e importado por ciertos hijos de 

la misma que todos conocen; por lo que no hace falta mencionarlos. Por ellos se ha 

vertido en Guipúzcoa y en otras partes mucha sangre Española, de la cual no poca 

estellesa. 

Por todo lo cual, hace saber lo siguiente: 
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 https//:nabarralde.com. (10-04-2014) 
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En el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la publicación de este Bando, todos los 

elementos nacionalistas entregarán en la Comandancia Militar todos los objetos o 

prendas, incluso de vestir, de carácter separatista: los libros, periódicos, mapas y 

retratos de aquel que se llamó Sabino Arana; así como bustos o figuras de éste y otros 

cabecillas separatistas. Asimismo, se entregarán por quien los posea los libros y objetos 

de toda índole de la finada escuela vasca; la documentación, objetos, insignias y fondos 

de la sociedad Nacionalista y, en una palabra, todo lo perteneciente a esas sociedades 

o con ellas relacionadas. 

En ciertas regiones de las provincias vascongadas y en nuestra querida Navarra se usan 

el chistu y los correspondientes instrumentos para sus bailes. 

En las Vascongadas, muy bien que sigan con sus patriarcales costumbres. 

En Estella, eso es planta exótica desconocida e importada por los que todos sabemos. 

Se acabó el «¡Gora Euzkadi!». Estamos en tiempo de "¡Viva España!» 

Por consiguiente; quien los posea, entregará todos esos instrumentos en el mismo 

plazo. 

Asimismo; se prohíbe la palabra «Agur», importada por los separatistas en lugar del 

«Adiós», genuinamente español. 

Con lo dicho, y para quien quiera entender, queda de sobra explicado el motivo de la 

publicación de este Bando y lo que con ellos se persigue. 

Pasadas las cuarenta y ocho horas de plazo, y sí esta Autoridad sospechara que las 

cosas que se pide se entreguen no han sido entregadas por alguna persona o entidad, 

se harán registros domiciliarios aplicando a los contraventores la pena que haya lugar. 

¡Viva Navarra! ¡Viva España! 

Estella 25 de Septiembre de 1936 

El Comandante Militar, Ricardo Sanz”17 

Gerra zibilak ez zion, ez, onurik egin euskarari. Baina ez soilik hizkuntzari, Bandoan ikusi 

ahal denez euskal kulturarekin zerikusia duten ezaugarriak ere debekatzen hasiak 

ziren, hala nola Txistua. Baina, halaber, Euskal Eskolaren testuliburu guztiak ere, 

egunkariak, eta orokorrean euskara idatzia jasoa zuten idazki mota guztiak. Hitz 

gutxitan, Espainiarekin eta bere kulturarekin zerikusia ez zuena baztertua eta 

debekatuta izan zen.  

Pentsaera horrek gaur egun arte iraun du. Askok dira egun euskal kulturaz ezer gutxi 

jakin nahi dutenak.  
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 Lizarrako Bandoa. 1936ko irailaren 25a.  
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Urte berean egun EAE izenaz ezagutzen dugun lurraldeak Estatutu bat egin zuen non 

euskara gaztelerarekin batera hizkuntza ofiziala aldarrikatzen zen. Egoera hori 

Nafarroan ez zen eman. Beraz euskara kontu handiz erabili behar izan zuten. Gerra 

bukatu ondoren Francoren tropek irabazi zuten eta baldintza txarrenetan biziraun 

behar izan zuen euskarak Franco hil arte eta 1978ko abenduaren 27an Espainiar 

Konstituzioan euskara hizkuntza ofizialtzat hartu zen arte. 3. artikuluan dioenez:  

“Articulo 3º: 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 

deber de conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 

Comunidades Autónomas de acuerdo a sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 

cultural que será objeto de especial respeto y protección.” 

Legearen aldetik aurrerapuso bat lortu zuen euskarak. Ondoren hura errespetatua 

izatea falta zen. 

Nafarroan 1982an ondorengo artikuluan irakur dezakeguna ezarri zen: 

“Artículo 9º de la Ley de Reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  

1- El castellano es la lengua oficial de Navarra. 

2- El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas 

vascoparlantes de Navarra. 

Una ley foral determinara dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el 

marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua.” 

Euskara arnasa hartzen hasi zen. Beti Estatuak agindutakoaren menpe Nafarroak 

hizkuntza honekiko eskuhartzea izaten hasi zen.  

Azken urteetan, frankismo garaia eta gero, jendarteak euskararekiko duen ikuspegia 

antzekoa jarraitu duen arren, batez ere espainiar jendartearentzat, hainbat 

aurrerapauso eman dira. 1960an ikastolak sortu ziren. Nafarroan lehen aldiz euskaraz 

ikasteko aukera izateko eskola hauek sortu ziren. 1987an Ikastolen balorazioa egin eta 

hauek desegin behar zirela ondorioztatu zuten, euskaldunek espainiarrak izateari 
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utziko ziotelakoan18. Ideia horrek gaur egun arte iraun du. Euskararen atzetik eta 

honek inguratzen duen kultura guztiaren atzetik ibili dira historia osoan zehar eta gaur 

egun oraindik egiten dute. Kultur ekimenak oztopatzen dituzte, trabak jarri edo 

euskaraz ikasteko aukerak murrizten dituzte. Oraindik ere Nafarroako hegoaldean ez 

dago euskaraz dohain ikasterik.  

Aipatu beharreko beste kontuzko gaia  1960 hamarkadaren inguruan ETA izeneko talde 

armatuaren sorrera dugu. Gobernuak euskararen kontra egin dituen ahalegin guztiak 

arrazoitzeko honetaz baliatu da hainbat alditan. Ez bakarrik Gobernuaren eskutik, 

biztanleria orokorrean ikuspegi horren alde jarri da eta hori da azkenean gizarte bat 

modu batekoa ala bestekoa izatea ahalbidetzen duena, gizarte horretako jendartearen 

nahia eta ikuspegia. Adibide moduan 1998an Zarautzeko Udaletxean aurrera 

eramandako osoko bilkura batean gertatutakoa dugu. ETAk J. I. Iruretagoiena PPko 

zinegotzia erail ondoren HBko zinegotzia euskaraz hitz egiten ari zelarik bertaratutako 

hiritar baten hitzak hauexek izan ziren, guztiz hausnartzeko modukoak, eta jendarteak 

ETAk sortutako kalteengatik euskara hizkuntzaz pentsatzen duena islatzen dutenak: 

“Aquí hasta que todos no hablemos castellano no habrá paz”  

Gatazka politikoarekin nahastu egin da gatazka linguistikoa eta ondoriorik 

kaltegarrienak euskarak jasan behar izan ditu. Euskara alde guztietatik kolpatua izan 

da. Euskarazko komunikazioa debekatua izan da behin baino gehiagotan, bai 

egunkariak eta bai irratiak, euskaraz ikastea murriztua izan da, euskal folklorea eta 

kulturari bultzada eman beharrean oztopoak jarriz…  

Euskaltzaindiak 2004ean Nafarroako euskaren egoera larritzat jo zuen.  

Gaur egun Nafarroan hainbat ekimen egiten dira euskararen aldekoak: jaialdiak 

(Sortzen, Korrika, Nafarroa Oinez…), jardunaldiak, barnetegiak, egoeraren salaketa 

kanpainiak, manifestazioak… 

Ikusi ahal izan dugun bezala euskara ahultzen joan da historian zehar gero eta 

azkarrago, gero eta sakonago. Hala ere, XIX-XX. mendeetan hasiz kontzientziatze baten 

borondate eta adierazpena dela eta, gaur egun arte biziraun du, egun sakontzen eta 

errotzen doana.  

                                                           
18 TAPIA AGIRREBENGOA, L. El Alcázar. 1987 
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1.3.2. Euskararen egoera soziolinguistikoa Nafarroan: datuak19 

Hizkuntza bat pertsona batzuek hitz egiten dutelako bizi da. Hizkuntza ez da zerbait 

abstraktua. Gizarte bateko oinarria da eta beraz, pertsona multzoen bizimoduaren 

oinarri. Nafarroan bi hizkuntza ditugu. Euskara eta Gaztelera. Biak elkarrekin bizi dira 

baina bien egoera ez da berdina. Aitzitik, aurreko atalean ikusi dugun moduan oso 

ezberdina da. Euskararen bilakaera aztertzea, gaztelerarena izan daitekeen moduan, 

garrantzitsua da bere hizkuntza mantendu nahi duen herriarentzat.  

Euskararen komunitatea gazteleraren komunitatearen menpe egon da historian. Esan 

daiteke euskararen komunitatea mendialdearekin lotzen dela, gaztelera ordea, 

Erriberarekin. Mitxelenak eta Barojak zehaztu zuten bezala, euskararen nukleoa edo 

erdigunea mendialdea izango zen eta kanpoaldea berriz, erdi aldea. Beraz mundu 

geografiko-kultural ezberdinetan bizi izan dira urteetan zehar. Eta, haien artean 

erdigune zabal bat geratu da beti, erdialdeko zonaldea bezala ezagutzen duguna eta 

haren egoera bi komunitate hauen arteko elkarbizitza gorabeheratsua izaten duena. 

Euskararen bilakaera aurretik ikusi ahal izan dugun bezala ez da uniformea edo lineala 

izan, baizik eta Nafarroako zonalde batetik bestera aldatuz joan da. 1936. urtera arte 

euskarak bizitasun nabarmena zuen Nafarroako iparraldean, aldiz ekialdean eta 

erdialdean egoera kultural eta politikoengatik gutxituz hasi zen.  

Euskararen egoera geografikoa erraz jakin izan dugu nolakoa zen 1863an Bonaparteren 

mapari esker, 1998an K. Zuazorenari esker eta nolakoa 1936an A. Irigarayren lanari 

esker. Baina mapetan agertzen ez zena datu demografikoak ziren, nola jakin dezakegu 

zenbat hiztun zituen euskarak garai horietan? Xabier Erize euskal filologoak ikertu zuen 

hau. Herri euskaldun guztien zerrenda, biztanleriaren kopurua eta hauen %50a baino 

gehiago edo gutxiagok euskaraz zekienik  ziren Erizek ikerketa egiteko eskuratu zituen 

datuak. 1936ko datuei dagokionez aipaturiko informazioaz gain sailkapen linguistiko 

bat ere eskuratu zuen, bertan euskararen ezagutza maila eta adinaren araberako 

                                                           
19

 ERIZE ETXEGARAI, XABIER. Nafarroako euskararen egoera soziolinguistikoa 1863-1936. 
Soziolinguistika Historikoa eta Hizkuntza Gutxituen Bizitza. Nafarroa. 1997. 
ERIZE ETXEGARAI, X. (1999) Vascohablantes y castellanohablantes en la historia del euskera de navarra. 

Nafarroa 
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irizpideak aurkitu zituen.  Hortaz, lortutako emaitzak ikusirik 1863an Nafarroan zeuden 

euskaldunak 90.344 ziren. Hauek biztanleri osoaren %30a suposatzen zuten. 1936an, 

aldiz, 1863an euskara gutxituta zegoen herrialdeetan guztiz galduta agertzen dira eta 

osotara 60.724 euskaldun zeuden. Nafarroako biztanleriaren %17ak soilik euskaraz hitz 

egiten zekiten. Ez zen soilik hiztun kopurua jeitsi, baita eremua ere murriztua izan zen. 

1863an 132 udalerrietan hitz egitetik 82etan hitz egitera pasa zen 1936. urtera arteko 

epe horretan. Duela 23 urte 51.147 euskaldun zeudela jaso zen. Honek agerian uzten 

du nola frankismo garaian euskarak zituen hiztun kopuruak behera egin zuen 1991an 

biztanleriaren %10a izatera iritsi arte. Kontuan hartu beharrekoa da Fernando 

Mikelarenak 2003an “Fontes Linguae Vasconum” lanean dioen bezala 1771an 121.000 

hiztun zituela euskarak Nafarroan.  Horrez geroztik jasan duen beheraldia izugarrizkoa 

izan da, are gehiago populazioaren kopurua gora igo dela kontutan izanik.  

Honen arrazoiak ugariak dira. Alde batetik, garaian garaiko interes linguistiko-politikoa 

dugu. Erakundeen eskutik hizkuntza bultzatzeko interesik adierazten ez zuten bitartean 

jendarteak nekez ikasiko zuen  gizarterako garrantzitsua ez dirudien hizkuntza bat. 

Hortaz, gainera aipatu beharra dago eskoletan euskara irakasten ez zela beraz 

etorkizuneko helduek, hau da garaiko haurrak, gaztelera soilik jakingo zuten. Baina ezin 

gara arrazoietan zentratu mendeak pasa direlako gaur egun arte euskarak bizi izan 

dituen gorabehera historikoak asko direlako arrazoituko dituztenak, egoera 

ekonomikoak, geografikoak, interes politikoak, interes familiarrak eta sozialak… bezala 

orokortuko ditut. 

Azken ikerketa soziolinguistikoek euskararen egoera egonkortu eta gutxika goruntz 

doala aipatzen dute. Adibide moduan 1996an aztertutako datuek diotenez 540.000 

biztanletik %9,4ak euskaraz hitz egiten zekien. Baina urteak pasa dira eta datuak ere 

aldatu egin dira. 2008an jasotako datuek euskaraz hitz egiten zutenak biztanleriaren 

%11,9a zela zehazten zuten (datuak Euskarabidea erakundetik jasoak).  

Urteak pasa ahala badirudi euskarak hiztun gehiago lortzen dituela. Garapen hori 

pausoz-pauso eman arren, berri ona da hizkuntzarentzat. Esparru guztietan euskara 

menperatuko da noizbait. Gorputz Hezkuntzaren esparruan ere horren garapena 

nabarmenduko da. Hiztun kopurua igotzeaz gain, euskara maila igotzea ere posible 
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egingo dute, hortaz hezkuntzan nabarituko da. Ama hizkuntza euskara duten haur 

gehiago egongo dira eta eskolan euskara maila hobetuko da arlo guztiei dagokionez.  

1.3.3. Euskararen egungo egoera soziala Nafarroan 

Aurretik esan bezala, eta hizkuntzalarien ahotik jasoa, Nafarroan euskarak duen egoera 

kezkatzeko modukoa izan da frankismo garaia baino lehenagotik. Gizarte bateko 

ezaugarririk garrantzitsuena hizkuntza da. Hizkuntzaren bidez gizakiok tresnarik 

baliotsuena den komunikazioa bermatu ahal izan dugu belaunaldi batetik bestera, eta 

horren bidez herri nortasunak eta baloreek iraun dute. Nafarroaren kasuan bi 

hizkuntza ditugu egun dihardutenak, hain zuzen Gaztelera eta Euskara, eta bi horiek 

edo horietako batek galtzeak herri nortasuna galtzea suposatuko luke Espainiar 

Konstituzioak 3. artikuluan dioenez hizkuntzak zaindu behar dira kultur ondare diren 

heinean. Horregatik Nafarroan lege bat sortzearen garrantzia ikusi zen. Izan ere legeek 

duten eginkizuna arauak bermatzea da eta herritarron hitza ordezkatuz nahiak eta 

baloreak bilduko dira etorkizunean irauteko.  

“Nafarroaren moduan, beren ondarean hizkuntza bat baino gehiago edukitzeaz harro 

diren erkidegoak beharturik daude altxor hori begiratu eta babestera eta haren 

hondatzea eta galera eragoztera. Baina ondare hori ezin da babestu eta ez da babestu 

behar ere hizkuntzen arteko borroka edo aurkaritzaren bidez. Aitzitik, Konstituzioaren 

3.3 artikuluak ezartzen duenari jarraikiz, hizkuntza horiek errespetu eta babes berezia 

behar duen kultura ondarea direla aitortu behar da.” (Vascuenceren Legea) 

Gaur egun Nafarroan euskararen erabilera eta mugak zehazten dituzten legeak ditugu. 

Hortaz alor juridikoari dagokionez Nafarroako Euskararen Foru Legea edo 

Vascuenceren Legea bezala ezgutua dena (Ley Foral del Vascuence) dugu 

garrantzitsuenetarikoa. Honek euskararen erabilera arrunta eta ofiziala arautzen du, 

gizarte bizikidetzaren eta irakaskuntzaren esparruetan. 1986ko abenduaren 15ean 

martxan jarritako eta aurretik Nafarroako Parlamentuak onartutako legea da eta 

honek euskararen estatusa kontrolatzen du esan bezala administrazioan eta hezkuntza 

alorretan.  

Lege honetan euskarak lurralde euskaldunetan nortasun ofiziala izango duela aipatzen 

da, betiere Foru lege batek zehaztutako zonaldeak izango dituelarik. Hortaz, Nafarroa 

hiru zati linguistikoetan banaturik dugu. Hizkuntza koofiziala da gaztelerarekin batera 
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eremu euskaldunean. Euskara ikastearen inguruan, berriz, legeak bere 2. artikuluan  

dioenez nafar herritar oro euskaraz ikasteko eskubidea badu. 

“2. artikulua 

1. Gaztelania eta euskara Nafarroako berezko hizkuntzak dira eta, horren ondorioz, 

herritar guztiek dute hizkuntza horiek jakiteko eta erabiltzeko eskubidea. 

2. Gaztelania da Nafarroako hizkuntza ofiziala. Euskara ere ofiziala da Nafarroako Foru 

Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoko 9. artikuluan eta foru lege 

honetan aurrez ikusitako eran.” 

Lege honek ere haren artikuluetan Nafarroak dituen 3 eremuak zehazten ditu, 

bakoitzak osatzen duten udalerriez. Eremu euskalduna, mistoa eta ez-euskalduna. 

Iruñerria eremu mistoan gaude, Nafarroako iparralderantz joz eremu euskaldunean 

sartuko ginateke eta hegoalderantz ez-euskaldunean.  

Lege honek aldi-aldian berrikusia izan behar duela dio legea berak eta hortaz 

ondorioak atera eta beharrezkoak diren aldaketak aurrera eraman. 2010ean bere 

sorreratik izan duen aldaketa bakarra eman zen eta eremu ez-euskaldunean zeuden 

udalerria batzuk (Aranguren adibidez) eremu mistoaren kide izatera pasa ziren.  

“ATARIKO TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK. 5.artikulua: 3. Nafarroako Gobernuak 

aldian-aldian euskararen errealitate soziolinguistikoari buruzko azterlanak egiteko 

aginduko du, eta horien berri emanen dio Parlamentuari.” 

Aipatutako agindu hori Euskarabidea erakundeari ematen zaio. 

 

1.3.4. Euskara Hezkuntzan 

Aurreko atalean aipatu bezala irakaskuntza alorrean Euskararen Foru Legeak oinarrizko 

arauak ezarriak ditu: 

“II. TITULUA. IRAKASKUNTZA I. KAPITULUA. Xedapen orokorrak: 

19. artikulua: Herritar guztiek dute hezkuntza maila desberdinetan irakaskuntza 

euskaraz eta gaztelaniaz izateko eskubidea, ondoko kapituluetan ezarritako eran. 

20. artikulua: Nafarroako Gobernuak arautuko du euskara nola sartuko den 

irakaskuntza planetan eta zehaztuko du ikastetxe bakoitzean nola aplikatuko den, lege 

honek eremu desberdinetarako xedatutakoaren esparruan. 
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21. artikulua: Nafarroako Gobernuak, bere eskumenen esparruan, behar diren ekintzak 

aurrera eramanen ditu, irakasleen prestakuntzarako goi mailako ikastetxeetako 

ikasketa planek euskarazko irakaskuntzarako beharrezkoak diren irakasleen gaikuntza 

egokia berma dezaten. 

22. artikulua: Administrazio Publikoek beharrezko diren baliabide pertsonalak, 

teknikoak eta materialak paratuko dituzte, aurreko artikuluetan xedatutakoa 

betetzeko. 

23. artikulua: Ikasketa plan ofizialek euskara Nafarroako kultura ondaretzat hartuko 

dute eta foru lege honen xedeei egokituko zaizkie.” 

Gaur egun badugu non ikasi euskara. Baditugu euskal eskola publikoak Nafarroako 

eremu euskaldunean eta mistoan eta baditugu eskola kontzertatuak, Ikastolak, 

Nafarroa osoan zehar. Unibertsitate mailan, Irakasle Gradua da euskaraz ikas 

dezakegun karrera bakarra, eta ez da %100ean euskaraz izaten. Gainontzeko karrerek 

arloren bat euskaraz egiteko aukera eskaintzen dute. Hau da 2014. urtean aurkitzen 

dugun egoera. Baina egoera hau izatera lortu arte, zer gertatu da? Hau da, zer izan 

dugu aurretik? 

Euskara Hezkuntza sisteman frankismo garaian hasi zen, hori bai klandestinitatean egin 

beharreko eskoletan. 1970an baino lehenago etxeetan mugimenduak izaten hasi ziren. 

Euskara irakasteko eskolarik ez ziren eraiki, egoera politikoa zela eta, beraz irakasleak 

etxez etxe joan ohi ziren euskara irakasten. Horren lekuko dugu Gipuzkoan bizi 

izandako egoeraren aitorle bat, Xabier Garaialde Maiztegi20. Gizon hau, Gerra 

ondorengo lehen Ikastolaren lehen ikasleetarikoa da. Euskal eskola, garai hartan, herriz 

herri mugitzen zen. Euskararen egoera kaxkarra zela eta, eskola bat sortzearen beharra 

ikusi zuten garaiko euskaltzale eta irakasleek. Hortaz Elvira Zipitria eta beste batzuk 

ezkutuko irakasleak bihurtu ziren eta Donostiako zenbait etxeetan euskara irakasten 

hasi ziren. 1943. urteko gertakariak dira hauek. (Ikus Eranskina I). 

Nafarroan, aldiz, 1963an lehen ikastola sortu nahi izan zuten, baina proiektuak ez zuen 

aurrera egin. Bi urte geroago Nuestra Señora de Ujué izanez ezagutu zen lehen ikastola 

sortu zen Iruñean (1965). Hau egun ezagutzen dugun Paz de Ziganda Ikastolan bilakatu 

                                                           
20

 Diario de Gipuzkoa egunkarian argitaratu zuen artikulu batean irakur daiteke bere testigantza. (Ikus 
Eranskina I). 
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zen geroago. Hemen lan egin zuen batek, Jorge Cortés, Paz de Zigandatik aldendu eta 

San Fermin Ikastola sortzearen alde egin zuen.  

Kontutan hartu beharrekoa da garai haietan, frankismoan, gaztelera zela hizkuntzarik 

maitatuena eta estatu osoan ezarri nahi izan zutena. Hortaz euskarak ez zuen biderik 

erraza topatu irakaskuntzan lekua izateko. Hala ere, Nafarroako Diputazioren eskutik 

euskara aurrera egitea ahalbidetu zuten. Erakunde horren lehendakariak, Amadeo 

Marcok, ez zuen euskararen kontra oztoporik jarri eta hein batean honen garapenean 

lagundu ere egin zuen. Gainera jada Principe de Viana erakunde publikoak euskara 

bultzatzen zuen “fomento del vascuence” alorra sortu zuen. Erraza izan zela dirudien 

arren, ez zen hala izan. Behin ikasleek irakaskuntza etapa amaitzen zutelarik ezin zuten 

hura egin zutenaren egiaztagiririk jaso, izan ere ikastolak ilegalizatuta zeudelako, beraz 

oztopoak Madriletik izan ziren gehienbat. Ekonomia ildoari erreparatuz arazoak ere 

izaten zituzten, Diputazioaren eskutik diru-laguntzak jasotzen zituzten arren. 

Egun Nafarroan 15 ikastola daude, horietatik 3 Iruñerrian aurkitzen dira, 1970ean 

sorturikoak. Besteak Irunberrin, Zangozan, Altsasun, Etxarri Aranatzen, Elizondon, 

Lesakan, Beran, Lizarran, Tafallan, Vianan, Tuteran, Lodosan eta Sartagudan daude, 

azkeneko bi herri hauentzat bakarra dagoelarik. Osotara ikastoletan ikasten duten 

ikasle kopurua 6.000 inguru dira.  

Baina horietaz gain eskola publikoa ere kontutan hartu behar dugu. 2008-2009. 

ikasturtean D ereduan 22.054 ikaslek matrikulatu ziren. Honek osotasunaren %25,52a 

suposatu zuen. 2012-2013. ikasturtean ordea, ehunekoaren kopurua igo egin zen 

neurri txiki batean. D ereduan matrikulatuak zeuden ikasleen kopuruak osotasunaren 

%25,91a suposatu zuen, G ereduaren atzetik, honek ikasleriaren %56,42a lortu 

baitzuen21.  

Noiz ezarri zen euskara hezkuntza sisteman? 

Euskal Herrian 1978ko Konstituzioa argitaratu zen arte, hezkuntza alorrean beste alor 

guztietan bezala hizkuntza ofizial bakarra gaztelera zen. Urte horretan euskara, 

                                                           
21 Datuak, Nafar Gobernuko webgunetik hartuak. https//:educación.navarra.es (18-05-2014) 
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katalanera eta galegoarentzat egoera legal berri bat eratzen da hauen 

errekonozimendua ematen baita.  

Honek aurrerapauso garrantzitsu bat suposatu zuen hizkuntza hauen ikuspegi 

normalizatutik. Izan ere, haien egoera orain artekoa ez bezalakoa zen eta honek eragin 

zuena administrazioaren eta erakundeen egiturak berritzea edota egokitzea izan zen. 

Horien artean hezkuntza alorrean egokitzapen estrukturalak ematearen beharra 

zegoen, hezkuntza planetan euskararen irakaskuntza nonbaiten zehaztu behar zelarik. 

Honen atzean 60ko eta 70ko hamarkadetako klandestinitate garaiak geratuko ziren, 

egoera honen ondorioz euskara ofizialki irakatsia izan zitekeelako. Bistakoa da gizarte 

bateko behar linguistikoak errealitate soziolinguistikoarekin zuzenki erlazionaturik 

egotea. 

Hasieran euskaldunentzako irakaskuntza eredua izatea proposatu zen arren, ondoren, 

euskaraz ez zekiten horientzat ere bideratua izango zela erabaki zen.  

Honen aurrean irakasle askok egoera irakasle izateaz gain militantzia linguistiko baten 

alde lan egiten zutela ikusi zuten euren burua, euskara berreskuratzearen aldekoan.  

Hezkuntzaren oinarriak ezartzen dituen dokumentu garrantzitsuena curriculuma dugu. 

Bertan zehaztuak ageri baitira estatu mailean eskola guztiek bete behar dituzten 

minimoak. Curriculumean LOGSE legeari dagokionez Lehen Hezkuntzako etaparen 

helburuen artean, 13. artikuluan honako hau aurki dezakegu hizkuntzei dagokionez: 

“Artículo 13   

La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños las siguientes capacidades:  

a) Utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua oficial propia de la 

Comunidad Autónoma.” 

LOEren egoera bestelako da, 2006an argitaratu baitzen. Honi dagokionez, aldiz, 

curriculuma bi liburukitan banaturik dago. Bigarren liburukian euskara bi ataletan 

aurkitzen dugu. Alde batetik Euskara eta Literatura. D eredua (L1)  dugu eta bestetik, 

Euskara. A eredua (L2). Hortaz eredu linguistikoaren arabera euskarari ematen zaizkion 

bi trataera ezberdinak ikusi daitezke. 
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Euskara Hezkuntzan eredu ezberdinetan aurki dezakegu. Nafarroan 2 eredu ditugu 

euskara bere barne hartzen dituztenak. D eredua, arlo guztiak euskaraz egiten dutena, 

hizkuntzak izan ezik, eta  A eredua dena erdaraz euskara arlo bezala izanik. 

Nafar Gobernuaren web orrialdeari erreparatuz gero honako informazioa topa 

dezakegu. 

“Hizkuntza ereduak 

Nafarroako hezkuntza sistemak hizkuntza eredu desberdinak eskaintzen ditu, haurrak 

euskaraz eta/edo gaztelaniaz eskolatzea ahalbidetzeko. 

A eredua 

Gaztelaniaz ematen da irakaskuntza eta euskara irakasgai bezala izaten da, maila, 

etapa eta modalitate guztietan. A eredua ematen duten ikastetxeak 

B eredua 

Zati batean euskaraz ematen da irakaskuntza, gaztelania irakasgai bezala izaten da 

eta irakasgai batean edo gehiagotan ere irakas-hizkuntza gaztelania da, ikasketen, 

zikloaren edo etaparen arabera.  B eredua ematen duten ikastetxeak 

D eredua 

Irakaskuntza osorik euskaraz ematen da, gaztelaniako irakasgaia izan ezik. D eredua 

ematen duten ikastetxeak 

G eredua 

Eredu honetan ez da euskara ematen, ez irakasgai bezala ezta irakas-hizkuntza bezala 

ere. Hizkuntza eremuaren arabera ezartzen da. G eredua ematen duten ikastetxeak 

(eredu hori duten ikastetxeen direktoriorako lotura). 

Eremu euskaldunerako A, B eta D ereduak baimentzen dira eta, beraz, nahitaezkoa da 

euskararen irakaskuntza; eremu mistorako A, B, D eta G ereduak baimentzen dira eta 

eremu ez-euskaldunerako A eta G ereduak. Edonola ere, hezkuntza sisteman sartzean 

hizkuntza eredu jakin bat aukeratzen duten ikasleek, eredu horretan berean jarraitu 

beharko dute eskolatze garai osoan” 

 

1.4. Gorputz Hezkuntza 

Atal honek hizkuntzarekin duen erlazioa guztiz zuzena da. Arestian marko 

linguistikoaren barnean “1.2.2. Euskara eta Gramatika” atalean aipatu bezala 

Lexikologia alorrean atal ezberdinak topatzen ditugu. Hala nola, mailegutza, hitz 
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elkarketa, zabalkuntza semantikoa, berrezarpen lexikala, eratorpena, berrikuntza 

fonologikoa… Hizkuntzak elkar ukipen egoeran egotearen ondorioz honelakoak 

ematen dira. Gorputz Hezkuntzak ba al du teknizismoari dagokionez euskarazko 

hiztegirik?  

Honekin jarraituz hurrengo atalari bidea emango diot. 

 1.4.1. Gorputz Hezkuntza eta Euskara: Euskal Lexikologia Gorputz 

Hezkuntzan. 

 Euskarak hiztegi zabala eta sakona dauka. Arestian ikusi dugunez egun 

hizkuntza minorizatuaren egoeran dago euskara Euskal Herrian eta batez ere 

Nafarroan, baina horrek ez du esan nahi hiztegi zabal eta sakonik ez duenik.  

Lehen esan bezala, euskara hizkuntza gisa aurrera doa suertatzen diren egoera berriei 

erantzuna emanez. Hortaz, Gorputz Hezkuntzak aurrera egin duen heinean euskarak 

horrekiko distantziak ez ditu handitu eta egoerari erantzun lexikala emanez Gorputz 

Hezkuntzak euskaran badu lekurik. Maileguak dira asko euskarak zenbait termino 

izendatzeko erabiliak dituena, eratuak beste hainbat.   

Esate baterako, eradaraz cartílago esaten den moduan euskaraz kartilago esaten dugu. 

Baina, bestalde, músculo esateko bai muskulu eta bai gihar hitz biak erabiltzen ditugu. 

Azken adibide honetan bata mailegua eta bestea eratua direlarik.  

Baina nola jasotzen du ikasleak Gorputz Hezkuntzaren lexikoaren oinarrizko 

ezaguerak? 

Komunikazioa da hitz gakoa. Komunikazioaren bidez Gorputz Hezkuntzako saioan 

euskara landu egiten da, Euskara, elkar ulertzeko tresna gisa erabilia da arlo honen 

saioetan. Izan ere, irakasleak ematen dituen adierazpenak ahozko nahiz keinuen 

bidezko komunikazioaren bitartez jaso egiten ditu ikasleak. Eta honek horien bidez ere 

erantzuna emango du.  

Ez dut nire eskolatze aldiak iraun duen 15 urtetan Gorputz Hezkuntzaren lexikoa 

lantzeko metodo bereziren bateko irakaskuntzarik jaso.  
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Esan bezala, lexikoa egon badago, hortaz aipatu nahiko nuke Euskal Herrian egun 

ditugun honen inguruko lanak. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak 2012. 

urtean argitaratutako “Gorputz Hezkuntzaren Hiztegia” dugu. Bestetik, “Tomás Pascual 

Sanz para la Nutrición y Salud” institutoak eta Espainiako Kontsumitzaileen Elkarteak 

argitaraturiko “Terminologia básica de la actividad física y el deporte” hiztegia 2010an 

euskaratua izan zen Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik, euskaraz alor honetako 

hiztegi bat izateko xedez. “Jarduera fisikoaren eta kirolaren oinarrizko terminologia” 

izenburuarekin aurki dezakegu.   

Hiztegi berri honetan Atik hasita Z bitartera jarduera fisikoak eta kirolak dituen 

teknizismoko hitzak aurki ditzakegu. Aerobic-a da hitz lehena eta Zuntz-muskularra 

azkena. Ez da itzulpenezko hiztegia, hau da erdarazko hitzak euskaraz esateko moduak 

ez ditu sailkatzen. Hiztegi entziklopediko moduko bat da. Hitz edo termino bakoitzari 

azalpen txiki bat atxikitzen zaio. Adibidez: “Ariketa fisikoa: Sasoian egoteko eta osasun 

ona edukitzeko bereziki planifikatuak eta berariaz diseinatuak izan diren 

mugimenduak, esaterako lasterketa jarraitua, patinatzea, bizikletan ibiltzea…” Hala 

ere hiztegi honek hezkuntza mailan baino gorako maila batean erabiltzeko 

terminologia biltzen du. Hala nola, “anabolizatzaileak”, “anamnesia”, “glukogenoa”, 

“osteoporosia eta ariketa fisikoa”. 

Gorputz Hezkuntzaren irakaskuntzan zentratuago dagoen lana Bergarako Udalak 2005-

2006. Ikasturterako argitaratutako lexiko-hiztegia dugu. “Unidade didaktikuaren 

eranskin berezixa: heziketa fisikuaren eta kirolaren inguruko lexikua, esamoldiak, 

hiztegixak… “ dugu.  

Honekin guztiarekin ikus daiteke Euskal Herrian badagoela interesik euskaraz behar 

diren termino horiek guztiak izateko. Euskaraz hezi nahi diren ikasleek euskaraz ahalik 

eta lexiko gehien eta anitzen jasotzeko eskubidea baitute.  

 

Nola landu hau eskoletako Gorputz Hezkuntza saioan? 
 

Honi erantzuna emango dion proposamen didaktikoa izango da lan honen ekarpena. 
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 1.4.2. Gorputz Hezkuntza eskola esparruan. Historia laburra. 

Gorputz Hezkuntzak ez zuen arrakasta handirik izan hezkuntza sistemaren hastapenak 

zehazten hasi zirenean. Moyano legeak 1857an estatu osoan Gorputz Hezkuntza 

irakaskuntzan lekua izatearen aukera baztertu zuen. Geroago, 1868an ere deuseztatua 

izan zen Gorputz Hezkuntza diziplina bezala izatea. Hortaz 1879a arte ez zuen 

irakaskuntzan lekurik izan22.  

“1879.- Proposición que declara oficial la enseñanza de la gimnástica higiénica. Se 

compone de cuatro artículos que son los siguientes: 

Artículo 1º.- Se declara oficial la enseñanza de la gimnástica higiénica, 

estableciéndose gradualmente y dentro de un plazo breve, que fijará el Ministerio de 

Fomento, clases de ella en los Institutos de Segunda Enseñanza y en las Escuelas 

Normales de Maestros y Maestras. 

Artículo 2º.- La asistencia a dicha clase será obligatoria para todos los alumnos 

de los Institutos y Escuelas expresados en el artículo anterior. 

Artículo 3º.- No podrá obtenerse el grado de bachiller sin acreditar haber 

cursado un año de gimnástica por ahora, y tres en adelante. 

Artículo 4º.- Por el Ministerio de Fomento se dictarán las disposiciones 

oportunas para la ejecución de la presente ley.” 

 

Hau izan zen Gorputz Hezkuntzak eman zituen lehen urratsak estatu mailan. Hasieran 

eta goian irakurri ahal den moduan “gimnástica higiénica” izenaz definitzen zen.  

Jarraian berrikuntzak ematen hasiko ziren eta lege berrietan ezarriko zen honen 

egoera.  

1961ean Elola legea argitaratu zen. Honetan hezkuntza maila eta etapa guztietan G. H. 

derrigorrezko arlo bat bezala ezarri zen, eskola publikoetan zein pribatuetan. Honekin 

batera Madrileko INEF irakaskuntza erakundea sortu zen (Instituto Nacional de 

Educación Física) irakasleak formatuko dituen lehena izanik.  

Hurrengo urteetan egindako lege erreformetan gai hau indarra hartuz joan da, hala 

nola, LGE, LODE, LOGSE eta LODE legeek G. H.ren hobekuntzaren alde egin zuten. Egun 

dugun LOEk arlo honekiko ikaskuntza minimoak ezarri zituen, gero aztertuko dudana. 

                                                           
22 GRANJA PASCUAL, J.; SAINZ VARONA, R. M. (1992) Evolución historica de la Educación física en españa 

y en el pais vasco. País Vasco 
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Kontutan izan behar da lege hauek ezartzen dutenaren gainean erkidego bakoitzak 

esku hartzea duela eta hortaz arlo hau ez dela estatu osoan neurri berean landu.  

Magisteritzako eskoletan, aldiz, Gorputz Hezkuntzaren arloan formakuntzaren 

hastapenak Moyano legea eta gero eman ziren. 1898ko irailaren 23ko Errege-

Dreketuaren 12. artikuluak irakasleen eskolaren arloak sailkatu zituen. Horien artean 

“Fisiologia, Higiene y Gimnasia” dugu. Hau izan zen irakasleen formakuntzan egun 

Gorputz Hezkuntza bezala ezagutzen duguna ezarri zen lehendabiziko aldia23.  

Egungo Gorputz Hezkuntzak egun komunikazio egoerak bilatzen ditu, espresiorako 

aukera emango dutenak eta ikaslearen ezagutzak bultzatuko dituztenak, ikaslearen 

garapen pertsonala indartzea ahalbidetzen duena. 

 

1.4.3. Gorputz hezkuntza eta osasuna 

Gorputza zaindu behar dugu osasuntsu egoteko eta hori lortzeko biderik egokiena 

astean neurri jakin batean jarduera fisikoa burutzea gomendatzen dute azken 

urteetako medikuek. Lan honekin zuzenean erlazionaturik dago gorputza osasuntsu 

izatea, izan ere, hizkuntza bat ikasteko, kasu honetan hizkuntzaren lexikoa ulertzeko 

eta menperatzeko buruz sano egon beharko dugu.  

Beste lurralde askotan bezala Gorputz Hezkuntzari geroz eta garrantzi handiago 

ematen ari zaio, gorputzaren osasunari dakarzkion onurengatik. Azken aldian, 

medikuek errezetak eman beharrean kirola egiteko aholkuak ematen ari direla ikus 

dezakegu gaiarekin loturiko azkeneko albisteetan. Adibide moduan, unibertsitateko 

Gorputz Hezkuntza eta Osasuna irakasgaian irakurri genuen artikulu hau honen 

inguruan aritzen da “¿Un lexatin? no, mejor váyase a sudar al parque.”(Ikus Eranskina 

II) 

Gorputzaren garapenean eragin onuragarriez hitz egiten hasteko lan hau bezalako 

hamaika beharko lirateke kontutan hartzen badugu horien guztien ekarpen emozional, 

                                                           
23

 DE LUCAS HERAS, J. M.(2000) Historia de la Educación Física Oficial. España 1900-1936. Alcalá de 

Henares. 
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fisiko… osasuntsu guztiak. Hortaz eta ikasketa prozesu baten ikerketan murgilduta 

egonik honek gogamenari dakarkion onuretan zentratuko naiz soilik.  

Prozesu kognitiboetan eragin positiboak ditu jarduera fisikoa egiteak. Izan ere erlazio 

zuzena dute bi hauek. 

Ikerketa asko garatu dira orain arte alor honen inguruan. Franchek Drobnic Doktoreak, 

Bartzelonako Futbol Taldeko fisiologoa eta Sant Cugateko Errendimendu Altuko 

Zentroaren Kirol Ikerketa Saileko nagusia, beste ikertzaile batzuekin batera, hauek 

guztiak neurologian, psikiatrian, nutrizioan eta kiroletan jakitunak izanik, ondorio 

hauek atera zituzten “La actividad física mejora el aprendizaje y rendimiento escolar. 

Los beneficios del ejercicio en la salud integral del niño a nivel físico, mental y en la 

generación de valores”24 izeneko ikerlan bat burutu eta gero: 

-Haur batek egunean zehar 30 minutuko jarduera fisikoa burutzen badu asteko 

egun guztietan arretarako gaitasuna handiagotzeko aukera gehiago izango ditu, bai eta 

etekin akademiko handiagorako ere. Gainera antsietate nahiz depresio arazoak izateko 

aukera gutxiago izango dituzte.  Hirugarrenik emozionalki eta gogo-aldartez hobeto 

egongo da. 

Bestetik, Munduko Osasun erakundeak honako aholkua ematen du 5-17 urte bitarteko 

gazteen osasunaren kalitatea hobetzeko xedez. Horretarako, gutxienez 60 minutuko 

jarduera fisikoak burutu beharko dituzte egunean. Denbora horren gainetik 

dihardutenen horientzat are osasungarriagoa izango dute euren gaztaroa.  

Egoera onuragarri hauek haurraren gogamenaren egituraren araberakoak izango dira.  

Eskoletan, Gorputz Hezkuntzan egoera hau bultzatu eta indartu behar da. Izan ere, 

ezinbesteko egoera dugu hau ikaskuntza prozesua ahalik eta hobekien aurrera eraman 

ahal izateko. Zer esanik ez dago hizkuntza bat ikasteko prozesurako duen garrantzia. 

Euskal lexikoa ikasteko eta menperatzeko, hortaz, kirola egitea gomendagarria 

litzateke oso.  

 

                                                           
24

 Drobnic, F. La actividad física mejora el aprendizaje y rendimiento escolar. Los beneficios del ejercicio 
en la salud integral del niño a nivel físico, mental y en la generación de valores. Bartzelona. 2010 
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1.5. Marko Normatiboa: Curriculumak aztertzen  

Marko teorikoari amaiera emateko aurretik ikusitako guztia legediak nola 

biltzen duen ikusi nahi izan dut. Horretarako egun ditugun hezkuntza legeak aztertu 

ditut. Alde batetik, oraindik indarrean dagoen LOE, eta bestetik onartu berri den eta 

berehala gure hezkuntza sisteman indarrean egongo den LOMCE legea. Nola 

aurreikusten dituzte legeek bi alor hauek? Horretarako bi hauek bai Euskarari eta bai 

Gorputz Hezkuntzari dagokienez ematen dituzten zehaztapenak ikusi ditut. Kontutan 

izanik euskara D ereduan aztertzen ari garela eta Gorputz Hezkuntzak eredu honetan 

euskara lantzeko proposamen didaktikoa egingo dudala A ereduari erreferentzia egiten 

dion euskararen atala ez dut aztertuko.  

  1.5.1. L.O.E. (Ley Orgánica de Educación) 

1.5.1.1. Gorputz Hezkuntza 

Hezkuntzaren Lege Organikoa, 2006an argitaraturiko honetan Gorputz Hezkuntzarako 

atal bat eskaintzen du. Alde normatiboari erreparatuz beraz, ikus dezakegu nola 

curriculumean aurreko “Gorputz Hezkuntza eta Osasuna” atalean ikusitakoa legearen 

bidez indartzen dela. Izan ere, arloaren hasierako azalpenetan “mugimenduari lotutako 

gaitasun kognitiboak… garatzea” aipatzen du besteak beste25. 

Horrez gain edukien multzo oso bat eskaintzen zaio gaiari, 4. Multzo Jarduera fisiko eta 

osasuna. Bertan jarduera fisiko osasungarriak bultzatzeko beharrezkoak diren 

ezagutzak lantzen dira. 

Gainera arlo honen bidez oinarrizko gaitasunak garatzeko lagungarria da. Alde batetik, 

curriculumean aipatzen den bezala, “jarduera fisikoa ezagutu, landu eta baloratzea 

osasuna zaintzeko bidea ere badela aipatu behar da.”  

Lan honen ikerketarekin zuzenki erlazionaturiko gaitasuna ere garatzen dela dio 

curriculum honek. Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna garatzen dela esaten 

                                                           
25 LOE curriculuma I.liburukia Gorputz Hezkuntzako atala, 80. Orrialdetik aurrera. 
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du. “Gainerako hizkuntzak bezala, komunikazio trukeak, horien gaineko arauen 

erabilerak eta arloko berariazko hiztegia ikasteko aukera ematen baitu.“ Gure kasuan 

euskararen lexikoa Gorputz Hezkuntzako arloa izango litzateke.  

Azkenik, aipatu behar da ere Helburuak atalaren artean lehendabizikoan esaten duena: 

“1-Arloari dagozkion dokumentu eta mezuak, ahozkoak, idatziak, gorputzaren 

bidezkoak eta ikus-entzunezkoak, zuzen ulertu eta adierazte.” Hementxe dugu Gorputz 

Hezkuntzaren komunikazioaren eta euskarazko arlo honen hiztegiaren ulermenaren 

garrantzia helburu bezala txertatua. 

1.5.1.2. Euskara eta Literatura. D eredua (L1) 

Hizkuntza entzutea eta ulertzea eta hau hitz egitea eta hizketan aritzea da eduki 

multzoen artean lehena. Ahozko testuak ulertzea egunerokotasunean dio ziklo 

guztietan landu beharreko edukia dela. Gorputz Hezkuntzaren lexikoa honen barnean 

egon daiteke, izan ere egunerokotasuneko lexikoa izan daitekeelako (adibidez, lasterka 

egin).  

“Ikasteko ahozko testu errazak ulertzea bai xede didaktikoz sortutakoak bai eguneroko 

erabilerakoak.”26 

“Ahozko testuak ulertzea ikasteko eta informatzeko, bai xede didaktikoa dutenak bai 

egunero erabiltzen direnak, ez-formalak eta formalizazio maila handiagokoak.”  

Hitz egitea eta hizketan aritzeari dagokionez, 

“Parte hartzea eta laguntzea gelako komunikazio egoeretan argitasunez eta hiztegi, 

forma linguistiko, intonazio eta ebakera egokiak erabiliz, diskurtsoaren lekuaren 

kronologiaren edo logikaren araberako ordenari jarraituz.” 

“Parte hartzea eta laguntzea ohiko komunikazio egoeratan, komunikazio egoerari 

egokituz eta baliabide linguistiko egokiak erabiliz…” 

Hiztegiaz ari da edukien multzo hau. Hiztegiaz eta forma eta baliabide linguistikoez, 

Gorputz Hezkuntzarenak izan daitezkeenak.  

                                                           
26

 Curriculuma. II. liburukia. Euskara eta Literatura. D eredua, (L1) atala. 44.orrialdetik aurrera. 
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Azken finean Euskara eta Literatura atal osoan zehar lexikoaren inguruan aritzen den 

arren, 4. Multzoa Hizkuntzaren ezaguera da garrantzi gehien ematen diona. Honetan 

Hiru zikloetan zehar hizkuntza barneratzeko prozesuari jarraipena ematen zaio: 

eskolan dagoen aniztasun linguistikoaz…Eta trebetasun eta estrategiak atalean 

“komunikazioa lortzea komunikazio egoeran egokia den erregistroa erabiliz”, 

“hiztegien erabilera: polisemikoa”, “Hitzetatik era askotako informazioak lortzea: 

fonetikoak, lexikoak, gramatikalak…” aurkitzen dugu lexikoari erreferentzia eginez  

 1.5.2. L.O.M.C.E. (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa) 

Madrilgo Hezkuntza Ministerioak argitaratu berri du LOMCE hezkuntza lege berriaren 

oinarria. BOEn martxoaren 1etik aurrera publiko egin zelarik. Nafarroa mailan oraindik 

ez da curriculuma argitaratu baina Madrilen burututako argitalpena aztertzea 

komenigarria da.  

1.5.2.1. Gorputz Hezkuntza 

Arlo honi dagokionez LOMCEk Gorputz Hezkuntzak eta orokorrean jarduera fisikoak 

gogamenarekin duen erlazioa bilatzen du.  Hortaz honako erreferentziak egiten dizkio 

gaiari:  

“La competencia motriz evoluciona a lo largo de la vida de las personas y desarrolla la 

inteligencia para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién en función de los 

condicionantes del entorno.”27  

Hor ikusi dezakegu gogamenaren garapenari egiten dion aipamena. Honen lanketaren 

bidez ikasleak gogamenaren garapena lortzea nahi da. Ikerketa honetarako oinarrizko 

gaia izanik hizkuntzaren jabekuntzaren atalean.  

“Entre los conocimientos más destacables que se combinan con dichos procedimientos 

están, además de los correspondientes a las diferentes actividades físicas, los 

relacionados con la corporeidad, con el movimiento, con la salud, con los sistemas de 

mejora de las capacidades motrices y con los usos sociales de la acrtividad física, entre 

otros.”  

                                                           
27

 B.O.E. L.O.M.C.E. 19.406 orrialdetik aurrera.  
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Atal honetan osasunak lekua daukala ikusten dugu, hortaz ere garrantzia emango 

zaiolarik. Izan ere, 19.409. orrialdean ikaskuntzaren estandareetan “identifica los 

efectos beneficiosos para la salud” aipatzen da. 

Baina aipatzekoa ere bada ebaluazio irizpideetan 4.puntuan aurkitzen dugun aipua.  

“4. Relacionar los conceptos específicos de Educación Física y los introducidos en otras 

áreas con la práctica de actividades físico deportivas y artistico expresivas.” 

Itxaron beharko dugu Nafarroan zer nolako interpretazioa eta bidea ematen zaion 

puntu honi. Hala ere, nik uler dezaket “los intruducidos en otras áreas” hizkuntza 

alorrean ikasitakoekin, hau da lexikoarekin.  

Guztiz azpimarragarria da ikaskuntzaren estandar hauen artean 4.4. puntuan ikus 

dezakeguna. Hau jorratzen ari naizen gaiarekin bat dator.  

“4.4- Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos 

y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias 

de la naturaleza.” 

Ikaskuntza prozesuan “comprende la explicación” aipatzen bada esan nahi du hizkera 

aldetik guztiz ulertu behar duela irakasleak esaten duena. Hor hiztegia dugu.  

1.5.2.2. Euskara eta Literatura. D eredua (L1) 

Euskara hizkuntza koofiziala gisa Madriletik ez da arloaren zehaztepenik eman. Soilik 

honi dagozkion legezko trataerak aipatzen ditu. Honen ebaluazio irizpideak, 

estandareak etab. komunitatearen esku geratzen dira.  

Hortaz “Disposición adicional quinta. Evaluación final de la asignatura Lengua Cooficial 

y Literatura” atalean ondorengoa aurki dezakegu: 

“2. Corresponde a las Administraciones educativas competentes concretar los criterios 

de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y el diseño de las pruebas que 

se apliquen a esta asignatura, que se realizarán de forma simultánea al resto de las 

pruebas que componen las evaluaciones finales.” 

Lekuan lekuko administrazioak eskumena dauka arloaren alor honetan. 
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2. Marko Praktikoa 

Euskararen lexikoak duen garrantziaz aritu naiz bide batez edo bestez aurreko marko 

teorikoan zehar. Arazo baten aurrean irtenbideak proposatzea beharrezkoa da arazoa 

konpondu nahi bada. Nik euskarak Gorputz Hezkuntzan duen lexikoaren 

irakaskuntzaren gabezia hartu dut arazotzat. Eta irtenbide bat proposatu dut. Hau 

guztia atal honetan zehar garatuko dut.  

2.1. Materiala eta metodoak  

Aukeratutako gai honen arrazoiketaren oinarria nire pertzepzio hutsa izan da hasiera 

batetik. Horregatik nire pertzepzio hura bermatuko duen oinarria bilatu nahiko nuke. 

Ariketa honen emaitzekin lortu nahi dudana, beraz, lan hau burutzera eraman nauen 

ideiari oinarri enpiriko bat ematea da. Hau da, nik pentsatzen dudana, errealitatean 

gertatzen dela egiaztatzea.  

Hortaz, proposamenaren ideiari arrazoizko oinarri bat emateko xedez, ariketa praktiko 

bat burutzea komenigarria litzateke. Hau dela eta, 20-25 urte bitarteko gazteei atal 

honetan azalduko dudan ariketa egiteko eskatu diet. Ariketa burutu duten guztiek D 

ereduan ikasi dute. Bestetik, ariketa bera egun Lehen Hezkuntza jasotzen duten 

ikasleek burutzea ere komenigarria dela pentsatu dut. Horretarako Practicum aldia 

aprobetxatu nuen eta ikasleekin ariketa hau aurrera eraman nuen. Horrela gaur 

egungo ikasleek eta duela urte batzuk Lehen Hezkuntzan egon ziren gazteen arteko 

aldea ikusi ahal izateko.  

Gorputz Hezkuntzaren hiztegiari buruzko ariketa da, lexikoa euskaraz eta gazteleraz 

dugu. Lehendabizi euskarako atala egin behar dute. Ariketaren eginbeharra ezagutzen 

eta ulertzen dituzten hitzak azpimarratzea edo borobiltzea da. Kontutan izanik 

gazteleraz bigarren orrialdean dauden hitzak euskaraz daudenen esanahi berekoak 

direla, helburua euskarazko lexikoaz gaztelerakoarekin konparatuz dakitenaren 

balorazio orokor bat jasotzea da.  

Hurrengo bi orrialdeetan ariketaren eredua aurki daiteke. 
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Ariketa praktikoa. Lehen Hezkuntza D ereduan ikasi duten eta ikasten duten pertsonei 

pasatako ariketa dugu hau.  

Ariketa: Borobildu itzazu ezagutzen dituzun hitzak. Kontutan izan Gorputz 

Hezkuntzarekin zer ikusia dutela. 

 

 

Ahitu 

Astiro 

Baba 

Berme 

Bihurritu 

Eraso 

Eskuoihal 

Gihar-min 

Hegal 

Ilara 

Itzulipurdi 

Jaurtiketa 

Keinu 

Kokoriko 

Lehia 

Malgutasun 

Norantza 

Orkatil 

Saskiratu 

Zango 

Aisialdi 

Atzamar 

Barea 

Berna-babesa 

Egotzi 

Ertz 

Ezker-eskuin 

Giltzadura 

Helmuga 

Ipurmasail 

Izerdi 

Kale egin 

Kiribil 

Kontraeraso 

Lerrokatze 

Narrastu 

Norgehiagoka 

Orpo 

Sigi-saga 

Zartada 

Aldaka 

Aurkari 

Belaraki 

Besapea 

Elastiko 

Eskorga 

Finalerdia 

Harmaila 

Huts 

Iskin egin 

Izterrondo 

Karranpa 

Kirten 

Koskor 

Lokadura 

Norabidea 

Oinbular 

Potro 

Urradura 
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Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que todas tienen 

relación con la Educación Física. 

Agotado 

Ambidiestro 

Arrastrar 

Axila 

Camiseta 

Competición 

Cuclillas 

Dirección 

Espinillera 

Expulsar 

Fallo 

Flato 

Golpetazo 

Lanzamiento 

Meta 

Potro 

Rozadura 

Sudor 

Tobillo 

Agujetas 

Ampolla 

Articulación 

Cadera 

Carretilla 

Contrataque 

Dedo 

Disputa 

Espiral 

Extremo 

Fila 

Flexibilidad 

Grada 

Luxación 

Nalga 

Raqueta 

Semifinal 

Tiempo libre 

Voltereta 

Alineación 

Apoyo 

Ataque 

Calambre 

Chichón 

Contrincante 

Despacio 

Encestar 

Esquina 

Fallar 

Finta 

Gesto 

Ingle 

Mango 

Pierna 

Retorcer 

Sentido 

Toalla 

Zigzag 
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2.2. Emaitzak eta eztabaida  

Gazteei pasatako ariketaren emaitzak aztertzeko unean kontutan izan behar dugu 

euskaraz bi termino gehiago daudela erdaraz baino; izan ere, gaztelerako hitz bat 

euskaraz bi era ezberdinetan esaten dugulako. Horrela bada, euskarazko termino 

kopuru osoa 59 da, gaztelerakoa aldiz 57. 

Nahiz eta laginak adin ezberdinetako gazteak eduki, hitzen zerrenda mantendu da, 

zailtasun maila bera izateko eta hauen artean konparazioak eman ahal izateko. Jakina, 

20-25 urtekoen ehunekoen emaitzak handiagoak izango dira, helduagoak direlako eta 

ziurrenik lexiko gehiago menperatzen dutelako. Baina helburua ez da ea nork dakien 

gehiago ikustea, baizik eta adin tarte multzo bakoitzekoek euskara eta gaztelera artean 

dakitena ikustea. Aldi berean, aipatu beharra daukat ez dudala hizkuntzen arteko 

konparazio hutsa lortu nahi, baizik eta euskara egoera minorizatuan dagoen heinean 

ikasleek Gorputz Hezkuntzaren kontzeptu hauekiko duten ezagutza ikustea.  

Emaitzak baloratu ahal izateko, beharrezkoa izango dut gaztelerako hitzak ere 

galdetzea, ama hizkuntza gaztelera duten gazteak direlako eta horrela euskarak alor 

honetan hartzen duen tokia mailakatu ahal izateko. Euskaraz soilik galdetuko banu ez 

nuke erreferentziarik izango jakiteko ea emaitzak hizkuntzaren ondorioa edo ezagutza 

mailaren ondorioa diren.  

Horrela, esaterako, gazteleraz cadera hitza ezagutzen dutela, baina ondoren euskarako 

atalean aldaka hitza ezagutzen ez dutela adierazten badute, ondorioztatu daiteke 

euskaraz hura izendatzeko modua ezagutzen ez dutela. Izan ere, kontzeptua ezaguna 

dute (gaztelaniaz adierazi dutelako), baina arazoa da euskaraz nola esan ez dakitela.  

Taulen interpretazioa. 

Emaitzak tauletan jaso ditut. Lehendabiziko zutabea ikasle bakoitzaren izena 

ordezkatzen duen Ikaslea Zenbakia izendatzeko moduari dagokio. Bigarrenean 

Gaztelerako hitzen artean ikasle bakoitzak zenbat hitz ezagutzen dituen adierazita 

agertzen da, 57 kopuru totala izanik. Hau ehuneko proportziotan jasota dago hurrengo 
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taulan, hirugarrenean. Urrats berdinak jarraitu ditut euskarako hitzen emaitzak 

biltzeari dagokionez.  Euskarako bigarren zutabean kopuru totala 59 da.  

D ereduan ikasi duten 20-25 urte bitarteko euskaldunen emaitzak, ama hizkuntza 

gaztelera duten gazteek euskarako eta gaztelerako terminologiaren ezagutzarako 

ariketan lortutakoak.  

IKASLEA GAZTELERA EHUNEKOA EUSKARA EHUNEKOA 

Ikaslea 1 55 / 57 % 97 38 / 59 %64,4 

Ikaslea 2 56 / 57 % 98,3 52 / 59 % 88,1 

Ikaslea 3 56 / 57 % 98,3 46 / 59 % 78 

Ikaslea 4 55 / 57 % 97 30 / 59 % 50,1 

Ikaslea 5 54 / 57 % 95 45 / 59 % 76,3 

Ikaslea 6 56 / 57 % 98,3 42 / 59 % 71,2 

Ikaslea 7 54 /57 % 95 41 / 59 % 70 

Ikaslea 8 54 / 57 % 95 32 / 59 % 54,2 

Ikaslea 9 56 / 57 % 98,3 26 / 59 % 44 

Ikaslea 10 57 / 57 % 100 49 / 59 % 83,1 

Ikaslea 11 54 / 57 % 95 55 / 59 % 93,2 

Eranskinak III atalean hauen emaitzak paperean ikus daitezke. 

Emaitzen analisi bat egiten badugu argi ikus daiteke hitzek euskaraz eta gazteleraz 

esanahi bera duten arren, gazteleraz askoz gehiago ezagutzen dituztela. Hortaz, 

ondorioztatu daiteke euskarazko lexikoa menperatzen ez dutela. 

Gaztelerako terminoen ezagupenari erreparatzen badiogu ikasle guztiek hitzen %95a 

edo gehiago ezagutzen dute, %100a menperatzen duen ikasle bat ere badago. Aldiz, 

euskarazko hiztegiari dagokionez hitz kopuru osoaren %44a ezagutzen duen ikasle 

batetik %93,2a menperatzen duen beste baten bitartean aurkitzen dira guztiak. 

Honekin jasotzen dudana da 20-25 urte bitarteko gazteek Gorputz Hezkuntzako 

alorrean ulertzen dituzten kontzeptuak euskaraz nola esaten diren ez dakitela, eta ez 
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dutela horretarako lexikorik erabiltzen eta menperatzen. Izan ere, gazteleraz 

dakizkiten hitz asko euskaraz esateko modurik ez baitute ezagutzen.  

D ereduan ikasten duten  8 eta 9 urteko Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasleen 

emaitzak, ama hizkuntza gaztelera duten gazteek euskarako eta gaztelerako 

terminologiaren ezagutzarako ariketan lortutakoak. 

IKASLEA GAZTELERA EHUNEKOAK EUSKARA EHUNEKOAK 

Ikaslea 1 51 / 57 % 90 11 / 59 % 19 

Ikaslea 2 30 / 57 % 53 12 / 59 % 20,3 

Ikaslea 3 44 / 57 % 77,2 16 / 59 % 27,1 

Ikaslea 4 44 / 57 % 77,2 25 / 59 % 42,4 

Ikaslea 5 44 / 57 %77,2 23 / 59 % 39 

Ikaslea 6 50 / 57 % 88 25 / 59 % 42,4 

Ikaslea 7 40 / 57 % 70,2 13 / 59 % 22 

Ikaslea 8 55 / 57 % 97 24 / 59 % 41 

Ikaslea 9 38 / 57 % 67 9 / 59 % 15,3 

Ikaslea 10 48 / 57 % 84,2 22 / 59 % 37,3 

Ikaslea 11 47 / 57 % 83 21 / 59 % 36 

Ikaslea 12 45 / 57 % 79 25 / 59 % 42,4 

Ikaslea 13 49 / 57 % 86 21 / 59 % 36 

Eranskinak IV atalean hauen emaitzak paperean ikus daitezke. 

Emaitza hauek aztertzean ere konturatzen gara, aurreko kasuan bezala, gazteleraz 

lexiko gehiago menperatzen dutela euskaraz baino. Honek esan nahi du hitzek 

adierazten dutena ezagutzen dutela baina hura euskaraz izendatzea ezezaguna zaiela. 

Euskararen kasuan, datu hauei erreparatzen badiegu, gehienez hitz kopuru osoaren 

%42,4a ezagutzen dute lexiko aberats maila altuena duten ikasle horiek. Honek begi 

bistan uzten du ez direla hitzen %50a ulertzera iristen, baina bai ulertzen dutela hitzek 
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adierazten dutena. Izan ere, gazteleran hitz gutxien menperatzen dituen ikasleak %53a 

ezagutzen ditu; hau da, adibide moduan, Lehen Hezkuntzako ikasleen artean Ikaslea 1-

ek carretilla egitea zer den badaki baina horri euskaraz eskorga esaten zaiola ez.  

Egoera hau ez da eman ariketa honetarako aukeratu den lexikoa zaila delako, zeren 

eta, erdaraz hitz zerrendaren erdia baino gehiago ezagutzen baitituzte. Hortaz, termino 

horiek noizbait erabili izan dituzte baina ez dakite euskaraz nola esaten diren.  

Bide beretik, aurrekoan bezala, Lehen Hezkuntzako haurrek Gorputz Hezkuntzako 

alorrarekin bat datozen kontzeptuak ezagutzen dituzten arren, euskarazko izena 

ezagutzen ez dutela ondorioztatzen dut.  

Honekin aski dugu euskarak Gorputz Hezkuntzaren lexikoari dagokionez duen egoera 

eskasa ikusteko. Agerikoa da, hortaz, D ereduan ikasten ari diren eta ikasi dugun 

gazteok Gorputz Hezkuntzaren terminologiaren inguruan gazteleraz euskaraz baino 

hiztegi zabalagoa menperatzen dugula. Eta horrek erakusten du kontzeptu berdinak 

hizkuntza batean markatzen badituzte eta bestean ez, bigarren hizkuntza horri 

dagokion ezagutza maila baxuago dutela, hortaz horretan indartu beharra dago.  

Nire pertzepzioa izateaz gain, hau da, orain arte niretzat uste hutsa zena, ariketa 

praktiko honen bidez oinarri errealista bilakatu da, betiere lagina neurri txiki bat dela 

kontutan hartuz eta honekin jaso ditudan ondorioak gizarte oso bat agian  ez dutela 

ordezkatzen kontutan izanik. Baina gutxi batzuk honen inguruan eskasia 

erakustearekin nahikoa iruditzen zait eskolek honi aurre egiteko proposamen bat 

izateko 

2.3. Proposamen didaktikoa 

2.3.1. Sarrera 

Hizkuntza hezkuntza esparru guztietan lantzea behar beharrezkoa da. Aurretik 

ikusitakoaren hausnarketa eginez hizkuntzaren irakaskuntza hobesteko ekarpen bat 

egin beharko nukeela ondorioztatu dut. Hizkuntza irakasteko unean hutsune edo 

gabezia garrantzitsu batez ohartu naizelako. Izan ere, ariketa praktiko horren emaitzak 
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ikusirik Gorputz Hezkuntzako lexikoaren lanketa sakonik ez dela egiten edo nonbaiten 

lanketa falta dagoela somatzen da.  

Beharrezkoa ikusten dut egungo Lehen Hezkuntzako etapan euskal lexikologia esparru 

guztietan ahalik eta modu sakonenean lantzea. Horregatik euskarak Gorputz 

Hezkuntzaren lexikoaren oinarria izateko hiztegi propio baten eraketaren 

proposamena bultzatuko dut.  

Teoria atalean Marko psikopedagogikoan 1.2.2. Ikuspegi komunikatiboa: berrikuntza 

metodologikoa atalean hizkuntzaren ikaskuntzarako komunikazioaren bidezko 

metodologiaz aritu naiz. Esan beharra dago ere horien osagai ezberdinak hauek direla: 

gaitasun soziokulturala, diskurtsiboa, estrategikoa, gramatikala edo linguistikoa, eta, 

lan honen bidez gaitasun linguistikoa dela aberastu nahi dudana, lexikologiari bultzada 

bat ematearen ekarpenarekin.   

Hiztegi bat eratzea izan da aurrera eraman beharreko ideia. Ezinezkoa litzateke 

niretzat hezkuntza diziplina honetako terminologia guztia biltzea. Hortaz nire ekarpena 

hezkuntza arlo honek lantzen dituen gai ezberdinak kontutan izanik (kirolak, gorputz 

atalak, materiala, instalazioak…) oinarrizkoak ikusten ditudan terminoen hiztegi baten 

eredu bat eratzea izango da. Horrela, eskoletako soinketa irakasleek nire 

ekarpenarekin oinarri bat izango dute, nahi izanez gero hura erabili dezakete euren 

lana burutzeko. Ondoren zehaztasun handiagoz azalduko dut.  

Hiztegi honen eraketaren helburu orokorra ikasleek lexiko horretaz jabetzea eta hura 

erabiltzea izango da. Kurtsoan zehar landuko dituzten unitate didaktiko ezberdinen 

terminologia eta lexiko ezberdinak ezagutu eta erabili ahal izateko, eskolaldian 

daudenean eta bizitza osorako erabilgarri izan daitekeena da.  

2.3.2. Ekarpenaren garapena: hiztegia 

Hiztegi hau eredu praktiko bat da, erabilia, osatua eta hobetua izan daitekeena.  
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2.3.2.1. Proposamenaren helburuak 

Hiztegi honen proposamenarekin lortu nahi dudana atal ezberdinetan banatu dut. 

Jarraian azalduko ditudan helburu guztiek garrantzi bera dute, hortaz bata bestearen 

aurretik deskribatua izan arren, ez du garrantzi mailarekin zer ikusirik.  

 Gizarteari begira. Jendeak euskarak gizartearen hainbat esparrutan bizi duen 

egoeraz hausnartzea. Batez ere Hezkuntza esparruko jendea euskara alor 

ezberdinetan bultzatu behar dela ulertzera eraman, hitz gutxitan azalduz, 

jendea euskarak gabeziak dituela ikustaraztea eta kontzientziatzea, eta horren 

aurrean erantzunak ematea.  

 Arazoari begira. Modu eraikitzaile batean euskarak alor honetan duen gabezia 

kritikatzea. Hiztegiaren bidezko irakaskuntza bidez arazoaren irtenbide posible 

bat bezala aurkeztea.  

 Arloari begira. Gorputz Hezkuntzako irakasgaia gure hizkuntzarekin dituen 

harremanak sendotzea. Honen lexiko anitzaren erabilera sustatzea. 

 Ikasleei begira. Ikasleak euskaldunak diren heinean gizarte euskaldun batean 

bizitzeko aukera izateko haien ezaguera lexikala zabaltzea. Lexiko hura ikasi eta 

etorkizunean erabili ahal izateko gaitasuna garatzea. 

 Hizkuntzari begira. Euskarari ekarpen xume bat egin. Zenbait hitz bilduz oinarri 

praktiko bat eskuragarri izatea.  

 Irakasleei begira. Irakasleak motibatu, eta gauza bera alor gehiagotan egitera 

bultzatu.  

 Hartzaileari begira. Irakurleari hizkuntzaz gogoeta egitera bultzatzea. 

Euskararen gogoeta metalinguistikoa egitea. 

Indarrean dugun curriculumari erreparatuz gero, euskara hizkuntzari 

dagokionez aurrean dugun proposamenak honako gaitasunak garatzea izanen du 

helburu: 

1. Eguneroko gaiekin loturiko ahozko eta idatzizko diskurtsoak ulertzea, 

jarduera sozial eta kulturaleko testuinguru desberdinetan.  
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 2. Gauzak ahoz adieraztea, hitz egitea eta hizketan jardutea, eta gauzak 

idatziz adieraztea, diskurtsoak eta testuak eginez esaldi erraz eta egokiekin, eguneroko 

bizitzaren testuinguru desberdinetan.   

4. Ahozko hizkuntza modu espontaneo eta egokian erabiltzea norberaren 

intereseko edo eguneroko bizitzako gaietan (familia, zaletasuna, gaurkotasuneko 

gertaerak...), errespetuzko eta laguntzazko jarrera edukiz.   

7. Hizkuntza eskola-jardueran eraginkortasunez eta kritikotasunez erabiltzea, 

bai informazioa aurkitu, bildu eta prozesatzeko, bai esparru akademikoak berezkoak 

dituen testuak idazteko.   

10. Hizkuntzari eta erabilera linguistikoaren arauei buruzko ezagutzez baliatzea 

modu egokian, koherentean eta zuzenean idazteko eta hitz egiteko, eta ahozko zein 

idatzizko testuak ulertzeko.  

 

Hizkuntzaren helburuak jorratzeaz gain Gorputz Hezkuntzaren alorraren propio honen 

helburuetako bat nagusiki garatzea du helburu proposamen honek: 

1. Arloari dagozkion dokumentu eta mezuak, ahozkoak , idatziaz, gorputzaren 

bidezkoak eta ikus-entzunezkoak, zuzen ulertu eta adieraztea.  

 Gainera honen bidez 1. Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna garatzearen 

ikaskuntza ahalbidetzea du helburu.  

2.3.2.2. Hiztegiaren egitura  

Gorputz Hezkuntzaren inguruan aurki ditzakegun oinarrizko termino batzuk biltzen 

ditu.  Gai ezberdinak kontutan hartzen ditu: kirolak, osasuna, gorputz atalak, 

instalazioak, materiala eta honekin guztiarekin erlazionaturiko izenak, aditzak, 

esamoldeak…  

Euskal lerroa bultzatzeko xedez egina dagoenez hura euskal irakurlearentzat 

prestaturik dago. Hala ere, gazteleraz dakien norbaitek hura ulertzeko arazorik izango 

ez duela ziur naiz. Izan ere hiztegiaren hitzak euskaraz eta gazteleraz idatzirik aurkitzen 

ditugu. Esan bezala, euskaldunei zuzenduta dagoenez aitzinsolasa hizkuntza bakarrean 

idatzi dut. 
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2.3.2.3. Metodologia eta jarduerak 

Proposamen honekin, Gorputz Hezkuntzako klaseetan euskararen atal lexikoa 

bultzatzeko hiztegiaz baliatuko da irakaslea, hura nahi duen modura erabiliko duelarik. 

Baina ez da euskarako saio bat izango, hori ez da helburua; soinketa lantzen duten 

heinean lexikoaz jabetzea da helburua.  

Oinarria gaitasun komunikatiboan dago. Hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna 

garatzea beharrezkoa dute ikasleek, euskal lexikoa ikasi ahal izateko. Hortaz 

hiztegiaren lanketaren bidez eta beti gutxienez ahozko komunikazioa erabiliz 

lexikoaren garapena emango da, ikuspegi komunikatiboak proposatzen duen 

metodologiarekin. Idatzizko komunikazioaren bidezkoa ere aurrera eramango da, 

irakasleak hala nahi izanez gero. 

Irakasle bakoitzaren esku geratuko da prozesua aurrera eramatearen modua. Horretan 

ez dut zehaztapenik emango. Bakoitzak bere metodologia erabili dezan.  

Hala ere, eta betiere, proposamen gisa ondokoa aholkatzen dut: 

Arloko irakasleak edo irakasleek kurtso hasieran zehazten dituzten unitate didaktikoen 

metodologia zehaztean alor hau kontutan izanik honentzat ere zerbait sortzea 

gomendatzen dut. Adibidez, Unitate Didaktiko bakoitzaren inguruko lexikoaren hiztegi 

bat sortzea proposatzen dut. Ondoren, kurtsoan zehar, U. D. hori lantzen ari direlarik, 

jada egina duten hiztegia irakaslea eskuragarri izango du eta horretaz baliatuz 

irakasten hasiko da.  

Ikasleek lexikoa U.D. irauten duen saioetan entzuteaz gain haiek ere honen inguruko 

lantxo bat egitea egoki ikusten dut. Hala nola, haiek hiztegi propio bat eratzea. 

Bakoitzak egunero ikasten dituen hitzekin hiztegi nahiz hiztegi entziklopediko bat 

sortzea ideia ona da. Lan hau banaka, binaka, edo taldeka egin daiteke baina ikasle 

bakoitza ale bana eduki dezala. Horretarako, saioetako bakoitzaren bukaeran guztion 

artean eta 5-10 minutuko jarduera izanik, ikasitako kontzeptuak eta hitz berriak ahoz 

partekatuko dituzte. Ondoren paper batean apuntatuko dutelarik, eta hura etxean 

amai dezakete etxerako lan gisa, klasean bertan burutzeko astirik izan ez badute. 

Jarduera honek ez dio Gorputz Hezkuntzaren alorrari garrantzia kenduko.  Aitzitik hura 
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baloratu eta honen inguruan jakin mina areagotzeko baliogarria den jarduera bilaka 

daiteke.  

Maila ezberdinetan eta ziklo ezberdinetan metodologia alda daiteke. Hiztegiaren 

eraketa egokitu beharko litzateke, mailek gora doazen heinean zailtasun maila ere 

areagotuz; esate baterako hitz edo kontzeptu kopurua igoz. Beste egokitzapen mota 

izan daiteke hiztegia Unitate Didaktiko guztietan zehar landu beharrean kopurua 

murriztea, lehenengo mailakoek unitate bakar batean lantzea, 2. mailakoek hiruzpalau 

unitateekin eta horrela zailtasun maila proportzionalki igotzea 6. mailakoek unitate 

didaktiko guztietan zehar lantzera arte. 

Beste proposamen bat Ikuspegi komunikatiboak proposatzen duen metodologia 

garatzea litzateke. Egoera komunikatibo ezberdinak eskatzen dituzten jarduerak 

burutuz. Unitate didaktikoetan ikasiz joan diren lexiko ezberdina praktikan jartzeko, 

rol-playing-ak, elkarrizketak, hizkuntza jolasak edota dramatizazioak egiteak lexikoaren 

ikaskuntza suposa dezake. Betiere ahaztu gabe Gorputz Hezkuntzako arloan gaudela 

eta honi loturiko jarduerak burutzea ezinbestekoa dela, esan bezala ez da euskarako 

saio bat soilik izan behar.  

Aniztasunari erantzuna emateko moduan irakasleak kontutan hartuko ditu beti gelako 

ikasleek izan ditzaketen behar bereziak, eta horri erreparatuz beharrezkoak diren 

egokitzapenak egingo ditu.  

2.3.2.4. Ebaluazioa  

Ikasleak proposamen honen aurrean duen erantzuna ebaluatzeko irizpide batzuk 

jarraituko ditu irakasleak eta hauek bere esku geratuko direla. Betiere curriculumak 

Euskara eta Literatura. D eredua (L1) atalean dioena kontutan hartuz. Hortaz aurretik 

aipaturiko helburuak lortzeko behar diren trebetasunak eta estrategia batzuk lortzen 

diren edo ez ebaluatu ahalko du irakasleak. Batez ere, curriculumak zehazten dituen 

eduki multzoen artean 1. Entzutea, Hitz egitea eta hizketan aritzea eta 2. Idaztea 

multzoei erreparatuko zaio nik proposatutako metodologia erabiliz gero.  
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Ebaluazio jarraitua izatea komenigarria da. Kontutan izanik arlo hau astean bitan 

gehienez jota izaten dutela komenigarria litzateke irakasleak astero hiztegiak jasotzea 

eta zuzentzea, baten batek kurtso osoan zehar ezer egin gabe gera ez dadin edo lan 

pilaketa ekiditeko. Izan ere, bakarkako lan bat izaten bada hiztegiaren eraketa albo 

batera uztearen arriskua dago, horregatik haien gainean egon beharko da irakaslea, 

hiztegia osatzen doazen ala ez ikusteko, eta beharrezkoak diren neurriak garaiz hartu 

ahal izateko.   

2.4. Ekarpena: Gorputz Hezkuntzaren lexikoaren hiztegia 

Hiztegiaren bidezko ikaskuntza ekarpen onuragarri bat izango delakoan hona hemen 

burututako terminoen bilketa lanarekin osatutako hiztegiaren irudi batzuk, euskaraz 

eta gaztelerako hizkuntzatan aurkitzen dira. Hiztegi osoa Eranskina III atalean aurkitu 

daiteke. 
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Conclusiones y cuestiones abiertas 

Una de las mayores responsabilidades que las escuelas vascas tienen hoy día es la de 

impulsar el euskera. La situación que vive esta lengua en Nafarroa y sobre todo en 

Iruñerria no es la más adecuada para el contexto lingüístico en el que debería 

encontrarse cualquier lengua.     

Por eso desde las instituciones educativas ha de darse un comportamiento concreto 

para que dicha lengua en dicho contexto pueda tomar todos los ámbitos posibles. Ese 

comportamiento concreto es en este caso la atención específica que ha de darse para 

trabajar el léxico en todas las áreas. 

La comunicación es fundamental para convivir y si queremos que esta se dé en euskera 

es imprescindible que los vascoparlantes conozcan su lengua a mayor amplitud 

posible. Por ello el léxico es uno de los elementos gramaticales fundamentales a la 

hora de desarrollar la capacidad comunicativa. Cuanto más léxico dominemos mayor 

será nuestro contexto comunicativo.  

El léxico de la Educación Física es muy importante para conocer una gran cantidad de 

vocabulario del cual se hace uso en el día a día. Las escuelas deben impulsar la lengua 

en contextos diferentes para que los estudiantes sean competentes en todos los 

ámbitos lingüísticos.  

Por todo ello, este Diccionario supone un método, por un lado, de apoyo al 

profesorado de Educación Física, y por otro, que consiga desarrollar la capacidad 

comunicativa al máximo posible. Es de gran importancia recalcar la responsabilidad 

que tienen los profesores como transmisores de la lengua, ya que son ellos los que 

primeramente deben conocer y dominar el léxico para posteriormente poder 

transmitirlo a los alumnos. Así pues este diccionario tiene doble función didáctica, 

formar al profesorado y hacer de base didáctica para el desarrollo del léxico.  

Esto supone la flexibilidad del profesorado a la hora de querer dedicar parte de la hora 

de la sesión a la creación de este diccionario. Por ello es sumamente importante la 

decisión y conciencia del profesorado a la hora de desarrollar esta propuesta. Deben 
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por ello estar dispuestos a recivir en sus sesiones este tipo de propuestas para 

impulsar la lengua.  

En cuanto a la propuesta se refiere, este es solamente un modelo e idea con el que 

poder desarrollar el léxico en este ámbito pero no quiere decir que deba ser llevado a 

cabo mediante un diccionario. Por lo tanto supone la implicación del órgano directivo 

de cada escuela el tener en cuenta esta aportación.  

La sociedad como nucleo decisivo a la hora de decidir qué valores deben ser aportados 

a los niños, debe poseer la conciencia de querer aportar el máximo posible a la lengua. 

En el entorno educativo la conciencia del profesorado hará que los alumnos vean la 

necesidad de hacer uso de la lengua correctamente. Con esto conseguirán crear en 

ellos interés por el aprendizaje.  

Por otro lado, el trabajo aporta desde un nivel académico una sencilla pero reflexiva 

propuesta didáctica para trabajar en el aula. Para realizar un cambio en la situación es 

necesario que haya una actitud, por parte de la sociedad, y por parte de las 

instituciones educativas. Aunque la ley en vigor L.O.E. tenga en cuenta a la Educación 

Física y al euskera, y haga referencia a ambas por separado, debería haber un punto en 

el documento en el que se les diese a los dos una referencia de compatibilidad 

educativa en la que se impulsase el euskera como recurso lingüístico fundamental para 

trabajar dicha lengua en las clases de Educación Física. Pero no solo en Educación 

Física. El ámbito escogido para la propuesta forma parte de esos muchos en el que la 

didáctica de la lengua debe dar un cambio, o debe profundizar. Lo cual no significa que 

sea el área que mayor necesidad posee en cuanto al trabajo del léxico en euskera se 

refiere. Este mismo trabajo puede realizarse en Música, por ejemplo. ¿Qué pasa con 

esas armaduras, arpegios, atriles, flautas traveseras, claves, becuadros, compases, 

conciertos, violines….? ¿En euskera, cómo les decimos? 

En la medida en que seremos profesores deberemos desempeñar un trabajo de 

enriquecimiento educativo, incluyendo novedades y, por tanto, tendremos la 

responsabilidad de reorganizar la estructura de muchos ámbitos. Por todo esto, creo 

que este ha sido un gran paso para mí como futura docente.  
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Como conclusión detacable he de decir que es necesario para la mejora de la lengua 

hacer reflexiones en torno a ella. Para posteriormente aplicar estrategias y habilidades 

varias para adecuarla a cada situación y poder realizar propuestas de mejora 

lingüística. 

Por último, sería conveniente que este recurso estuviera al alcance de todos y todas las 

maestras de Educación Física.   

Este trabajo no es un trabajo cerrado. De hecho está pensado para que siendo este 

diccionario una base terminológica a cerca de la Educación Física, quien quiera y esté 

interesado pueda utilizarlo por un lado y ampliarlo o mejorarlo por otro.  No está ni 

muchos menos completo, se encuentra abundante léxico sobre este ámbito especifico, 

pero sin duda hay mucho con el que poder ir rellenándolo y hacer de él un recurso 

mejor.  
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ERANSKINAK 

ERANSKINA I 

Iturria: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/10/05/opinion/tribuna-abierta/70-

anos-de-la-primera-ikastola-de-la-posguerra 

[2014ko ekainaren 2an azken aldiz ikusia] 

COLABORACIÓN 

70 años de la primera 

ikastola de la posguerra 
POR XABIER GARAIALDE MAIZTEGI, * GERRA ONDORENGO LEHEN 

IKASTOLAKO LEHEN IKASLEA - Sábado, 5 de Octubre de 2013 - Actualizado a las 

06:09h 

 

EGUN hauetan betetzen dira ikastola hura, garai zail eta gogor haietan sortu 

zela, 1943 urri hartan. Gogoratu beharrezkoa da, IIgarren Gerra Mundiala pil 

pililean zegoela, Franco jaun eta jabe Espanian eta zer esanik gure 

Euskalherrian. Euskera debekatua eta isunarekin zigortua euskeraz hitz egitea. 

Ba garai haietan, abertzale batzuek, gehiengoak EAJ ren ingurukoak, ikastola 

bat sortzea erabaki zuten. 

Iritzi hauek euskeraz egin beharko nituzke baina euskaldunak ez direnak ere, 

jakin behar dute gaur. hain ohiko diren ikastolak, nundik datozen eta nola sortu 

ziran. Horregatik erderaz jarraituko det. 

Comentaba que en aquellos momentos tan difíciles de la posguerra, con la 

Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, con Franco dueño y señor de la 

España Una, Grande y Libre, aliado de Hitler, con el euskera prohibido, 

perseguido y multado su uso, hubo una serie de personas abertzales, la 

mayoría próximas al EAJ-PNV, que decidieron crear la primera ikastola de la 

posguerra. Esta ikastola no nace en 1946 como, por ejemplo, aparece en el 

documental sobre Donostia que hemos podido ver en ETB estos días, sino tres 

años antes. 

Elvira Zipitria, maestra, había sido andereño en las ikastolas antes de la guerra. 

Tras la guerra, junto a otras personas, ve la necesidad de crear una ikastola 

por el peligro que corría el euskera. Esa ikastola, por supuesto, era clandestina, 

y se comenzaron las clases en la calle Prim, en casa de la familia Arriola 

Iriondo. Tenía dos alumnos, Patxi Arriola Iriondo, fallecido justo cuando se 
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celebraba el centenario del nacimiento de Elvira, y yo, Xabier Garaialde 

Maiztegi. El curso siguiente, 1944-1945, Patxi Arriola deja la ikastola y ésta se 

traslada a otra vivienda particular en la calle Urbieta, a casa de Ascensión 

Goenaga y José Miguel Zumalabe, justo encima de la ebanistería de los 

Goenaga, todavía sita en el mismo lugar. El número de alumnos aumenta a 

cuatro: Itziar Goenaga, Ana Mari Isasa, Mari Koro Larrea y yo. Y allí 

continuamos dos cursos, 1944-45 y 1945-46. 

Es en el curso 1946-1947 cuando la ikastola se traslada a su sede definitiva, a 

casa de Elvira en la calle Fermín Calbetón. Una casa sencilla de la Parte Vieja, 

donde en una pequeña habitación nos enseñó a querer nuestra patria y nuestro 

euskera. 

En esa época tiene un nuevo alumno, Gorka Lesca Ezpeleta, hijo de argentino 

y vizcaina. Ninguno de los dos sabían euskera pero sí lo aprendió su hijo. Creo 

por otra parte, que fue el único alumno que Elvira preparó para hacer el ingreso 

de Bachillerato por libre en el instituto. 

Sobre esta ikastola hay muchísimas personas que saben mucho más que yo, 

andereños que trabajaron con ella, que hicieron sus prácticas, como ejemplo 

puedo mencionar a Mari Carmen Mitxelena, que estuvo junto a ella muchos 

años. 

Yo únicamente voy a comentar pequeños detalles de su sistema de 

enseñanza. Las clases duraban creo que alrededor de tres horas que, 

simplificando, podríamos dividir en tres partes. Una, en la que se rezaba y se 

cantaba, otra en la que se jugaba y una tercera en la que se estudiaba. Sus 

métodos de enseñanza, eran muy avanzados para la época. Elvira tenía una 

hermana religiosa en Francia dedicada a la enseñanza y ésta le enviaba los 

últimos sistemas de enseñanza que funcionaban por Europa, que luego Elvira 

los amoldaba a nuestra forma de ser. Cualquier ocasión era buena para 

enseñar. Un cumpleaños lo usaba para hacer operaciones aritméticas con los 

goxokis. Nuestro lugar de recreo era el monte Urgull, donde lo mismo nos 

enseñaba geografía, como botánica, etc. En la pequeña habitación de su casa 

había una mesa adosada a la pared, muy común en nuestros caseríos, que 

usábamos para escribir. Todo lo demás lo hacíamos sentados en el suelo, 

"txinarrak bezela", como decía ella. En esa habitación muchos conocimos una 

ikurriña de verdad, quemada, agujereada, una ikurriña de algún batallón de 

gudaris. 

Elvira era una mujer muy religiosa, difícil, dura, austera y magnífica enseñante. 

Una mujer con ideas firmes que creo que la hicieron sufrir. Sufrió con la 

introducción de la H en el euskera, no estaba de acuerdo con el euskera batua 

que se estaba gestando, entre otras cosas, porque se iba a perder parte de la 

riqueza de la lengua, como sus dialectos, sus tratamientos como hablar de "ika" 
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ya prácticamente perdido entre nuestros jóvenes y qué decir del "beorri". Sufrió 

por su patria, ya que estaba en contra del camino que estaba tomando, y creo 

que por todo ello, murió de tristeza. Pero, como antes he mencionado, junto a 

ella hubo personas involucradas en crear una ikastola. Entre ellas mi madre, 

Elixabete Maiztegi, maestra como ella, pero condenada por Franco a no poder 

ejercer su profesión durante los 40 años que vivió el dictador, por el "gravísimo" 

delito de enseñar canciones y teatro en euskera, fuera de las horas lectivas a 

sus niñas en la escuela de Areso (Nafarroa). 

Pero al igual que mi familia, hubo muchas que se involucraron apostando por 

una educación nuestra, dentro de la posibilidades del momento. Familias, que 

dejaron primero en manos de Elvira y después en todas aquellas andereños 

(no recuerdo que hubiera ningún maixu en aquellas primeros años) lo mejor de 

sus familias, sus hijos. Estas líneas que he escrito han querido servir como 

recuerdo a aquellos pioneros de la posguerra. 

Hoy que la memoria histórica está tan de moda, qué menos que recordar los 

orígenes de las ikastolas de la posguerra. He querido hacer este pequeño 

homenaje a todos aquellos que en momentos tan duros para nuestra patria 

pusieron todo su esfuerzo y se arriesgaron para sacar adelante nuestro 

euskera. 
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ERANSKINA II 

¿Un lexatin? No, mejor váyase a sudar al parque 

La prescripción de ejercicio físico en sustitución de algunos 

medicamentos gana adeptos en todas las especialidades médicas  

 La verdadera píldora para todo es el ejercicio, por A. LUCÏA  Carlos Arribas 

16 DIC 2013 - 20:36 CET70

 

Imagen de la XXXV Maratón de Madrid, celebrada en 2011. / C. Manuel 

En los periódicos salen muchas veces noticias que despiertan admiración, pero no 

extrañeza. Noticias de este cariz: un hombre de 102 años se prepara para batir su 

propio récord de la hora en bicicleta para centenarios. Hace dos años, un francés, 

llamado Robert Marchand, que ha combatido en dos guerras, ha sido bombero en 

París, ha trabajado de leñador en Canadá y después de jardinero hasta los 76 años, fue 

capaz de recorrer en un velódromo 24,251 kilómetros durante 60 minutos en bicicleta. 

Desde entonces, Marchand, que lleva una vida autónoma en soledad y hasta sigue 

conduciendo su coche, se ha sometido a un seguimiento científico por parte de 

fisiólogos franceses y a un riguroso plan de entrenamiento que le ha permitido, 

sorprendentemente, mejorar su forma física y su capacidad de rendimiento, pese a su 

envejecimiento. “Tiene un consumo de oxígeno de 35 mililitros por kilo y por minuto, 

que es el normal en una persona de 45 años”, explica, admirada, la fisióloga Véronique 

Billat. “Y hace tres meses tenía el consumo de oxígeno de un hombre de 55 años… En 

nada ha ganado 10 años”.  

“Los pacientes aceptan cada vez mejor esta ‘terapia”, dice un médico 

 Para Billat no hay mejor ejemplo para mostrar los magníficos efectos que para la salud 

genera el ejercicio físico, y seguramente no la contradirán el tercio de personas 
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centenarias que reconocen en cualquier estudio dedicado al asunto que en el ejercicio 

físico está el secreto de su longevidad. O tampoco le llevará la contraria Carmen, que 

se niega a decir su edad —“Vale, puede decir que más de 80”, admite— y que todas las 

mañanas, de ocho a nueve, recorre el Retiro, el parque central de Madrid, en bicicleta. 

“Ando en bici una hora al día, por lo menos”, dice. “Y los días que no lo hago me siento 

mal”.  

Sustancias naturales y reparadoras   

 Contra enfermedades neurodegenerativas. El BDNF es una de las 

sustancias que fabrican los músculos durante el ejercicio y que tienen efectos 

positivos en el organismo. En este caso, el BDNF (brain-derived neurotrophic 

factor) aparece con ejercicio aeróbico moderado (por ejemplo, caminar a buen 

ritmo) y ejerce sobre el cerebro, ayudando a la plasticidad de las neuronas. 

Entre sus futuras aplicaciones médicas, todo según el investigador Alejandro de 

Lucía, estaría el complemento de tratamientos antidepresivos y la protección 

contra enfermedades neurodegenerativas. 

 • Atrofia muscular. La IL-4  y la IL-13 (interleuquinas 4 y 13) llegan, por 

ejemplo, al levantar pesas, y podrían llegar a usarse en tratamientos contra 

enfermedades que cursan degeneración neuromuscular, como la distrofia de 

Duchenne. 

 • Cáncer de colon. El complejo S100A8 - S100A9 (calprotectina) se fabrica al 

hacer ejercicio aeróbico extenuante como correr maratones, e inhibe el 

crecimiento de tumores. Se podría llegar a usar como terapia coadyuvante  del 

cáncer de colon. 

 • Antienvejecimiento. La visfativa (también conocida como NAMPT o PBEF) se 

produce al practicar ejercicio aeróbico y, aparte de actuar, como el resto de 

estas sustancias, sobre los propios músculos, lo hace sobre el tejido adiposo. 

Tiene potencial para ser utilizada en las terapias antienvejecimiento.  

Carmen, como diría algún especialista, genera química buena con el ejercicio que 

contrarresta todos los elementos negativos —sedentarismo, contaminación, estrés...— 

que la vida en las grandes ciudades en el siglo XXI lleva consigo. Pero más allá de esta 

obviedad, no inferior a la obviedad primera —enfermamos cuando dejamos de hacer 

ejercicio, por eso el ejercicio físico nos ayuda a sanar— que da origen al movimiento, 

en los últimos años se ha desarrollado entre médicos de todo el mundo y de todo tipo 

de especialidades un consenso para considerar la práctica de ejercicio físico no como 

un consejo que se da a un enfermo, como se le aconseja no fumar o no beber en 

exceso, sino como una prescripción con el mismo valor terapéutico que el del 

medicamento que a veces le receta también. Todo parte de una nueva obviedad: 
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somos química, producto de reacciones químicas en nuestras células, de un juego de 

proteínas, y el deporte, el sudor, produce también reacciones químicas, como 

cualquier medicamento. El ejercicio previene y cura. 

 Esto se cristaliza en algunos estudios con conclusiones que podrían llamarse de 

sentido común, como uno publicado en el International Journal of Sports Medicine y 

realizado con 11 personas, mujeres y hombres, entre 18 y 56 años, que hicieron el 

Camino de Santiago: 758 kilómetros en 30 días, a una media de 25 kilómetros al día y a 

un 56% de su frecuencia cardiaca máxima. A todos se les midió, antes y después, 

diferentes factores de riesgo de una enfermedad cardiovascular: proteína c-reactiva, 

colesterol, triglicéridos, presión arterial... Todos ellos perdieron peso (unos tres kilos 

de media), grasa, bajaron su presión arterial y mejoraron su capacidad 

cardiorrespiratoria. Y hay, en el otro extremo, estudios más sorprendentes, como uno 

anunciado recientemente en el congreso de Neuroscience en San Diego, que afirma 

que tres sesiones de ejercicio físico moderado durante el embarazo acelera el 

desarrollo neuronal y cerebral del recién nacido.  

Ayuda a frenar el desarrollo de enfermedades como el Alzhéimer  

Pero más allá de los estudios, manda la experiencia diaria de decenas de médicos que 

prescriben ejercicio para afecciones que, en teoría, no tienen nada que ver con el 

sudor o el cansancio. A Cristóbal Belda, oncólogo de Hospitales de Madrid, le llegan 

pocos pacientes cuyos síntomas no correspondan realmente a un cáncer. “Hay muchos 

filtros previos, pero aun así, de vez en cuando llega a mi consulta un paciente cuyos 

síntomas son más la somatización de una crisis de ansiedad o de angustia, sensaciones 

totalmente subjetivas, que manifestaciones de un tumor”, dice Belda. “Y a todos ellos 

les receto de entrada, antes de recetarles un lexatin, unas buenas dosis de ejercicio”.  

En algunos hospitales de EE UU el enfermo hace diálisis y bici a la vez  

A muchos de los pacientes que no necesitan consulta ni tratamiento oncológico, las 

urgencias de los hospitales los derivan casi directamente a un psiquiatra, unos 

especialistas que, cada vez más, como Belda, prescriben química en forma de sudor y 

no en cápsulas. “Cuando prescribo ejercicio, los pacientes se quedan a veces un poco 

parados, pues muchos piensan que siempre que se va a un médico hay que salir con 

varias recetas en la mano, como si al no recetarles nada no se diera importancia a sus 

males. Sin embargo, cada vez lo aceptan mejor, lo admiten perfectamente, sobre todo 

como terapia complementaria. De día sudor, de noche pastillas”, dice el psiquiatra 

Carlos Mur, director de hospital Psiquiátrico de Leganés. “Y lo hago convencido de su 

eficacia química, no solo, como se decía antes, para generarles a los pacientes una 

sensación subjetiva de bienestar. El ejercicio aeróbico, el running o el andar deprisa 

libera por un lado mioquinas, sustancias que influyen en los neurotransmisores y en las 

reacciones químicas que se desencadenan, por ejemplo, en casos de somatización por 
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ansiedad, y por otro libera endorfinas, opiáceos endógenos con efectos relajantes y 

euforizantes. Generan la sensación de bienestar que todo el mundo siente al sudar. 

Activan los mismos receptores gabaérgicos que las benzodiacepinas, los ansiolíticos 

más comunes. El ejercicio ayuda a eliminar tensiones y somatizaciones en tejidos 

óseos y musculares, como la fibromialgia. Y libera adrenalina y testosterona, los 

principales ayudantes para generar situaciones de ansiedad, angustia y pánico. Hay 

que liberarse de la adrenalina”.  

Somos química y el sudor produce también reacciones químicas  

Mikel Izquierdo, catedrático y director del Departamento de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Pública de Navarra, ha centrado su trabajo y sus investigaciones en la 

prescripción de ejercicio en la tercera edad. “Nuestro objetivo”, dice, “es mejorar la 

capacidad funcional de enfermos de diabetes, obesidad, prevenir caídas y roturas de 

cadera. Con la implantación de la prescripción obligatoria de ejercicio en lugar de 

medicamentos en muchos casos se ahorraría miles de millones de euros al sistema de 

salud. El músculo es un órgano endocrino que ponen en marcha reacciones 

moleculares y libera sustancias vasodilatadoras, relajantes, estimulantes… El ejercicio 

provoca relajación muscular posterior, aumento de la temperatura corporal, aumento 

de la liberación de catecolaminas como la adrenalina, dopamina y serotoninas, cambio 

en las ondas cerebrales e incremento del flujo sanguíneo y oxigenación del sistema 

nervioso central”.  

El mejor predictor de la esperanza de vida es la capacidad de andar  

Más que de los mecanismos por los que el ejercicio actúa como un medicamento, 

Izquierdo prefiere hablar de ejemplos prácticos, cuenta, por ejemplo, cómo el ejercicio 

físico ayuda a frenar el desarrollo del alzhéimer, pues el entrenamiento de fuerza sirve 

para mejorar la función cognitiva y cuenta cómo en ciertos hospitales de Estados 

Unidos los pacientes renales se someten a hemodiálisis mientras pedalean en 

bicicletas estáticas. “Es una forma de romper el bucle: los enfermos se fatigan mucho 

porque no se mueven y, como se fatigan, no se mueven. No les mata el riñón, sino la 

fatiga y la falta de movimiento”, dice Izquierdo, que ha coordinado el libro Ejercicio 

físico es salud, en el que se detalla la prescripción de ejercicio para tratar y prevenir 

enfermedades como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedad pulmonar obstructiva, osteoporosis, cáncer de colon, cáncer infantil, 

artritis reumatoide, fibrosis quística y depresión.  

Un estudio con peregrinos a Santiago mostró mejoras en muchos parámetros  

Izquierdo pone otro ejemplo clarificador: “Un nonagenario que hasta entonces llevaba 

una vida autónoma e independiente funcionalmente ingresa en un hospital con 

neumonía. Del centro sanitario sale, por ejemplo, 10 o 15 días más tarde con la 
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neumonía curada, pero tantos días de cama le han dejado tan débil (si no te mueves el 

músculo desaparece) que no puede ni andar y sale en silla de ruedas. Su capacidad 

funcional ha desaparecido. Esa persona morirá pronto, y no por la neumonía, que ya 

está curada, sino por vivir débil en silla de ruedas. Mucha gente no lo sabe, pero el 

mejor predictor de esperanza de vida es la capacidad de andar. Midiendo la velocidad 

de marcha de los ancianos se puede predecir, casi con precisión de una semana, 

cuánto van a vivir” 
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ERANSKINAK III  D ereduan ikasi duten 20-25 urte bitarteko euskaldunen emaitzak, 

ama hizkuntza gaztelera duten gazteek euskarako eta gaztelerako terminologiaren 

ezagutzarako ariketan lortutakoak 
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Ariketa: Borobildu itzazu ezagutzen dituzun hitzak. Kontutan izan 

Gorputz Hezkuntzarekin zer ikusirik dutela. 

IKASLEA 1 

EMAITZAK 

EUSKARAZ: 38 

GAZTELERAZ: 55 



 
 

 
Garazi Aranburu Agirre 

 

 

Agotado 
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Ataque 

Axila 
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Carretilla 
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Contrataque 

Contrincante 
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Dedo 
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Dirección 

Disputa 

Encestar 

Espinillera 

Espiral 

Esquina 
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Extremo 
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Fila 

Finta 

Flato 

Flexibilidad 

Gesto 

Golpetazo 

Grada 

Ingle 

 

Lanzamiento 

Luxación 

Mango 
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Nalga 

Pierna 
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Raqueta 

Retorcer 

Rozadura 

Semifinal 

Sentido 

Sudor 

Tiempo libre 

Toalla 

Tobillo 

Voltereta 

Zig-zag  

Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 
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Ariketa: Borobildu itzazu ezagutzen dituzun hitzak. Kontutan izan 

Gorputz Hezkuntzarekin zer ikusirik dutela. 

IKASLEA 2 

EMAITZA:  

EUSKARAZ: 52 

GAZTELERAZ: 56 
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Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 
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Ariketa: Borobildu itzazu ezagutzen dituzun hitzak. Kontutan izan 
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IKASLEA 3 

EMAITZA:  
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Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 
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Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 
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Ariketa: Borobildu itzazu ezagutzen dituzun hitzak. Kontutan izan 
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Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 
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Tiempo libre 

Toalla 

Tobillo 

Voltereta 

Zig-zag 

 

  

Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 

 

 

Ahitu 

Aisialdi 

Aldaka 

Astiro 

Atzamar 

Aurkari 

Baba 

Barea 

Belaraki 

Berme 

Berna-babesa 

Besapea 

Bihurritu 

Egotzi 

Elastiko 

Eraso 

Ertz 

Eskorga 

Eskuoihal 

Ezker-eskuin 

 

Finalerdia 

Gihar-min 

Giltzadura 

Harmaila 

Hegal 

Helmuga 

Huts 

Ilara 

Ipurmasail 

Iskin egin 

Itzulipurdi 

Izerdi 

Izterrondo 

Jaurtiketa 

Kale egin 

Karranpa 

Keinu 

Kiribil 

Kirten 

Kokoriko 

 

 

 

Kontraeraso 

Koskor 

Lehia 

Lerrokatze 

Lokadura 

Malgutasun 

Narrastu 

Norabidea 

Norantza 

Norgehiagoka 

Oinbular 

Orkatil 

Orpo 

Potro 

Saskiratu 

Sigi-saga 

Urradura 

Zango 

Zartada 

  

Ariketa: Borobildu itzazu ezagutzen dituzun hitzak. Kontutan izan 

Gorputz Hezkuntzarekin zer ikusirik dutela. 

IKASLEA 7: 

EMAITZA:  

EUSKARAZ: 41 

GAZTELERAZ: 54 



 
 

 
Garazi Aranburu Agirre 

 

Agotado 

Agujetas 

Alineación 

Ambidiestro 

Ampolla 

Apoyo 

Arrastrar 

Articulación 

Ataque 

Axila 

Cadera 

Calambre 

Camiseta 

Carretilla 

Chichón 

Competición 

Contrataque 

Contrincante 

Cuclillas 

 

 

 

Dedo 

Despacio 

Dirección 

Disputa 

Encestar 

Espinillera 

Espiral 

Esquina 

Expulsar 

Extremo 

Fallar 

Fallo 

Fila 

Finta 

Flato 

Flexibilidad 

Gesto 

Golpetazo 

Grada 

 

 

 

Ingle 

Lanzamiento 

Luxación 

Mango 

Meta 

Nalga 

Pierna 

Potro 

Raqueta 

Retorcer 

Rozadura 

Semifinal 

Sentido 

Sudor 

Tiempo libre 

Toalla 

Tobillo 

Voltereta 

Zig-zag 

  

Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 

 

 

Ahitu 

Aisialdi 

Aldaka 

Astiro 

Atzamar 

Aurkari 

Baba 

Barea 

Belaraki 

Berme 

Berna-babesa 

Besapea 

Bihurritu 

Egotzi 

Elastiko 

Eraso 

Ertz 

Eskorga 

Eskuoihal 

Ezker-eskuin 

 

Finalerdia 

Gihar-min 

Giltzadura 

Harmaila 

Hegal 

Helmuga 

Huts 

Ilara 

Ipurmasail 

Iskin egin 

Itzulipurdi 

Izerdi 

Izterrondo 

Jaurtiketa 

Kale egin 

Karranpa 

Keinu 

Kiribil 

Kirten 

Kokoriko 

 

 

 

Kontraeraso 

Koskor 

Lehia 

Lerrokatze 

Lokadura 

Malgutasun 

Narrastu 

Norabidea 

Norantza 

Norgehiagoka 

Oinbular 

Orkatil 

Orpo 

Potro 

Saskiratu 

Sigi-saga 

Urradura 

Zango 

Zartada 

  

Ariketa: Borobildu itzazu ezagutzen dituzun hitzak. Kontutan izan 

Gorputz Hezkuntzarekin zer ikusirik dutela. 

IKASLEA 8: 

EMAITZA:  

EUSKARAZ: 32 

GAZTELERAZ: 54 
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Agotado 

Agujetas 

Alineación 

Ambidiestro 

Ampolla 

Apoyo 

Arrastrar 

Articulación 

Ataque 

Axila 

Cadera 

Calambre 

Camiseta 

Carretilla 

Chichón 

Competición 

Contrataque 

Contrincante 

Cuclillas 

 

 

 

Dedo 

Despacio 

Dirección 

Disputa 

Encestar 

Espinillera 

Espiral 

Esquina 

Expulsar 

Extremo 

Fallar 

Fallo 

Fila 

Finta 

Flato 

Flexibilidad 

Gesto 

Golpetazo 

Grada 

 

 

 

Ingle 

Lanzamiento 

Luxación 

Mango 

Meta 

Nalga 

Pierna 

Potro 

Raqueta 

Retorcer 

Rozadura 

Semifinal 

Sentido 

Sudor 

Tiempo libre 

Toalla 

Tobillo 

Voltereta 

Zig-zag 

  

Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 

 

 

Ahitu 

Aisialdi 

Aldaka 

Astiro 

Atzamar 

Aurkari 

Baba 

Barea 

Belaraki 

Berme 

Berna-babesa 

Besapea 

Bihurritu 

Egotzi 

Elastiko 

Eraso 

Ertz 

Eskorga 

Eskuoihal 

Ezker-eskuin 

 

Finalerdia 

Gihar-min 

Giltzadura 

Harmaila 

Hegal 

Helmuga 

Huts 

Ilara 

Ipurmasail 

Iskin egin 

Itzulipurdi 

Izerdi 

Izterrondo 

Jaurtiketa 

Kale egin 

Karranpa 

Keinu 

Kiribil 

Kirten 

Kokoriko 

 

 

 

Kontraeraso 

Koskor 

Lehia 

Lerrokatze 

Lokadura 

Malgutasun 

Narrastu 

Norabidea 

Norantza 

Norgehiagoka 

Oinbular 

Orkatil 

Orpo 

Potro 

Saskiratu 

Sigi-saga 

Urradura 

Zango 

Zartada 

  

Ariketa: Borobildu itzazu ezagutzen dituzun hitzak. Kontutan izan 

Gorputz Hezkuntzarekin zer ikusirik dutela. 

IKASLEA 9: 

EMAITZA:  

EUSKARAZ: 26 

GAZTELERAZ: 56 
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Agotado 

Agujetas 

Alineación 

Ambidiestro 

Ampolla 

Apoyo 

Arrastrar 

Articulación 

Ataque 

Axila 

Cadera 

Calambre 

Camiseta 

Carretilla 

Chichón 

Competición 

Contrataque 

Contrincante 

Cuclillas 

 

 

Dedo 

Despacio 

Dirección 

Disputa 

Encestar 

Espinillera 

Espiral 

Esquina 

Expulsar 

Extremo 

Fallar 

Fallo 

Fila 

Finta 

Flato 

Flexibilidad 

Gesto 

Golpetazo 

Grada 

Ingle 

 

 

Lanzamiento 

Luxación 

Mango 

Meta 

Nalga 

Pierna 

Potro 

Raqueta 

Retorcer 

Rozadura 

Semifinal 

Sentido 

Sudor 

Tiempo libre 

Toalla 

Tobillo 

Voltereta 

Zig-zag 

  

Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 

 

 

Ahitu 

Aisialdi 

Aldaka 

Astiro 

Atzamar 

Aurkari 

Baba 

Barea 

Belaraki 

Berme 

Berna-babesa 

Besapea 

Bihurritu 

Egotzi 

Elastiko 

Eraso 

Ertz 

Eskorga 

Eskuoihal 

Ezker-eskuin 

 

Finalerdia 

Gihar-min 

Giltzadura 

Harmaila 

Hegal 

Helmuga 

Huts 

Ilara 

Ipurmasail 

Iskin egin 

Itzulipurdi 

Izerdi 

Izterrondo 

Jaurtiketa 

Kale egin 

Karranpa 

Keinu 

Kiribil 

Kirten 

Kokoriko 

 

 

 

Kontraeraso 

Koskor 

Lehia 

Lerrokatze 

Lokadura 

Malgutasun 

Narrastu 

Norabidea 

Norantza 

Norgehiagoka 

Oinbular 

Orkatil 

Orpo 

Potro 

Saskiratu 

Sigi-saga 

Urradura 

Zango 

Zartada 

  

Ariketa: Borobildu itzazu ezagutzen dituzun hitzak. Kontutan izan 

Gorputz Hezkuntzarekin zer ikusirik dutela. 

IKASLEA 10: 

EMAITZA:  

EUSKARAZ: 49 

GAZTELERAZ: 57 



 
 

 
Garazi Aranburu Agirre 

 

 

Agotado 

Agujetas 

Alineación 

Ambidiestro 

Ampolla 

Apoyo 

Arrastrar 

Articulación 

Ataque 

Axila 

Cadera 

Calambre 

Camiseta 

Carretilla 

Chichón 

Competición 

Contrataque 

Contrincante 

Cuclillas 

 

 

Dedo 

Despacio 

Dirección 

Disputa 

Encestar 

Espinillera 

Espiral 

Esquina 

Expulsar 

Extremo 

Fallar 

Fallo 

Fila 

Finta 

Flato 

Flexibilidad 

Gesto 

Golpetazo 

Grada 

 

 

 

Ingle 

Lanzamiento 

Luxación 

Mango 

Meta 

Nalga 

Pierna 

Potro 

Raqueta 

Retorcer 

Rozadura 

Semifinal 

Sentido 

Sudor 

Tiempo libre 

Toalla 

Tobillo 

Voltereta 

Zig-zag 

  

Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 

 

 

 

Ahitu 

Aisialdi 

Aldaka 

Astiro 

Atzamar 

Aurkari 

Baba 

Barea 

Belaraki 

Berme 

Berna-babesa 

Besapea 

Bihurritu 

Egotzi 

Elastiko 

Eraso 

Ertz 

Eskorga 

Eskuoihal 

Ezker-eskuin 

 

 

Finalerdia 

Gihar-min 

Giltzadura 

Harmaila 

Hegal 

Helmuga 

Huts 

Ilara 

Ipurmasail 

Iskin egin 

Itzulipurdi 

Izerdi 

Izterrondo 

Jaurtiketa 

Kale egin 

Karranpa 

Keinu 

Kiribil 

Kirten 

Kokoriko 

 

 

Kontraeraso 

Koskor 

Lehia 

Lerrokatze 

Lokadura 

Malgutasun 

Narrastu 

Norabidea 

Norantza 

Norgehiagoka 

Oinbular 

Orkatil 

Orpo 

Potro 

Saskiratu 

Sigi-saga 

Urradura 

Zango 

Zartada 

  

Ariketa: Borobildu itzazu ezagutzen dituzun hitzak. Kontutan izan 

Gorputz Hezkuntzarekin zer ikusirik dutela. 

IKASLEA 11 

EMAITZA:  

EUSKARAZ: 55 

GAZTELERAZ: 54 



 
 

 
Garazi Aranburu Agirre 

 

 

Agotado 

Agujetas 

Alineación 

Ambidiestro 

Ampolla 

Apoyo 

Arrastrar 

Articulación 

Ataque 

Axila 

Cadera 

Calambre 

Camiseta 

Carretilla 

Chichón 

Competición 

Contrataque 

Contrincante 

Cuclillas 

 

Dedo 

Despacio 

Dirección 

Disputa 

Encestar 

Espinillera 

Espiral 

Esquina 

Expulsar 

Extremo 

Fallar 

Fallo 

Fila 

Finta 

Flato 

Flexibilidad 

Gesto 

Golpetazo 

Grada 

 

 

Ingle 

Lanzamiento 

Luxación 

Mango 

Meta 

Nalga 

Pierna 

Potro 

Raqueta 

Retorcer 

Rozadura 

Semifinal 

Sentido 

Sudor 

Tiempo libre 

Toalla 

Tobillo 

Voltereta 

Zig-zag 

 

Ejercicio: Redondea las palabras que conozcas. Ten en cuenta que 

todas tienen relación con la Educación Física. 
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IKASLEA 1 

ERANSKINA IV  D ereduan ikasten duten  8 eta 9 urteko Lehen Hezkuntzako 3. mailako 

ikasleen emaitzak, ama hizkuntza gaztelera duten gazteek euskarako eta gaztelerako 

terminologiaren ezagutzarako ariketan lortutakoak 

 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 2 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 3 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 4 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 5 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 6 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 7 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 8 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 9 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 10 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 

 



 
 

 
Garazi Aranburu Agirre 

IKASLEA 11 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 12 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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IKASLEA 13 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 
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ERANSKINA V Ekarpena: Gorputz Hezkuntzaren lexikoaren hiztegia 

 

GORPUTZ  
HEZKUNTZAREN 
LEXIKOAREN 
HIZTEGIA 

 
2014 

 [LEHEN HEZKUNTZAKO 
ETAPAN GORPUTZ 

HEZKUNTZAREN LEXIKOA 
LANTZEKO OINARRIZKO 

TERMINOLOGIAREN 
HIZTEGIA] 

 



 
 

Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 

 

  

 

 

AITZINSOLASA 

 

Hezkuntza alorrean euskal lexikologia bultzatzeko asmoz sortua izan da hiztegi hau. Lehen hezkuntzako 

etapan lantzen diren edukiekin bat datorren oinarrizko terminologia biltzen du. Hortaz, alor ezberdinetako 

lexikoa aurki daiteke; osasun, kirol, material, eta instalazio eremukoa hain zuzen ere. 

 

Nafarroako hainbat tokitan eta batez ere Iruñerrian bizi dugun egoera linguistikoa kontutan hartuz burutu 

da lan honen garapena. Hortaz, hiztegia euskaraz eta gazteleraz egina dago. 

Hiztegiak antolaketa logiko bat jarrai dezan, alfabetoaren irizpidea kontutan hartuz hitzak Atik Zra 

ordenaturik daude. Gainera bi ataletan banaturik dago. Lehendabizikoa euskarako hitzak dira euskarri. 

Bigarrengoan, aldiz, gaztelerakoak. 

 

Hiztegi hau euskarazko ereduan erabiltzeko pentsatua dago, horregatik euskaraz idatzita daude 

beharrezkoak diren azalpen hauek, D eredua indartzeko egina baitago. 
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Lehen Hezkuntzako Gorputz Hezkuntza arloan euskal lexikologiaren ikaskuntza  indartzeko 
proposamen didaktikoa 

 

 





 
 

 

Abantaila 

Adierazi 

Agindu 

Ahitu 

Ahoa 

Ahosabai 

Ahoz behera 

Ahoz gora 

Aisialdi 

Akidura 

Alboko sake 

Alboa 

Aldaka 

Aldaketa 

Antolatu 

Apalategi 

Ariketa fisiko 

Artikulazio 

Askatu 

Astiro, (patxadaz, mantso, poliki) 

Astoarena egin 

Ate 

Atezain 

Atletismo 

Atseden 

Atsedenaldi 

Atzamar 

Atzelari 

Atzealde 

Aurkari 

Aurreko 

Aurreneko 

Aurrera 

 

 

Ventaja 

Señalar 

Ordenar 

Exhausto, agotado 

Boca 

Paladar 

Boca abajo 

Boca arriba 

Tiempo libre 

Pájara 

Saque de banda 

Lado 

Cadera 

Cambio 

Organizar 

Estante 

Ejercicio físico 

Articulación 

Liberar 

Despacio 

Hacer el burro 

Puerta 

Portero 

Atletismo 

Descanso 

Tiempo de descanso 

Dedo 

Zaguero, defensa 

Parte trasera, posterior 

Adversario 

Anterior 

Primero 

Adelante 

 

A 
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Baba 

Babesgarri 

Bakarka 

Baloi 

Bana 

Banandu 

Banku 

Barea 

Bate 

Batu 

Begi 

Behatz 

Bekoki 

Belar 

Belaraki 

Belarri 

Belaun 

Belaunetakoa 

Belauniko 

Berdinketa 

Berme 

Berna-babesa 

Berna-hezur 

Beroketa 

Berotu 

Bertan behera utzi 

Besapea 

Beso 

Bihurgunea 

Bihurritu 

Bildu 

Binaka 

 

 

 

Ampolla 

Protector 

Individual 

Balón 

Uno-uno 

Separar 

Banco 

Flato 

Bate 

Unir 

Ojo 

Dedo del pie 

Frente 

Hierba 

Raqueta 

Oreja 

Rodilla 

De rodilla 

Arrodillado 

Empate 

Apoyo 

Espinillera 

Tibia 

Calentamiento 

Calentar 

Cancelar, suspender 

Axila 

Brazo 

Curva 

Retorcer 

Recoger 

En pareja 

B 



 
 

 

Bira 

Bizkar 

Bizkar-hezur  

Bizkor,(azkar, arin, agudo) 

Blokeatu 

Boleibol 

Borobilean 

Bostekoa 

Botatu 

Bular 

Bultzatu 

Burezurra 

Buru 

Buruz behera 

Danbateko 

Defendatu 

Denbora 

Deshidratazio 

Desplazamendua 

Diabolo 

Dieta 

Dinamiko 

Efektu 

Egarri 

Egotzi 

Ekimen 

Ekintza 

Elastiko 

Elkarren ondoan 

Elkartu 

Emaitza 

Entrenamendu 

Entrenatu 

 

 

 Vuelta  

Espalda 

Columna vertebral 

Rápido 

Bloquear 

Voleibol 

En círculo 

Apretón de manos, Chocar la mano 

Botar 

Pecho 

Empujar 

Cráneo 

Cabeza 

Cabeza abajo 

Golpe fuerte 

Defender 

Tiempo 

Deshidratación 

Desplazamiento 

Diábolo 

Dieta 

Dinámico 

Efecto 

Sed 

Expulsar 

Iniciativa 

Acción 

Camiseta 

Uno junto a otro 

Unirse 

Resultado 

Entrenamiento 

Entrenar 

D 

E 
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Entrenatzaile  

Epaile 

Eraso  

Errebote  

Erreferentzia 

Errenkada 

Erritmo 

Ertz 

Eskailera 

Eskorga 

Esku 

Esku-ahur 

Esku-barru 

Eskubaloi 

Esku-gaina 

Eskuin 

Eskuinkada 

Eskularru 

Eskumutur 

Eskupilota 

Eskuoihal 

Esku-sokan 

Estutu 

Etzan 

Eutsi 

Ezker 

Ezker-eskuin 

Ezkerkada 

Ezkutatu 

Eztula 

Falta 

Finala 

Finalerdia 

 

 

Entrenador 

Juez 

Ataque 

Rebote 

Referencia 

Fila 

Ritmo 

Borde, esquina 

Escalera 

Carretilla 

Mano 

Palma de la mano 

Palma de la mano 

Balonmano 

Dorso de la mano 

Derecha 

Derechazo 

Guante 

Muñeca 

Pelota mano 

Toalla 

En cadena 

Apretar 

Tumbar 

Sujetar, sostener 

Izquierda 

Ambidiestro 

Izquierdazo 

Ocultar, Eskonder 

Tos 

Falta 

Final 

Semifinal 

F 



 
 

 

Gantz  

Gainentrenamendua 

Gaitasun fisikoa 

Garun 

Geldi 

Geratu 

Gerri 

Gertu 

Gerturatu 

Gihar 

Gihar-min 

Giltzadur 

Gimnasia 

Gogor 

Gola 

Gorputz 

Gorputz atal 

Gorritu 

Gurpil 

Gurutzatu 

Hagina 

Hanka 

Hankalatraba 

Hankaz gora 

Harmaila 

Harri 

Harri-orri-ar 

Hatz 

Hautsi 

Hegal 

Helmuga 

Herri kirol 

Hesi 

 

 

Grasa 

Sobreentrenamiento 

Capacidad física 

Cerebro 

Quieto 

 Parar, detener, quedar 

Cintura 

Cerca 

Acercar 

Músculo 

Agujeta 

Articulación 

Gimnasia 

Duro 

Gol 

Cuerpo 

Parte del cuerpo 

Enrojecer 

Rueda 

Cruzar 

Muela 

Pierna 

A horcajadas 

Patas arriba 

Grada 

Piedra 

Piedra, papel o tijera 

Dedo (de la mano) 

Romper 

Extremo 

Meta 

Deporte rural 

Valla 

H 

G 
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Heste 

Hezur 

Higiene 

Horma 

Horma-barra 

Hotz 

Huts 

Ibili 

Igeriketa 

Igurtzi 

Ihesaldi 

Ilara 

Ilea 

Izerditzea 

Inguratu 

Ipurdiz gora 

Ipurmasail 

Irteera 

Iskin egin 

Ispilu 

itzulipurdi 

Izerdi patsetan 

Izerdi 

Iztarte, hankatarte 

Izterrondo 

Jarduera fisikoa 

Jarri 

Jaso 

Jaurti 

Jaurtiketa 

Jipoi 

Jirabiraka 

Jiraka 

 

 

Intestino 

Hueso 

Higiene 

Pared 

Espaldera 

Frío 

Cero, fallo 

Andar 

Natación 

Frotar 

Escapada 

Fila 

Pelo 

Sudoración 

Rodear 

Boca abajo 

Nalga 

Salida 

Fintar 

Espejo 

Pirueta 

Sudando (mucho) 

Sudor 

Entrepierna 

Ingle 

Actividad física 

Poner 

Recibir 

Lanzar 

Lanzamiento, disparo 

Paliza 

A vueltas 

Girando 

J 

I 



 
 

 

Jokalari 

Jokaleku 

Joko 

Jokoa eten 

Jolas 

Judo 

Kale 

Kanporaketa 

Kanporaketa, txanda 

Karga fisikoa 

Karranpa 

Kartilago 

Kasu egin 

Katamar 

Kaxa 

Keinu 

Kirol 

Kiribil 

Kirol-oinetako 

Kirten 

Klarion 

Kokapena 

Kokoriko 

Kokoti 

Kokots 

Kolkua 

Kolpatu 

Koltxoneta 

Kontra 

Kontraeraso 

Konu 

Koordinazio 

Kontzentrazio 

 

 

Jugador 

Cancha, Lugar de juego 

Juego 

Pausar el juego 

Juego 

judo 

Fallo 

Expulsión 

Ronda, Eliminación 

Carga física 

Calambre 

Cartílago 

Obedecer 

A gatas 

Caja 

Gesto 

Deporte  

Espiral 

Calzado deportivo 

Mango 

Tiza 

Ubicación 

En cuclillas 

Nuca 

Barbilla 

Sobrepecho 

Golpear 

Colchoneta 

Contra 

Contrataque 

Cono 

Coordinación 

Concentración 

K 



 
 

 
Garazi Aranburu Agirre 

Kopeta 

Korrika  /lasterka egin 

Koskor 

Kulunka 

Labur 

Lagundu 

Lasterka (agudo, harrapaladan) 

Lasterketa 

Lau hankatan 

Leher eginda 

Lehertu 

Lehia 

Lehiaketa 

Leku 

Lekuko 

Lepo 

Lerro 

Lerrokatze 

Leun 

Lokadura 

Lotu 

Lur 

Luzatze 

Luze 

Luzean 

Luzera 

Makil 

Makur 

Makurtu 

Malgutasun 

Marra 

Masailezur 

 

 

 

Frente 

Correr 

Chichón 

Balanceo 

Breve 

Acompañar, ayudar 

Rápidamente 

Carrera 

A cuatro patas 

Agotado 

Reventar 

Disputa, competencia 

Competición 

Lugar 

Testigo 

Cuello 

Línea 

Alineación 

Liso 

Luxación 

Atar 

Tierra 

Estiramiento 

Largo 

A largo 

Longitud 

Palo 

Encorvado, torcido 

Encorvar 

Flexibilidad 

Raya 

Mandíbula 

M 



 
 

 

Materiala 

Mindu 

Motel 

Motza 

Muga 

Mugimendu 

Muturrekoa 

Narrastu 

Norabidea 

Norantza 

Norgehiagoka 

Oilaur 

Oilo-ipurdia 

Oin 

Oinbular 

Okertu 

Ondoan 

Ontzi 

Orden 

Ordezko 

Orkatil 

Orkatilatako 

Orpo 

Osagarri 

Ostikada 

Oztopo 

Pala 

Paralelo 

Parean 

Partida 

Pasatu 

Patin 

Pika 

 

 

Material 

Dañar 

Lento 

Corto 

Límite 

Movimiento 

Morrazo 

Arrastrar 

Dirección 

Sentido 

Competencia 

Postilla 

Piel de gallina 

Pie 

Empeine 

Inclinar, torcer 

Próximo, al lado 

Recipiente 

Orden 

Suplente 

Tobillo 

Tobillera 

Talón 

Accesorio 

Patada 

Obstáculo 

Pala 

Paralelo 

En frente, Opuesto 

Partida 

Pasar 

Patin 

Pica 

N 

O 
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Garazi Aranburu Agirre 

Pilatu 

Pilota 

Pilota loratu 

Pinu 

Pista 

Plinto 

Poltsa 

Potentzi 

Putz egin 

Puxika 

Sabelalde 

Saihets 

Sailkapen 

Sailkatu 

Sakatu 

Saltoka 

Sare 

Saski 

Sakibaloi 

Saskiratu 

Sasoi 

Seinale 

Sigi-sagan 

Soinu 

Soka 

Sokasalto 

Sorbalda 

Sukarra 

Taldeka 

Taldekide 

Tantu 

Tartea 

Tatami 

 

 

Acumular 

Bola, pelota 

Bombear la pelota 

Pino 

Pista 

Plinto 

Bolsa 

Potencia 

Soplar 

Globo 

Abdomen 

Costilla 

Clasificación 

Clasificar 

Presionar 

A saltos 

Red 

Cesta 

Baloncesto 

Encestar 

Forma 

Señal 

Zig-zag 

Sonido 

Cuerda 

Saltar a la cuerda 

Hombro 

Fiebre 

En grupo 

Compañero de grupo 

Tanto 

Distancia 

Tatami 

S 

T 



 
 

 

Tenkatu 

Tendinitis 

Tenis 

Tipi- tapa 

Tira egin 

Tirakada 

Tolestu 

Tonua 

Torneo 

Tranpolin 

Tranpolin elastikoa 

Tresna 

Trukaketa 

Txandaka 

Txano 

Txapeldun 

Txapeldunorde 

Txapelketa 

Txingoka 

Txistu 

Txonbo 

Txukundu 

Txurruna 

Ubeldura 

Ukabil 

Uzkurdura muskularra 

Ukitu 

Ukondo 

Urradura 

Urrun 

Uzkurtu 

Uztai 

Zabalera 

 

 

Estirar, tensar 

Tendinitis 

Tenis 

Paso a paso 

Tirar 

Tirón 

Doblar, plegar 

Tono 

Torneo 

Tranpolin 

Tranpolin elástico 

Herramienta 

Cambio 

Alternando 

Gorro/a 

Campeón 

Subcampeón 

Campeonato 

A la pata coja 

Silbido 

Chapuzón 

Ordenar 

Asma 

Hematoma, moratón 

Puño 

Contracción muscular 

Tocar 

Codo 

Rozadura 

Lejos 

Contraer 

Aro 

Ancho 

U 



 
 

 
Garazi Aranburu Agirre 

Zabuka 

Zaintiratura 

Zaku 

Zaldi 

Zango 

Zapaldu 

Zartada 

Zauri 

Zelai 

Zentzumen 

Zinta 

Zozketa 

Zubia 

Zuntz-haustura 

Zuntz muskular 

Zutik 

Zutoin 

 

Balanceando 

Esguince 

Saco 

Potro 

Pierna 

Pisar 

Golpetazo 

Herida 

Campo 

Sentido 

Cinta 

Sorteo 

Puente 

Rotura fibrilar 

Fibra muscular 

De pié 

Poste 

Z 
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Garazi Aranburu Agirre 

A cuatro patas 

A gatas 

A horcajadas 

A la pata coja 

A largo 

A saltos 

A vueltas 

Abdomen 

Accesorio 

Acción 

Acercar 

Acompañar, ayudar 

Actividad física 

Acumular 

Adelante 

Adversario 

Agotado 

Agujeta 

Alineación 

Alternando 

Ambidiestro 

Ampolla 

Ancho 

Andar 

Anterior 

Apoyo 

Apretar 

Apretón de manos, Chocar la mano 

Aro 

Arrastrar 

Arrodillado 

Articulación 

 

 

 

Lau hankatan 

Katamar 

Hankalatraba 

Txingoka 

Luzean 

Saltoka 

Jirabiraka 

Sabelalde 

Osagarri 

Ekintza 

Gerturatu 

Lagundu, acompañar 

Jarduera fisikoa 

Pilatu 

Aurrera 

Aurkari 

Leher eginda 

Gihar-min 

Lerrokatze 

Txandaka 

Ezker-eskuin 

Baba 

Zabalera 

Ibili 

Aurreko 

Berme 

Estutu 

Bostekoa 

Uztai 

Narrastu 

Belauniko 

Artikulazio, giltzadur 

A 



 
 

 

Asma 

Ataque 

Atar 

Atletismo 

Axila 

Balanceando 

Balanceo 

Balón 

Baloncesto 

Balonmano 

Banco 

Barbilla 

Bate 

Bloquear 

Boca 

Boca abajo 

Boca arriba 

Bola, pelota 

Bolsa 

Bombear la pelota 

Borde, esquina 

Botar 

Brazo 

Breve 

Cabeza 

Cabeza abajo 

Cadera 

Caja 

Calambre 

Calentamiento 

Calentar 

Calzado deportivo 

Cambio 

 

 

Txurruna 

Eraso 

Lotu 

Atletismo 

Besapea 

Zabuka 

Kulunka 

Baloi 

Saskibaloi 

Eskubaloi 

Banku 

Kokots 

Bate 

Blokeatu 

Ahoa 

Ahoz behera, Ipurdiz gora 

Ahoz gora 

Pilota 

Poltsa 

Pilota loratu 

Ertz 

Botatu 

Beso 

Laburra 

Buru 

Buruz behera 

Aldaka 

Kaxa 

Karga fisikoa, Carga física 

Beroketa 

Berotu 

Kirol-oinetako 

Aldaketa, Trukaketa 

B 
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Garazi Aranburu Agirre 

Camiseta 

Campeón 

Campeonato 

Campo 

Cancelar, suspender 

Cancha, Lugar de juego 

Capacidad física 

Carga física 

Carrera 

Carretilla 

Cartílago 

Cerca 

Cerebro 

Cero, fallo 

Cesta 

Chapuzón 

Chichón 

Cinta 

Cintura 

Clasificación 

Clasificar 

Codo 

Colchoneta 

Columna vertebral 

Compañero de grupo 

Competencia 

Competición 

Concentración 

Cono 

Contra 

Contracción muscular 

Contraer 

Contrataque 

 

 

Elastiko 

Txapeldun 

Txapelketa 

Zelai 

Bertan behera utzi 

Jokaleku 

Gaitasun fisikoa 

Karranpa 

Lasterketa 

Eskorga 

Kartilago 

Gertu 

Garun 

Huts 

Saski 

Txonbo 

Koxkor-babesa 

Zinta 

Gerri 

Sailkapen 

Sailkatu 

Ukondo 

Koltxoneta 

Bizkar-hezur  

Taldekide 

Norgehiagoka 

Lehiaketa 

Kontzentrazio 

Konu 

Kontra 

Uzkurdura muskularra 

Uzkurtu 

Kontraeraso 



 
 

 

Coordinación 

Correr 

Corto 

Costilla 

Cráneo 

Cruzar 

Cuello 

Cuerda 

Cuerpo 

Curva 

Dañar 

De pié 

De rodilla 

Dedo 

Dedo (de la mano) 

Dedo del pie 

Defender 

Deporte  

Deporte rural 

Derecha 

Derechazo 

Descanso 

Deshidratación 

Despacio 

Desplazamiento 

Diábolo 

Dieta 

Dinámico 

Dirección 

Disputa, competencia 

Distancia 

Doblar, plegar 

Dorso de la mano 

 

 

Koordinazio 

Korrika  /lasterka egin 

Motza 

Saihets 

Burezurra 

Gurutzatu 

Lepo 

Soka 

Gorputz 

Bihurgunea 

Mindu 

Zutik 

Belaunetakoa 

Atzamar 

Hatz 

Behatz 

Defendatu 

Kirol 

Herri kirol 

Eskuin 

Eskuinkada 

Atseden 

Deshidratazio 

Astiro, (patxadaz, mantso, poliki) 

Desplazamendua 

Diabolo 

Dieta 

Dinamiko 

Norabidea 

Lehia 

Tartea 

Tolestu 

Esku-gaina 
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Garazi Aranburu Agirre 

Duro 

Efecto 

Ejercicio físico 

Empate 

Empeine 

Empujar 

En cadena 

En círculo 

En cuclillas 

En frente, Opuesto 

En grupo 

En pareja 

Encestar 

Encorvado, torcido 

Encorvar 

Enrojecer 

Entrenador 

Entrenamiento 

Entrenar 

Entrepierna 

Escalera 

Escapada 

Esguince 

Espalda 

Espaldera 

Espejo 

Espinillera 

Espiral 

Estante 

Estiramiento 

Estirar, tensar 

Exhausto, agotado 

Expulsar 

 

 

Gogor 

Efektu 

Ariketa fisiko 

Berdinketa 

Oinbular 

Bultzatu 

Esku-sokan 

Borobilean 

Kokoriko 

Parean 

Taldeka 

Binaka 

Saskiratu 

Makur 

Makurtu 

Gorritu 

Entrenatzaile  

Entrenamendu 

Entrenatu 

Iztarte, hankatarte 

Eskailera 

Ihesaldi 

Zaintiratura 

Bizkar 

Horma-barra 

Ispilu 

Berna-babesa 

Kiribil 

Apalategi 

Luzatze 

Tenkatu 

Ahitu 

Egotzi 
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Expulsión 

Extremo 

Fallo 

Falta 

Fibra muscular 

Fiebre 

Fila 

Final 

Fintar 

Flato 

Flexibilidad 

Forma 

Frente 

Frío 

Frotar 

Gesto 

Gimnasia 

Girando 

Globo 

Gol 

Golpe fuerte 

Golpear 

Gorro/a 

Grada 

Grasa 

Guante 

Hacer el burro 

Hematoma, moratón 

Herida 

Herramienta 

Hierba 

Hiegiene 

Hombro 

 

 

Kanporaketa 

Hegal 

Kale 

Falta 

Zuntz muskular 

Sukarra 

Errenkada, Ilara 

Finala 

Iskin egin 

Barea 

Malgutasun 

Sasoi 

Bekoki, Kopeta 

Hotz 

Igurtzi 

Keinu 

Gimnasia 

Jiraka 

Puxika 

Gola 

Danbateko 

Kolpatu 

Txano 

Harmaila 

Gantz,  

Eskularru 

Astoarena egin 

Ubeldura 

Zauri 

Tresna 

Belar 

Higiene 

Sorbalda 

F 
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Garazi Aranburu Agirre 

Hueso 

Inclinar, torcer 

Individual 

Ingle 

Iniciativa 

Intestino 

Izquierda 

Izquierdazo 

Judo 

Juego 

Juego 

Juez 

Jugador 

Lado 

Lanzamiento, disparo 

Lanzar 

Largo 

Lejos 

Lento 

Liberar 

Límite 

Línea 

Liso 

Longitud 

Lugar 

Luxación 

Mandíbula 

Mango 

Mano 

Material 

Meta 

Morrazo 

Movimiento 

 

 

Hezur 

Okertu 

Bakarka 

Izterrondo 

Ekimen 

Heste 

Ezker 

Ezkerkada 

Judo 

Joko 

Jolas 

Epaile 

Jokalari 

Alboa 

Jaurtiketa 

Jaurti 

Luze 

Urrun 

Motel 

Askatu 

Muga 

Lerro 

Leun 

Luzera 

Leku 

Lokadura 

Masailezur 

Kirten 

Esku 

Materiala 

Helmuga 

Muturrekoa 

Mugimendu 

I 
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Muela 

Muñeca 

Músculo 

Nalga 

Natación 

Nuca 

Obedecer 

Obstáculo 

Ocultar, Esconder 

Ojo 

Ordenar 

Ordenar 

Oreja 

Organizar 

Pájara 

Pala 

Paladar 

Paliza 

Palma de la mano 

Palo 

Paralelo 

Parar, detener, quedar 

Pared 

Parte del cuerpo 

Parte trasera, posterior 

Partida 

Pasar 

Paso a paso 

Patada 

Patas arriba 

Patín 

Pausar el juego 

Pecho 

 

 

Hagina 

Eskumutur 

Gihar 

Ipurmasail 

Igeriketa 

Kokoti 

Kasu egin 

Oztopo 

Ezkutatu 

Begi 

Agindu 

Txukundu 

Belarri 

Antolatu 

Akidura 

Pala 

Ahosabai 

Jipoi 

Esku-ahur, Esku-barru 

Makil 

Paralelo 

Geratu 

Horma 

Gorputz atal 

Atzealde 

Partida 

Pasatu 

Tipi- tapa 

Ostikada 

Hankaz gora 

Patin 

Jokoa eten 

Bular 

N 

O 
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Garazi Aranburu Agirre 

Pelo 

Pelota mano 

Pica 

Picor 

Pie 

Piedra 

Piedra, papel o tijera 

Piel de gallina 

Pierna 

Pino 

Pirueta 

Pisar 

Pista 

Plinto 

Poner 

Portero 

Poste 

Postilla 

Potencia 

Potro 

Presionar 

Primero 

Protección 

Protector 

Próximo, al lado 

Puente 

Puerta 

Puño 

Quieto 

Rápidamente 

Rápido 

Raqueta 

 

 

 

Ilea 

Eskupilota 

Pika 

Azkura 

Oin 

Harri 

Harri-orri-ar 

Oilo-ipurdia 

Hanka, Zango 

Pinu 

Itzulipurdi 

Zapaldu 

Pista 

Plinto 

Jarri 

Atezain 

Zutoin 

Oilaur 

Potentzi 

Zaldi 

Sakatu 

Aurreneko 

Kukimiku 

Babesgarri 

Ondoan 

Zubia 

Ate 

Ukabil 

Geldi 

Lasterka, (agudo, arrapaladan) 

Bizkor, (azkar, arin, agudo) 

Belaraki 

Q 
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Raya 

Rebote 

Recibir 

Recipiente 

Recoger 

Red 

Referencia 

Resultado 

Retorcer 

Reventar 

Ritmo 

Rodear 

Rodilla 

Romper 

Ronda, Eliminación 

Rotura fibrilar 

Rozadura 

Rueda 

Saco 

Salida 

Saltar a la cuerda 

Saque de banda 

Sed 

Semifinal 

Sentido 

Sentido 

Señal 

Señalar 

Separar 

Silbido 

Sobreentrenamiento 

Sobrepecho 

Sonido 

 

 

Marra 

Errebote  

Jaso 

Ontzi 

Bildu 

Sare 

Erreferentzia 

Emaitza 

Bihurritu 

Lehertu 

Erritmo 

Inguratu 

Belaun 

Hautsi 

Kanporaketa, txanda 

Zuntz-haustura 

Urradura 

Gurpil 

Zaku 

Irteera 

Sokasalto 

Alboko sake 

Egarri 

Finalerdia 

Norantza 

Zentzumen 

Seinale 

Adierazi 

Banandu 

Txistu 

Gainentrenamendua,  

Kolkua 

Soinu 

S 



 
 

 
Garazi Aranburu Agirre 

Soplar 

Sorteo 

Subcampeón 

Sudando (mucho) 

Sudor 

Sudoración 

Sujetar, sostener 

Suplente 

Talón 

Tanto 

Tatami 

Tendinitis 

Tenis 

Testigo 

Tibia 

Tiempo 

Tiempo de descanso 

Tiempo libre 

Tierra 

Tirar 

Tirón 

Tiza 

Toalla 

Tobillera 

Tobillo 

Tocar 

Tono 

Torneo 

Tos 

Trallazo 

Tranpolin 

Tranpolin elástico 

Tumbar 

 

 

Putz egin 

Zozketa 

Txapeldunorde 

Izerdi patsetan 

Izerdi 

Izerditzea 

Eutsi 

Ordezko 

Orpo 

Tantu 

Tatami 

Tendinitis 

Tenis 

Lekuko 

Berna-hezur 

Denbora 

Atsedenaldi 

Aisialdi 

Lur 

Tira egin 

Tirakada 

Klarion 

Eskuoihal 

Orkatilatako 

Orkatil 

Ukitu 

Tonua 

Torneo 

Eztula 

Zartada 

Tranpolin 

Tranpolin elastikoa 

Etzan 

T 



 
 

 

Ubicación 

Unir 

Unirse 

Uno junto a otro 

Uno-uno 

Valla 

Ventaja 

Voleibol 

Vuelta  

Zaguero, defensa 

Zig-zag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokapena 

Batu 

Elkartu 

Elkarren ondoan 

Bana 

Hesi 

Abantaila 

Boleibol 

Bira 

Atzelari 

Sigi-sagan 
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