
LLehen Hezkuntzako Ipuin Lehiaketa

1 1 Ipuinek euskaraz idatziak izan beharko

dute eta ipuinlariek Eibarko ikastetxeren

batetan ikasten jardun.

2 Lanak orijinalak, inoiz argitaragabeak eta beste

inongo lehiaketara aurkeztu gabeak izango dira.

Irakaslegoak ezingo ditu inundik inora ikutu,

ez ortografia zainduz ezta aurre-selekziorik

eginez ere.

3 Gaia librea izanik, partaide bakoitzak lan bakarra

aurkeztuko du.

4 Lanak eskuz idatzitakoak izango dira

LH 1-2 mailetan eta makinaz edo

eskuz LH 3-6 mailetan.

5 Lanak gaitzizen eta telefono zenbakiz 

izenpetuko dira. Ziklo eta ereduka sartuko dira 

kartazaletan. Kartazal hauei gaitzizen eta telefono

zenbakiak identifikatzeko beste orri bat erantsiko zaio

(gaitzizen + telefonoa = izen-abizenak, maila eta

ikastetxea).

6 Ipuinen luzera.

� Lehen Hezkuntza

* 1go eta 2. maila: Orrialde erdia eta marrazkia

gehienez (eskuz).

* 3. eta 4. maila: Gutxienez  orrialde erdia eta 

gehienez orrialde eta erdi (eskuz edo makinaz).

* 5. eta 6. maila: Gutxienez orrialde bat eta gehienez

bi (eskuz edo makinaz).

7 Ipuinak MARTXOAREN 7an

eguerdiko 13.00etarako 

entregatu beharko dira

...eta kitto!n (Urkizu, 11).

8 Epaimahaia, irakasleek, 

...eta kitto! Euskara Elkarteko kideek

eta herritar literaturzaleek osatuko dute      (ikastetxe

eta etapa bakoitzeko irakasle bat izan beharko da

gutxienez epaimahaian).

9 Ebazpena APIRILAREN 27an emango da eta  

aldaezina da

10 Sari banaketa ekitaldia Hezkuntza Esparruko areto

nagusian izango da MAIATZAREN 11an goizeko

10:00etan.

111 Sariak eman gabe gera daitezke, epaileek behar 

besteko mailarik ez dagoela esango balute.

12 Arautegi honetan jasotzen ez den auziren bat sortuko

balitz, epaimahaiak izango luke erabakimena.

13 Lan sarituak maiatzeko Txikitto! hilabetekarian

argitaratuko dira.

14 Saritu gabeko lanen egileek 20 eguneko epea izango

dute euren lanak jasotzeko.

15 Maila bakoitzeko sari bat egongo da.

� Lehen Hezkuntza.

- 1go eta 2. maila: 40 euroko erosketa txartela eta

ebook-a

- 3. eta 4. maila: 50 euroko erosketa txartela eta

ebook-a

- 5. eta 6. maila: 60 euroko erosketa txartela eta

ebook-a
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DDBHko Gutun Lehiaketa

1 1 Gutunek euskaraz idatziak izan beharko
dute eta idazleek Eibarko ikastetxeren
batetan ikasten jardun.

2 Lanak orijinalak, inoiz argitaragabeak eta beste
inongo lehiaketara aurkeztu gabeak izango dira.
Irakaslegoak ezingo ditu inundik inora ikutu, ez
ortografia zainduz ezta aurre-selekziorik eginez
ere.

3 Partaide bakoitzak lan bakarra aurkeztuko du.
Gutunaren hasiera esaldia antolatzaileek emango
dute eta partehartzaileek jarraiera eman
beharko diote. 
2015ean gutun guztiek izango duten
gaia honakoa izango da:
“Noiz hasiko zara, nerekin 
euskaraz?”

4 Lanak makinaz idatzita egon beharko dira.

5 Lanak gaitzizen eta telefono zenbakiz izenpetuko
dira. Ziklo eta ereduka sartuko dira kartazaletan.
Kartazal hauei gaitzizen eta telefono zenbakiak iden-
tifikatzeko beste orri bat erantsiko zaio (gaitzizen +
telefonoa = izen-abizenak, maila eta ikastetxea).

6 Gutunen luzeera.
� Bigarren Hezkuntza
* 1go eta 2. maila: Gutxienez orrialde erdi eta 

gehienez bat (makinaz).
* 3.eta 4. maila: Gutxienez orrialde bat eta gehienez bi

(makinaz).

7 Gutunak MARTXOAREN 17an
eguerdiko 13.00etarako
entregatu beharko dira
...eta kitto!n (Urkizu, 11).

8 Epaimahaia, irakasleek, ...eta
kitto! Euskara Elkarteko kideek
eta herritar literaturzaleek osatuko
dute (ikastetxe eta etapa bakoitzeko
irakasle bat izan beharko da gutxienez epaimahaian).

9 Ebazpena APIRILAREN 27an emango da eta 
aldaezina da.

10 Sari banaketa ekitaldia Hezkuntza Esparruko areto
nagusian izango da MAIATZAREN 11an goizeko
10:00etan.

111 Sariak eman gabe gera daitezke, epaileek behar 
besteko mailarik ez dagoela esango balute.

12 Arautegi honetan jasotzen ez den auziren bat sortuko
balitz, epaimahaiak izango luke erabakimena.

13 Lan sarituak maiatzeko Txikitto! hilabetekarian
argitaratuko dira.

14 Saritu gabeko lanen egileek 20 eguneko epea izango
dute euren lanak jasotzeko.

15 Maila bakoitzeko sari bat egongo da.
� Bigarren Hezkuntza.
- 1go eta 2. maila: 70 euroko erosketa txartela eta 30

euroko saria eta ebook-a.
- 3. eta 4. maila: 70 euroko erosketa txartela eta 50

euroko saria eta ebook-a.
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