
Jardueraren deskribapenerako gidoia 

 

Izenburua:  Mungialdeko berbak 

 

Eremua:  Eskolako kideen hizkuntzazko prestakuntza eta erabilera 

 

Estamentua: Ikasleak 

Etapa: LH osorako 

 

Partaide kopurua: 360 bat ikasle 

 

Iraupena: Hainbat saiotan ( ikasleen batzarrak, tutoretzak) 

Arduraduna: Normalkuntza arduraduna, euskara ikasle arduradunak eta tutorea. 

 

Arduradunaren zeregina   

Normalkuntza arduradunak: Ziklo bakoitzerako aproposak diren hitzak aukeratu eta  

zerrenda bat egin. 

Hitz horiekin ordenagailuetan jolasteko jolasak asmatu (Educaplay-rekin) eta blog-ean 

jarri ( euskara txokoan). 

 

Ikasle arduradunak: Bileran hitzak jaso, gelara eraman, eta ea han esanahia dakiten.  

Haien artean hitz horien inguruan berba egin (nork esaten duen,  noiz…). 

Hurrengo batzarrean erantzuna jasoko dute, eta prest daude jolastera joateko. 

 

Tutorea: Tutoretzetan euskara batzordetik datozen proposamenak landu. 

Saio batzuk aukeratu jolas hauetara jolastu ahal izateko. 

 

 

 

 



 

Materiala:   

 

http://www.mungia.org/lexico-de-mungialdea 

Eskolako blog bat:  

http://legarda1zikloa13-15.blogspot.com.es/search/label/KURUBIO%20TXOKOA 

 

 

Helburua:  Mungialdeko berbak ezagutzea, eta 6. mailan egiten den Mihiluze   

lehiaketarako prestatu. 

 

Azalpena: Euskara arduradunak ikasleekin egiten ditugun bileretan ziklo bakoitzerako 

zerrenda bat aurkezten da. Zerrenda hori ikasleek gelara eramango dute, eta ikaskideen 

artean asmatu behar dute hitz horien esanahia. Hurrengo euskara bileran erantzunak 

jasoko dituzte, eta erantzunak jaso eta gero, ordenagailuetan jolas egin ahal izango dute.  

 

Oharrak: Aurten berdina egingo dugu, baina zerrenda eman eta gero ikasleek, esaldi, 

ipuintxo, olerkitxo… bat asmatuko dute eta pasabide zehatz batzuetan haien lanak ikusgai 

jarriko dira (euskara txokoetan). 

 

 

 

 

 

http://www.mungia.org/lexico-de-mungialdea
http://legarda1zikloa13-15.blogspot.com.es/search/label/KURUBIO%20TXOKOA


MUNGIAKO BERBAK 

 
 

Hitza nola idazten den eta nola ahoskatzen den azaltzen da. 

 

 

LH 1. ZIKLORAKO 

1. Anbulua (anbulue)- Troinua, korapiloa. 

 

1- Antiojuak  (antiojuek)  - Betaurrekoak 

 

1. Atoan (atoan) – Momentuan, laster baten. 

 

1. Belu (belu) – Berandu. Belu barik= laster 

 

1. Errekaduak (errekaduek) – Erosketak, mandatuak. 

 

1. Lupetza - basea eta basatza 

 

1. Izarrik (ixarrik) – Esna, esnatuta, itzarrik. 

 

 

LH 2. ZIKLORAKO 

2. Errietan (errietan) – Burrukan. Errietan egin, ibili, hasi… 

                                 “Errietan egin” Agirika egin, haserre egin. 

 

2. Galapan (galapan)  – Karraderan, korrika, andaran. 

 

2. Aparau ( apareu) – Erdi erdian jo, azartau. 

 

2. Mizkatua (misketue) – Kapritxo asko dituena 

 

2. Olgau (olgeu, olgau) – Jolastu 



 

2. Tripazorriak (tripasorriek) – Gosea denean tripek egiten daben zaratea eta 

kili kilia. 

 

2. Txakur eztula  (txakur eztule)- Eztul txarra, eztul sikua. 

 

2. Jagi (jagi) – Nonondik altxatu/altzatu. 

 

 

LH 3 ZIKLORAKO 

3. Gurata (gureta)  – Nahita. 

 

3. Hondinokarren (ondinokarren)- Oraindik. “Zagoz trankil,  hondinokarren 

laurak bere ez dira-eta”. 

 

3. Kargu egin - Gobernau, jagon, kasu egin. NORI  kasua hartzen dau. “Egin 

kargu esneari gainezka egin ez dezan” 

 

3. Lorrindu (lorrindu, lorrinddu) - Kakaztu. 

. 

3. Ostantzean – Bestela, ezpabere. 

“Karrederan joan beharko dot, ostantzean galdu egingo dot autobusa.” 

 

3. Ugazaba; ugazabandrea (usaba; usabandrea) – jabea, nagusia, agintaria. 

 

3. Begira egon (begire egon)  – Zain, itxaroten egon. N0REN kasuan erabiltzen 

da: “Amaren begira nago”. 

 

3. Almandrongilak  (almondrongillek, almandrongillek) -  Okela- pelotatxuak 

(jatekoa). 

 Garri bueltan sortzen diran okelei ere esaten jake. 


