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Zer dela eta zer dela,
buruko belarra 

apaintzeko eskuarea?
Zer ote da?

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

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

Zorionak eta urte askoan, Haizea (atzo) eta Lide (gaur)! Zazpi urte!
Lehengusu prexioxak.

Zorionak, Eder, zure lehenengo
urtebetetzean!!! Luzia, aita Unai, ama

Izaskun eta Irati, Endika, aitaita Karlos,

amama Enkarna, aitaita Ramon eta

amama Begoña, eta beste senideen

partez.

Marko Elorri

Haritz
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Zorion agurrak 
argitaratu ahal
izateko, gogoan izan
mezuak astearte
arratsaldea baino
lehen jaso behar
ditugula. Asteartetik
aurrera jasotzen
diren mezu guztiak
hurrengo asteko
zenbakian
argitaratuko ditugu.
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Kaixo, MANTANGORRIok!

Marrazo gelako lagunok ez gara zuotaz ahaztu, eta

ikasturtean egindako marrazkiak bidaltzen dizkizuegu!!

ZU ERE ARTiSTA

Olatz Itziar
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Benat eta Ioritz Barberena gara. Opor onak opa dizkizuegu Tourmaletetik. Gure

amatxo eta aitatxorekin joan gara. Disfrutatu, kirola eginez!
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I
zaroren amak esan dio
neskatoari:
–Informazioa bildu, da-

tuak jaso, irudimena era-
bili… eta osa iezadazu
kontakizun bat Yokoha-

mako kondaira batekin. 
Izarok gustura egin ditu egin be-

harrekoak, eta Zorionaren zazpi
jainkoei buruzko istorioa, erdi bil-
dua, erdi asmatua, egin du. Hauxe
da:

–Yokohamako istorio hau Japo-
niako lurralde guztietara zabaldu
da –esan dio Izarok amari–, eta
gaur egun ezaguna omen da baz-
ter guztietan. Urte bakoitzaren ha-
sieran, Japoniako zazpi jainko lu-
rrera jaisten dira, eta opariak ekar-
tzen dituzte.

–Beraz, ekialdeko hiru errege
magoak izan beharrean, Japonian
zazpi jainko dira opariak ekartzen
dituztenak –esan dio amak begia
keinatuz.

–Ama! Serio ari naiz –erantzun
dio Izarok, errieta txiki bat eginez.

Amak serio itxurak egin ditu.
–Zoriaren zazpi jainkoak Takare-

bune izeneko ontzian iristen dira
Japoniako portuetara, eta hiru
eguneko festa egiten dute gure
Lurrean. Takarebune hitzak esan
nahi du altxorraren ontzia. Itsa-
sontzi bitxia da, batzuen ustez ha-
rrizkoa baita, zeruetako harri be-
rezi batekin egindakoa; branka al-
dean herensuge baten irudia
dauka, eta, itsasontziarekin bate-
ra, hiru animalia joan ohi dira Taka-
rebunearen ondoan.

–Hiru animalia? Benetakoak edo
fantastikoak? –galdetu du amak.

–Benetakoak. Bat, zeruan, kurri-
lo bat, zoriona irudikatzeko erabil-
tzen dena; bigarrena uretan, ure-

MARRAZKIAK EiDER EiBAR IPUINA TXILIKU SUKALDE KONTUAK MUGARITZ JATETXEA

MILA BIDAIA MUNDUKO SUKALDEETARA

Zoriaren zazpi jainkoak

UDARAKO JUBAKOA

Japonian, Urteberriko ospakizunak direla eta, aurretik pres-
tatzen dituzte jakiak; horiek solairu ugariko kaxatxoetan
jartzen dituzte, eta festetako jakiak izaten dira. Mendira,
hondartzara, edo beste edonora txangoan goazenean ez al
dugu antzeko zerbait egiten? Udarako txangorako jubakoa
prestatuko dugu? 

Osagaiak
Arroz entsalada
d Arroz egosia
d Arto egosia
d Azenario birrindua
d Atuna oliotan
d Olibak

Tomate entsalada
d Tomatea (gorria,
arrosa, cherryak…)

Ozpin-olioa
d Olioa
d Ozpina
d Gatza

Patata tortilla

Marrubi eta
gereziak

Nola egin

1 Arroz entsalada: arroz zuri egosia ontzi ba-
tean gorde —bukatzeko gainontzeko osagaiak
gaineratuko ditugunez, ontzi handiagoa aukera-
tu—. Beste ontzi batean gainontzeko osagaiak
jarri: atuna lehenbizi, olibak gainean, arto egosia
ondoren eta azenario birrindua amaitzeko. 

2 Tomate entsalada: tomateak garbitu eta
osorik ontzian gorde (zurituta nahiago baditu-
zue, zurituta gorde).

3 Ozpin-olioa: ontzi baten hiru laurdenak olioz
bete, eta beste laurdena ozpinaz. Gatz apur bat
gehitu eta ontzia itxi.

4 Patata tortilla: bakoitzak bere gustura moz-
tu ditzala patatak, tipula eta piper berdea. Gus-
tuko duzuen eran, baina, eramateko denez, ongi
egin. Tortilla hezeak berehala jateko utziko ditu-
gu. Egindakoan sartu ontzi zabal batean.

5 Marrubi eta gereziak: garbitu, lehortu eta ontzian sartu.

6 Saski edo poltsa eder batean ontzi denak sartu; oihal eder bat hartu,
baita plater, mahai tresna, ogi eta edatekoak ere. Jateko orduan: arroza-
ren gainean gainontzeko osagaien ontzia hustu eta ozpin-olioarekin naha-
si. Tomateak moztu eta ozpin-olioa gaineratu. Patata tortilla moztu. Ogia
moztuta, zelako festa! Udako frutarekin amaituta, elegante gure txangoa!



tako dortoka bat, bizitza luzea iru-
dikatzen duena, eta hirugarrena
uretan eta airean, zamo edo karpa
deitzen den arrain gorria, iraunkor-
tasunaren irudi.
–Arraina airean? –amak.
–Irudimena barra-barra erabil-

tzeko esan zenidan, ama –esan dio
Izarok burlaizez–. Baina halaxe da,
hala ageri da marrazki zaharretan.
Japoniarrek karpa gorri baten iru-
diarekin egiten dituzte haizean
erabiltzeko kometak. Igual horre-
gatik izango da.
–Igual. Tira, alaba, segi aurrera,

alproja halakoa!
–Irudi horietan poema bat ere

agertu ohi da, eta poema igual ira-
kurtzen da goitik behera edo be-
hetik gora. Esaten du gau luze ba-
ten ondoren egunsentian esnatu-
takoan olatuen hotsa entzungo
dela, eta denok prest egon behar
dugula aurrera egiteko. 

–Mezu baikorra iruditzen zait –
amak–, triste edo ilun zaudenean,
etorriko da eguna (edo poza) eta
aurrera egiteko aukera izango
duzu, beti.
–Ama, ama, zu beti zure mezu

baikorrekin. Kondaira bat konta-
tzen ari nintzen, eta nola zazpi
jainkoek opariak ekartzen dituzten
lurrekoentzat. Gauza benetan lilu-
ragarriak daude itsasontzi horre-
tan: janzten duena ikusezina
bihurtzen duen kapela bat, broda-
tu ederrekin apaindutako oihalak,
biribil handietan bilduak; barruko
gauzak behin ere amaitzen ez di-
ren zorroa, jainkoen altxor-gordai-
luko giltzak, jakinduria izugarria
erakusten duten liburuak, maita-
garriek erabiltzen dituzten lumaz-
ko jantziak, aberastasunaren pol-
tsa… Zer iruditzen zaizu?
–Primeran! Horiek dira opariak!
–Baina gauza batekin nago hase-

rre samar. Zazpi jainko horietatik
sei gizonezkoak dira eta bat baka-
rra emakumea, Bentzaiten jainko-
sa. Zuri ondo iruditzen zaizu?

–Ez, baina halaxe izan ohi da sarri.
–Bada, nik, beste guztiak ahaztu,

eta jainkosaren kontuak sartuko
ditut nire kondairan.
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J
aponian Urteberrian egiten diren festa egun horietan,
jaki bereziak jan ohi dira, beste edozein herrialdetako
festa nagusietan egiten den eran. Jaki horiei osechi-

ryori deitzen zaie. Duela mila urtetik hona datorren ohitura
omen da. Jaki horiek era askotakoak izan daitezke, eta
dituzten berezitasunetako bat da erretilu edo kutxatxo
apainduetan aurkezten direla (jubako izenekoetan). 

Gaur egun hain zorrotz betetzen ez bada ere, garai
batean Urteberriko festetan ezin zen etxeko lanik egin.
Etxea ez zen garbitzen, ez erratza pasatzen, ezta sua piztu
edo bazkaria prestatzen ere. Horregatik, aurreko egunetan
prestatzen ziren hotz jan zitezkeen jaki goxo-goxoak, eta
jubako kaxetan gorde, festa egun horietan jateko, berotu
eta prestatu gabe.
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DENBORA-PASAK

2. 
Zer dago sobran?
Egongela berritzekotan dabil
Mariñe, eta katalogoa du
esku artean. Zein dago
lekuz kanpo? 

1.
Lotu puntuak.
Baratzera joan da
Amets, eta animalia
bat ikusi du. Zein
den jakiteko,
lotu puntuak!
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6-2

3+4

3x3

11+1 5-1

7

8+2 7+2

4x2

10-2

15-3

5 14-4
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‘Eskola hodeian’ 
Badago aterik gabeko eskola bat, eta
edozein txokotatik sar daiteke eskola
horretara. Irudizko hizkuntzan idazten
dira han testuliburuak; baita
hieroglifikoen misterio zaharrez edo
emotikono modernoz ere. Hantxe
matrikulatu dira Kleo, Kevin eta beti
hodeietan dagoen Lur. Non dagoen

leku berezi hori? Hodeian, bada!

Nerea Arrien eta Estibalitz Jalon
Argitaletxea: Erein

‘Gereziondoa’ 
Maiderrek aitonarekin eta
amonarekin igarotzen ditu oporrak
urtero, mendiko etxean. Egun
batean gereziondo bat landatuko
dute Maiderrek eta aitonak. Baina
landarea ez da handituko,
Maiderrek horretarako eginahalak
eta bi egin arren. Oporrak

amaitzean etxera itzuliko da Maider. Hurrengo urtean,
ordea, sorpresa galanta izango du zain mendiko etxean. 

Alba Garcia-Puig
Argitaletxea: Ikas

AZOKAErantzunak: 1.-Untxia. 2.-Uretako betaurrekoak. 3.-B-D-A-C eta E.

H
Eguraldi on eta egun
beroekin batera
agertzen zaizkigu
uda osoan gure

inguruan ibiliko diren eltxoak.
Intsektu horiek etengabe
zirikatzen gaituzte, izan ere,
ziri itxurako ahoa gure azalean
barrena sartuz zizt egitera
etortzen dira, gure odola
xurgatzeko helburuarekin. Banpiroen
antzera, gu eta beste animalia batzuen
odola beraien elikagaia da! Berez, erleek eta
tximeletek bezala, eltxoek ere loreetako
nektarra jaten dute. Emeek ziztatzen
gaituzte soilik, arrautzak sortzeko
beharrezko elikagaiak gure odolean

baitituzte. Ziztadaren
ondoren, gure gorputzak
erreakzionatzen du eta
defentsa gisa azalean pikorta
edo granoa hazten zaigu,
gorriunea nabarmentzen zaigu
eta berotasuna sentitzen
dugu. Beraz, ziztadek min
egiten badute ere, berez,
beharrezko mina da, gure

gorputza eltxoaren erasoari erantzuten
dabilenaren seinale da eta. Bestalde,
eltxoen usaimen bikainari esker, pertsona
batzuengana gehiago gerturatzen dira
beste batzuengana baino. Pentsa, gure
hanken kiratsa asko gustatzen zaie! Beraz,
egin kontu…

Natur txokoa

Eltxoen
ziztadak3. 

Dominoa. Domino
partida bukatu berri dute
Asierrek eta haren lagunek.
Zer ordenatan jarri
dituzte piezak?
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Bi kidek eskuez mugimenduak egin
behar dituzte. Kantatzen hasi aurre-
tik bakoitzaren eskuak elkartuz bes-
tearen eskuak jo behar dituzte BAN-
PI-RO-BAT-NAIZ esanez:

1
Banpiro: eskuak elkartuta, la-
gunaren eskuen kontra jarri.

2
Bat: ezker eskuak elkar ukituz,
eskuinekoarekin txalo joko

dugu.

3
Naiz : ezkerreko eskuek elkar
ukitzeari utzi gabe, eskuineko-

arekin bikotekidearen eskuineko es-
kua joko dugu goialdean.

4
Erdi: ezkerreko eskuek elkar
ukitzen dutela, eskuineko es-

kuarekin txalo joko dugu.

5
Zoro: ezkerreko eskuek
elkar ukitzen, eskuine-

koarekin lagunaren eskuineko
eskua joko dugu behealdean
eta ondoren esku hauek elkar
ukitzen dutela jarri eta ezke-
rreko eskuak askatuko ditugu.

6
Nago: ezkerreko eskuak
elkar ukitzen dutela ja-

rri.

7
Baraba: ezkerreko eskuak
mantenduz, eskuinekoa askatu

eta izterrean bi kolpe jo.

8
Goizetan: ezkerreko eskuak
mantenduz, eskuinekoarekin

kriskitina bi aldiz jo; ondoren, ezke-
rreko eskuak askatuz norberaren bi
eskuekin txalo egingo dugu.

9
Ikasten Dut: eskuin eskuare-
kin bikotearen esku bera jo,

JOLASA

Banpiroa
ABESTIA
Ban-pi-ro-bat-naiz
banpiro bat naiz
erdi zoro nago
baraba
goizetan ikasten dut

DATUAK
Partaide kopurua: gu-
txienez 2. 
Baliabideak: audioa:
www.urtxintxa.eus en es-
kuragarri Jolasgunea atale-
an.
Espazioa: edozein.
Iturria: Euskal Jolasen
Bilduma (Urtxintxa).
Webgunea:
www.urtxintxa.org
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gero norbere eskuekin txalo egin, on-
doren ezker eskuarekin bestearen
ezkerrekoa jo. Azkenik, norbere es-
kuekin txalo egin eta, hasieran bezala,
eskuak elkartuak ditugula, bikotearen
eskuen kontra jarri.

10
Hamabiak:ezker eskuak
elkar ukituz, eskuinekoare-

kin txalo joko dugu eta hemendik au-
rrera mugimenduak errepikatuko dira.

Abestiak PARABA, U-AA-UU-A esate-
an, mugimenduak eten, eta eskuak
eta gerria alde batera eta bestera


