Neurri txikiak eta handiak
Gaur arte 3.000 bertso doinu jaso dira. Neurri ezberdinetako doinuak daude.
Ikas dezagun neurri ezagunenak bereizten!

Doinua hautatzerakoan,
zeri erreparatu
. Alaia, serioa ala tristea nahi dugun.
. Zenbat oin erabili nahi ditugun.
. Esaldi luzeak ala laburrak egin nahi ditugun.
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Oinen arabera:
kopla, 8koa edo 10ekoa
Erreparatu bertsoak zenbat oin dituen.

2 oin
kopla

4 oin
8koa

5 oin
10ekoa

Esaldiaren luzeraren
arabera: txikia edo handia
Hartu bertsoaren puntu bat eta ikusi zenbat silaba dituen lehen lerroak
eta zenbat bigarren lerroak.

7/6 = Txikia
(13 silaba)

10/8 = Handia
(18 silaba)
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Ea bertso bakoitza zein neurritakoa den ondorioztatzeko gai garen!
Aldiro, erreparatu zenbat oin dituen eta puntuaren silaba kopuruari.

2 oin 4 oin 5 oin
kopla 8ko 10eko

Ama begira zazu
leihotik plazara
ni bezalakorikan
plazan ba ote da?
Ari naizela ari naizela
hor ikusten dut Txirrita
eta zein ez da harrituko gaur
gizon hori ikusita
dudarik gabe egina dio
andregaiari bisita
oso dotore etorri zaigu
bi alkandora jantzita.
Bizitza kantu bat da
guretzat hain justu
neska-mutilok hori
dago gure esku
kantari eskolara
kantari jolastu
kantari lotaratu
kantari amestu
kantatzen ez duenak
zorionik ez du.
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7/6
Txikia

10/8
Handia

Neurrian sartzen: esaldiak
Batzuetan, doinua egoki betetzeko, hitz gehiago sartu behar ditugu edo hitzen bat
kendu.
Egoera horretan, abiapuntua hauxe da: esaldia uler dadin,
zein hitz dira ezinbestekoak?

Hitz gako horien inguruan, beste hitz hauek jarri edo kendu genitzake, esaldia
luzatzeko edo mozteko.

Jarri edo kentzeko hitzak
Silaba bakarrekoak

Bi silabakoak

BAI / EZ
NI / ZU / GU
GAUR /LEHEN / BEHIN
HAIN
HAN / HOR
MAIZ
BA
Hiru silabakoak

AKASO / AGIAN / SEGURU
ERABAT / ZEHARO
BENETAN
ORDUAN / SARRITAN
EDERKI / POLIKI / HORRELA
GAINERA
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AIZU / OSO / HALA
NIRE / ZURE / BERE
BAINA / NOSKI / BERAZ
LASTER / ORAIN
GERO / BIHAR
ONGI / GAIZKI
BEHINTZAT / BERRIZ

luzatzeko eta mozteko estrategiak

Atzizkiak
HItzak luzatzeko modu ona da atzizkiak erabiltzea.

HORI-XE
TXIKI-TXO
ZORRI-TSU
ETXE-RA / ETXE-RANTZA
ZU-RI / ZU-REKIN
ZU-GANA / ZU-REGANA
AITA-GATIK / AITA-RENGATIK
ATZO-TIK / BETI-DANIK
HAMAR-ETAN / HAMAR-ETARAKO

Sinonimoak eta antzekoak
Hitzak ordezkatu egin ditzakegu antzeko esanahia duten eta silaba gehiago/gutxiago
duten beste batzuekin.

NAHI / GURA / DESIO / ESPERO
JARRI / EZARRI / IPINI
EMAN / ESKAINI / PARATU
ANDREA / EMAKUMEA
KANTU / ABESTI
ONA / BIKAINA / EDER GALANTA
TXARRA / KAXKARRA / NEGARGARRIA
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