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Itsasoan egin, uretan desegin,
igarri zer den eta aurrera segi.

Zer da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Gatza.

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburua, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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ZORiON AGURRAK

Abuztuaren 24an, Iñaki
Uriartek hamar urte betetzen

ditu. Etxeko guztien izenean,

zorionak opa nahi dizkiogu. Mutil

jatorra eta maitagarria izaten jarrai

dezala!

Zorionak, Jare!!!
Datorren

astelehenean 8 urte.

Ea ederki ospatzen

dugun, zure

lagunekin batera.

Segi orain arte

bezain jator eta

zintzo. Muxu handi

bat zure

familiaren

partetik.

Zorionak, Intza!!
Zein azkar pasatu

zaigun urtea, pitxin,

eta nola handitu

zaren! Muxu eta

besarkada

erraldoiak gure

sorgintxo

maitagarrienari.

Pa, pa eta pa

etxeko guztien

partetik!

Zorionak, Iraia!
Abuztuko arratsalde sargori batean iritsi

zinen. Alai eta bizi, gure mundutxoa

koloreztatu zenuen berehala. Hiru urte pasatu

dira ordutik, eta zenbat gauza gertatu diren!

Ikastolan hasi zara, lagun mordoa egin duzu,

guraso eta aitona-amonekin ibili zara harat

eta honat, eta izugarri maite zaituen Asier

anaiatxoa iritsi da familiara. Gaurko egunez,

zorionak eta muxu handi bat etxekoen eta

lagunen partez! Maite zaitugu!

Zorionak, Ilargi! Oporrak, zure

urtebetetzea... mundiala izango da zure 

10. urtemuga! Gozatu lagun eta familia artean,

eta ondo-ondo pasatu! Patxo erraldoi bana

Hegoa, aitatxo eta amatxoren partetik!

Zorionak, Auritz! Egun polita pasatu,

eta muxu handi bat etxeko denen

partetik!

Aiert Etxaburu

Ernai Badiola
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Kaixo! Udako oporraldiaren aurretik, marrazki mordoxka bat egin genuen

Ondarroako Zubi Zahar Herri Ikastolako
ikasleok. Gustuko ditugun marrazki bizidunetako pertsonaiak

marraztu genituen gutako askok. Hemen dituzue horietako batzuk; ea

pertsonaiak ezagutzen dituzuen!

Unai Etxaburu

Oskitz Ibarloza

Irati Solabarrieta

Karlos Petrov

Janitz Urkizu

Eneko Rey



Egiteko modua:

1 Barazkiak prestatzen hasiko gara.
Mozketaren tamaina egin aurretik kon-
tutan izan nahastuta frijituko ditugula,
gogorrenak fin moztu eta haundixeago
gainontzekoak. Tipula xafla finetan, al-
berjinia dadotxoetan, patata birrindu-
ta eta ziazerba hostoak osorik adibi-
dez. Bota denak ontzi batetan. Espe-
ziak eta gatza bota eta nahasi.

2 Txitxirio irina bota, sartu eskuak eta ongi nahasi. Ura
gaineratu eta segi nahasten.

3 Zartaginean olio dezente bota pakorak frejitzeko.
Olioa berotu. Bi goilara haundi erabili, batekin nahasketa
piska bat hartu, bi mokaduko bolatxoak, kontu haundiz bestea-
rekin bultza oliotan sartzeko. Frijituta daudelarik paper xurga-
tzailearekin prestaturiko erretilura atera.

4 Garaian garaiko, sasoian ditgun gustoko barazkiak aukeratu
eta mota askotako pakorak presta ditzakegu. On egin!
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A
nttonek bere albo-
ra etortzeko esan
dio Izarori, eta hasi
da berriketan:
–Behin batean ba-
zen India urrutian,

Maharashtrako lurraldeetan, Shi-
vaji izeneko raja bat.

–Raja? Zer da raja?
–Errege baten antzekoa –aitak–,

eta ez zaitez hasi kontatzen hasi
aurretik kontakizuna eteten, bes-
tela ez dut sekula amaituko. Shiva-
jik bazuen alaba bat beti galdezka
aritzen zena. Dena jakin nahi zuen.
Dena jartzen zuen zalantzan. Zure
antzekoa zen.

–Aita! Asmatzen ari zara!
–Ez horixe! Egun batez, aita-ala-

bak jauregiko lorategian pasea-
tzen ari zirela, galdetu zion alabak
aitari: Zer da egia?

–Bai horixe! Asmatzen ari zara!
–Ez ba noski! Eta zaude isilik eta

arretaz entzun. Shivatik ulertu
zuen galdera erantzutea ez zela
gauza erraza izango, eta agindu
zuen elefante handi bat ekartzeko
lorategira. Eta horrelaxe egin zu-
ten, bera baitzen hango raja bote-
retsua. Elefantea lorategira era-
man zutenean, lau itsu behar zi-
tuela esan zuen Shivatik, eta ekarri
zituzten haiek ere, baina bizpahiru
egun behar izan zituzten horreta-
rako, ez baitzen hain erraza izan
lau itsu aurkitu eta jauregiko lora-
tegira joateko konbentzitzea.

–Elefante bat eta lau itsu –Iza-
rok.

–Halaxe da. Shivatik esan zion
alabari: «Ez da erraza izan inoiz ele-
fante bat zer den aditu ez duen
itsu laukote bat bilatzea, baina lor-
tu dut». Elefantea lorategiaren er-
dian zegoen, eta itsuak jauregiko
geletako batean, eroso eta jaki go-
zoak janez. Orduan agindu zuen
Shivatik itsuetako bati deitzeko,
eta halaxe egin zuten. Etorri zen
gaztetxo txikitxo bat, bizarrik ga-

MARRAZKIAK EiDER EiBAR IPUINA TXILIKU SUKALDE KONTUAK MUGARITZ JATETXEA

MILA BIDAIA MUNDUKO SUKALDEETARA

Zein aberatsa den Indiako gastrono-
mia, espeziak, barazkiak, arrain eta
okelak,… garai honetako barazki ugari-
tasuna aprobetxatuz Pakorak presta-
tuko ditugu. Irinetik pasa eta frijitutako
orotariko barazkiak dira baina berezita-
sun bat dute, txitxirio irina erabiltzen
da. Pare bat saltsa ezberdin prestatuta
zein zizka-mizka ona!

Elefantea eta itsuak

Osagaiak
d 1 tipula
d 1 alberjinia
d 1 patata
d Ziazerba hostoak
d 1 katilukada txitxirio
irin
d ¾ katilukada ur
d Espeziak: kurkuma,
garam masala, mina
gustoko izanez gero
pipermin edo txile
hautsa.
d Gatza
d Olioa 

PAKORA
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H
erri guztietan kontatu izan dira ipuinak eta
kondairak, baina badakigu horietako askok
herrialde batetik bestera eta kultura batetik

albokora egin dutela salto. Horietakoak dira Indiako
hainbat ipuin.

Bada Indian aspaldi-aspaldiko ipuin-bilduma bat
Panchatantra izenekoa (euskaraz esango genuke Bost
heziketa-liburu), ipuin eta elezaharren bilduma dena,
eta hainbat bide eginez guregana alegia edo fabula
erako kontakizunetan iritsi dena. Hau da, ipuintxo
batzuk dira, eta, amaieran, irakaspena dakarte.

Ipuinaren amaiera eta irakaspena datorren atalean
irakurriko dituzu, irakurle; ordura arte, ondo izan!

bekoa, banbuzko kanabera baten
laguntzaz zebilena. 

Izarori begira geratu da aita;
neskak ez du ezer esan eta Antto-
nek jarraitu egin du:

–Elefantearen sabelaldera iritsi
zen gaztetxoa, eta ea zer ote zen
han alboan jakin nahiz, haztatu
zuen elefantearen hanketako bat
denbora batez, eta, lorategian
zeudenei baimena eskatu ondo-
ren, berriz ere gelara erretiratu
zen. 

–Jaki gozoak jateko irrikitan, se-
guru.

–Beharbada. Bigarren itsua ogi-
rik gabeko eguna baino luzeagoko
emakume kankailu bat zen, hankak
luzeak eta besoak luzeago. Lagun-
tzarik gabe iritsi zen elefantearen-
gana, eta eskua luzatuz elefantea-
ren bizkarra eta burua ukitu zi-
tuen. Eta, hura joandakoan, etorri
zen hirugarrena, eta elefantearen-
gana hurbiltzerakoan atzeko alde-
rantz joan zen, eta ipurtaldea eta
isats iletsua ukitu zizkion.

–Ez didazu esan nolakoa zen hi-
rugarrena.

–Hirugarrena agure gordin ilezu-
ria zen, eta laugarrena gizon po-
tzoloa, ibiltzean mamiak mugitzen
zitzaizkiona. Honek aurreko aldera
jo zuen, hirugarrenak ez bezala,
eta tronpa eta metalezko apainga-
rriz babestutako letaginak ukitu
zizkion. Orduan, Shivajik lau itsuak
bere aurrera deitu, eta galdetu
zien ea zer zen han zegoen hura
eta itsuetako bakoitzak bere iri-
tzia eman zuen.

–Eta?
–Iritzi horiek zirela bitarte era-

kutsi ziola Shivajik zer den egia
bere alabari. Baina hori gerorako
utziko dugu. Goazen mokadutxo
bat dastatzera. Zer iruditzen zaiz-
kizu Indiako zizka-mizka batzuk?

berria LARUNBATA, 2017KO ABUZTUAREN 19A m a n t a n g o r r i
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DENBORA-PASAK

1. 

2.
Zer dago sobran? Gaika ordenatu ditu
irakasleak haurrek egindako marrazkiak. Lau
marrazki hauetatik batek ez dauka
besteekin zerikusirik. Zeinek? 

Lotu puntuak. Marrazki bat egin du Adurrek, antzinako izakien inguruko dokumental bat
ikusi eta gero. Zer marraztu duen jakiteko, lotu puntuak. 
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Erantzunak: 2.-Pisuak. 3.- Behia-txitoa,
zaldia-txakurra, ardia-katua, untxia-txerria.

Elektroiman erraza

Nola egin iman bat
elektrizitatearekin?

Zer egin

1 Eskatu heldu bati kable estalia ebaki-
tzeko, bihurkinaren metalezko zatia baino
bost aldiz luzeagoa den kable bat izateko.

2 Ondoren, helduak zuritu ditzala bi ka-
ble muturrak.

3 Utzi 15 cm kable inguru mutur bakoi-
tzean, eta kiribildu kablearen erdiko zatia
bihurkinaren metalezko atalean, kontuan
izanik kable kiribilek elkarrengandik gertu
geratu behar dutela.

5 Bildu pilaren bornea kable muturretako batekin.

6 Jarri klipak mahaian.

7 Jarri bihurkinaren punta klipetatik gertu. Zer gertatu da?

8 Bildu pilaren beste bornea beste kable muturrarekin.

9 Jarri berriro bihurkinaren punta klipetatik gertu. Zer gerta-
tu da?

Zer gertatzen da?

Bihurkina pilaren borne bakar batera konektatu eta klipa
bihurkinetik gertu jarritakoan, ez da ezer gertatzen. Kablearen
mutur librea beste bornera konektatutakoan, bihurkinak klip
batzuk erakartzen ditu. Bihurkina elektroiman bihurtu duzu.
Elektrizitatez egindako imanak dira elektroimanak.

Esperimentu gehiago: Zientzia haurrentzat segundo

gutxian liburuan, Jean Potter (Elhuyar, 2012). 

ESPERIMENTUA

MATERIALAK

d Guraizeak
d 14 sekzioko kable
estalia
d Bihurkin bat
d Erregela bat
d 4,5 volteko pila bat
d Metalezko klip bat
d Pertsona nagusi bat,
laguntzeko

3. 
Lotu bikotekideak. Animalia bakoitzari
etxola egingo dio baserritarrak. Emaitza bera duten
abereak binaka jarriko ditu. Zein bikote
osatuko ditu?

12x3:6

14-2+1

15-9

18-8

7+6

7x7

20:4x2

53-4
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ABESTIA

Kafe frantses bate(a)n
minue «dantzatzen»
Kafe frantses bate(a)n
minue «dantzatzen»
minue minue
minue «dantzatzen»
Kafe frantses bate(a)n
minue «dantzatzen»

DATUAK
Partaide kopurua:

Gutxienez, lau lagun 
(hobe gehiago).
Baliabideak: 

Audioa eskuragarri
www.urtxintxa.eus

webgunean (Jolasgunea
atalean). 
Espazioa: Edozein.

3
Ume txikiekin jolastuz gero,
baliteke mugimendu batzuk

zailak suertatzea. Hori horrela, jola-
sa erraztu daiteke. Batez ere, ko-
menigarria da 4., 5. eta 6. mugimen-
duak aldatzea edo kentzea.

1
. Dantzarako jolasa da. Joka-
lari guztiek ilara bat eginez bi-

ribila osatuko dute. Abesti osoa
abesten duten bitartean mugimen-
du batzuk egin beharko dituzte.
Kantua aurrera doan neurrian, geroz
eta mugimendu zailagoak egin be-
harko dituzte:
Hankak mugitu: abesti osoa

abesten duten bitartean oinak kan-
poraldera mugituko dituzte, abes-
tiaren erritmoa jarraituz. Lehenen-
go eskuineko hanka eta gero ezke-
rrekoa mugitu behar dira,
aurrerantz.
Besoak mugitu: abesti osoa

abesten duten bitartean eta oinen
mugimendua errepikatuz, orain be-
soak zabaldu behar dituzte. Eskui-

neko oina mugitzerakoan eskuineko
besoa zabalduko dute, eta ezkerre-
ko oina mugitzerakoan ezkerreko
besoa.
Burua mugitu: abesti osoa abes-

ten duten bitartean, eta oinen eta
besoen mugimendua errepikatuz,
burua alde batera eta bestera mu-
gitu beharko dute. Eskuineko oina
eta besoa mugitzerakoan burua es-
kuinerantz biratu behar da eta ez-
kerreko oina eta besoa mugitzera-
koan burua ezkerrera biratu behar
da.
Sorbalda heldu: aurrean dagoen

lagunaren sorbalda heldu eta abes-
tia kantatu, aurreko mugimendu
guztiak eginez. Ondoren, gure aurre-

an dagoen lagunaren aurreko
lagunaren sorbalda heldu eta
abestia abestu, mugimendu
guztiak errepikatuz.
Izter gainean eseri: ilaran

hiru toki aurrerago dagoen
lagunaren sorbalda heldu (ho-

rretarako biribila itxi egin beharko
da), eta, atzean dagoen lagunaren
izter gainean eserita, abestia abes-
tu behar da, mugimendu guztiak (oi-
nak, besoak eta burua) errepikatuz.

2
Aipatutako mugimenduei
beste batzuk gehitzen zaiz-

kie zenbaitetan: aurrekoaren be-
giak eskuekin estali, aurrekoari be-
larrietatik heldu…

JOLASA

Kafe frantses
baten


