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ZUZTARLUZE TXAPELKETA 

 
 

Zer da? 
 

Zuztarluze txapelketa EITBko Mihiluze txapelketako edizio bertokotua da. Zuztarretatik 
ahora egitasmoko zein Galdakaoko ondare etnolinguistikoarekin prestatu den txapelketa. 
Ondare etnolinguistikoarekin gozatu eta umeen artean gizarteratzeko helburua du. 

 
 

Antolakuntza 
 

EITBko programaren antzera partehartzaileak bikoteak dira. Bikote bakoitza beste 3 
bikoteekin leihatzen da, orotara 4 bikote osatuz (LHkoen kasuan, ostera, 5 izango dira 
bikoteak). Hiru fase ezberdinetan, probaz proba, garaile bakarra suertatu arte garatzen joango 
da jolasa.  

 
 

Parte hartzea 

 
Galdakaoko ikastetxe guztiek parte hartu dute. Horixe zen hasiera-hasieratik 

helburuetako bat. Guztien parte-hartzea bultzatzea. Eta hala izan da. Materiala, proben 
edukiak, moldaketak... ikastetxeekin batera landu eta adostu dira batzar batzuetan. 
Kanporaketak eta finalaurreak ikastetxez ikastetxe izan dira. Eta orain, maiatzaren 31n, 
Torrezabal Kultur Etxeko Areto Nagusian izango da FINALA.  

 
Hiru ziklo ezberdin hauetako umeek/gaztetxoek parte hartu dute: 

 
LH 5. eta 6. Maila 
DBH 1. eta 2. Maila 
DBH 3. eta 4. maila 

 
 

Jolas interaktiboa 
 

Zuztarluze Mihiluzeko probak kontuan hartuta diseinatu eta garatu dugun jolas 
interaktiboa da. Jolasa ordenadoretik erreproduzituko litzateke eta erabilera sinplea du, 
edozeinek erabiltzeko modukoa. 

 
Proba bakoitzean jolasak berak edukiak kargatzen ditu, emaitzaren araberako puntuaketa 

burutu, bikoteen izenak agertuarazi… umeek eurek ordenadorea manipulatuko dute eta 
euskararekin eta gure kulturarekin gozatuko dute.  
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Probak eta edukiak 

 
 
  

Lehenengo fasea             3 proba 
 

 
KALEKUMEAK 
 
Galdakaoko udalak batutako leku-izenak landuko dira. 8 toponimo ezberdin multzo bitan 
sailkatzeko : Eraikinak (baserria, eliza, baseliza, errota, dorrea...) ala Parajeak (basoa, landa, 
soloa, mendia...). 
 
ZER DA BA? 
 
Bizkaierazko zein Galdakaoko berbategia landuko da. Batuerazko 4 berba emango dira 8 
aukeren artean baliokidea hautatzeko.  
 
NI BIZI NAZ BASERRIAN 
 
Baserri giroko argazkia zatikatua eta gutxinaka erakusten joango da.  
 

 
 

Bigarren fasea             2 proba 
 

 
BERBALAPIKOA 
 
Hemen ere bizkaierazko zein Galdakaoko berbategia laduko da. Kasu honetan 4 definizio 
emango dira 8 aukeren artean baliokidea hautatzeko.  
 
EKINA BARAGARRIA DA! 
 
Bizkaierazko, Galdakaoko eta bailarako esaerak lantzea du helburu proba honek. Hiru esaera 
agertuko dira, banan-banan. Esaeren hitzen ordena nahastuta agertuko da eta hitzez hitz esaera 
ordenatu beharko da.  
 
 

 
Hirugarren fasea             Proba 1 

 
 
KANTUKE ETA KONTUKE 
 
Pantailan kanta edo bertsoa irakurgai agertuko da, puntuak ixilduta, betetzeko hutsuneekin. 
Hutsuneak betetzeko aukerak ere ikusgai agertuko dira.  

 
 


