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Antzerki izarrak
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Biribil-biribila,
hatzaren apaingarri,

gorputzean zilarra edo urregorri.
Zer den nork daki?

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

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

Zorionak,

Amets,
eta muxu

potolo bat

etxeko

guztien

partetik.

Infinitu maite

zaitugu.

Abuztuaren

30ean 11 urte

bete zituen

artzainik

goxo eta

ederrenak.

Zorionak,

Maddi,
etxekoon

partez!

Patxo handi-

handi bat!

Maitane

Ariane

Kaixo, kaixo, MANTANGORRI! 

Baztan ikastolako Marrazo gelako ikasleak gara.

Asko gustatzen zaigu margo koloretsuak astintzea, baita astero irakurtzen

dugun aldizkaria koloreztatzea ere. Hemen dituzue marrazki batzuk, ea

gustatzen zaizkizuen.

Aroa

Izaro
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ZU ERE ARTiSTA
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Tarrapatatan-tarrapatatan, bestak hasi dira Lekarozen! Ni Mikel Bidart naiz, eta nire

lehenengo saioa eskaini dut atabalari gisa. Ikasturtean zehar ikasten ibili naiz, eta herriko

bestetan primeran moldatu naiz. Ederki pasatu dut, nire herria alaitzen lagunduz.

Puuum! Suziriak hasiera eman zien Lekarozko bestei. Badakizue nork bota zuen?

Belarriprestek!! Bai, bai, Ahobizi ondoan zuela bota zuen. Herri kirolak ere izan ziren. BRT eta

Basaburua taldeak aritu ziren aski gustura. Lagunen arteko jokoak ziren, eta primeran ibili ziren.

Akitzean, argazkia atera genuen. Hementxe duzue. Aiert Zelaieta izan zen jokalari ttikiena;

argazkiko izkina batean ikusiko duzue. Datorren ikasturtean herri kirolariak behar ditugu taldea

osatzeko. Animatu eta apuntatu, ederki pasatuko dugu eta!!

Kuku, MANTANGORRIko lagunok!! Irati dut izena, 9 urte

ditut, eta Elorriokoa naiz. Astero irakurtzen dut

aldizkaria, eta marrazkitxo hau egin dut zuentzat.

Kaixo, MANTANGORRI! Izei naiz, eta 6 urte ditut. Belardo eta

denbora-pasak atsegin ditut, baita marraztea ere!

Kaixo, lagunok! Malen Urkizu naiz. 9 urte ditut, eta asko

gustatzen zait marraztea. Hemen duzue nire lanetako bat.

Bidali zure gutunak helbide hauetara Helbide elektronikoa: mantangorri@berria.info. Egoitza nagusia: BERRIA. MANTANGORRI. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain.
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ERREPORTAJEA Antzerkia

Udalekuak
ozeano erdian

Irudimena, gorputz adierazpena eta marrazketa landu dituzte dozenaka
haurrek Nafarroako Antzerki Eskolako udalekuetan. Abuztuan 
egin dituzte astebeteko udalekuak, eta itsasoa izan da gaia.

Testua: Olatz Azpirotz

E
guzkiaren errainuek
oraindik beroz bete-
tzen dituzte Iruñeko
kaleak. Iruindar askok
auzoetako igerilekue-
tara edo hondartzara

ihes egiten dute azkenaldian, itsa-
soko ur gardenetara. Ordea, aste-
otan Nafarroako Antzerki Eskolak
ekarri du itsasoaren freskotasuna

hirira. Itsasoa da gai nagusia aur-
tengo antzerki udalekuetan. Aste
honetan, aurrekoan bezala, hau-
rrek goizetan itsasoaren elemen-
tuez eta animaliez gozatzeko au-
kera izan dute. Antzerki eskolan ez
dago itsasorik, baina haiek antzer-
kiari lotutako hainbat jarduerare-
kin sortu dute itsasoa. 

Eskolako irakasle Mikel Mikeok
udalekuaren nondik norakoak azal-

du ditu: «Urtero, udako antzerki
udalekuetako gaia aldatzen saia-
tzen gara, eta aurten haurrek itsa-
soa, itsasoko animaliak, hondartza
eta abar dituzte abiapuntu». Azken
astean, 4 eta 11 urte arteko 25 haur
murgildu dira itsasoan, hamahiru
euskarazko taldean eta hamabi
gaztelaniazkoan. Aniztasunaren
aurrean, irakasleek ongi antolatu
dituzte espazioak eta jarduerak,

udalekuak praktikoak izateko eta,
noski, haur guztiek primeran pasa-
tzeko. Iruñeko haurrak ez ezik, au-
rreko txandan Ipar Euskal Herriko
haurrak ere izan zituztela adierazi
du Mikeok. 

Irakasleek bitan banatzen dute
goiza; tartean, eskola alboko pla-
zan ordubete dute jolasteko hau-
rrek. Jarduera guztiak eskolaren
goiko geletan egiten dituzte. Gela
horiek kolore biziekin eta marrazki
askorekin apainduta daude; ma-
rrazkien alboan, horma oso bat be-
tetzen duten ispilu handiak dituz-
te, umeek beren gorputzak ispi-
luan ikusteko. Hamaiketakoa jan
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eta gero, azkar batean bete dituz-
te bi taldeek gelak, lehenengo ari-
ketari ekiteko. 

Haurrak abesti lasai batekin
etzan dira gelan. Mikeok eman ditu
jarraibideak: «Itsasoan egongo ba-
zinete bezala, begiak lasai itxi». Be-
soak eta hankak irekita dituztela,
itsas izarrez bete da gela. Irakasle-
ak egoeran sakontzen lagundu die
haurrei: «Arrainak ikusten ditugu.
Orain, etzanda mugituko zarete
itsasoan; besoa, burua, bizkarra,
ahoz gora, ahoz behera, bueltak
eman...». Gorputzak beste modu
batzuetan mugitzeko, zutik jarri di-
ra, oraindik airean arrainak ikusten

laster eraiki dituzte hareazko
lehenengo gazteluak, baita eguz-
kia hartu eta luzaroan igeri egin
ere. Oinutsik daudela, itsas mun-
duaren amaiera iritsi da. Gelan,
berez, ez dago oraindik ezer mate-
rialik, baina bai umeen irudimene-
an eta antzerki eskolan: ozeano
oso bat.

Antzeztearen xarma

Umeek egiten dituzten mugimen-
duek garrantzia dute antzerkiaren
munduan, baina baita ezerezetik
zer edo zer sortzeak ere. Hori gara-
tzeko, margotzeari ekin diote hau-
rrek: egun bat hondartzan da gaia.
Folk musikarekin borobilean eseri-
ta, oinutsik, umeek azkar batean
hartu dituzte kolore bizienak. Mu-
sikari garrantzi handia ematen dio-
te irakasleek: jardueretan giro go-
xoa sortzeko balio du. 

Ariketak egiteaz gain, haurrek
antzerki munduaren funtziona-
mendua eta eskolaren instalazioak
ikusteko aukera ere izan dute uda-
lekuetan. Mikeok azaldu du antzer-
ki eskolako areto nagusian barna
ibilbideak egiten dituztela, baita
beste txoko batzuetan ere. Arike-
taren helburuaren arabera, gele-
tan irakasleek haurrekin hainbat
material eta baliabide erabiltzen
dituzte. Ez dituzte margoak baka-
rrik erabiltzen; egun batean, esa-
terako, txotxongiloak sortu zituz-
ten, eta haiekin beste ariketa
mota batzuk egin. 

Nafarroako Antzerki Eskolako
udalekuetan parte hartu duten
haur askok ongi ezagutzen dute
antzerkiaren mundua. Udalekueta-
ko haur batek, Maddik, esan du
kontent aste honetako txanda lau-
garrena duela. Lau aste horiez gain,
ikasturtean, Maddi eta udalekue-
tako beste hainbat haur antzerki
eskolako antzezlan ikastaroetan
ibiltzen dira, Mikeok azaldu due-
nez. Hala ere, beste batzuentzat,
antzerkiarekin izan duten lehenen-
go hartu-emana izan da udakoa. 

dituztela. Batzuk, dantzan motel,
baina sendo; beste batzuk, beso-
ak irekita, igeri egiten ariko balira
legez. 

Urpeko bidaiaren ostean, hau-

Benetako itsasoaren faltan, antzerkiaren bidez sortu dute eurena propioa. IÑIGO URIZ / FOKU

rrak hondartzara iritsi dira. Mikeo
irakasleak adierazi die hondartza
izugarri handi horretan eskuoiha-
lak, izozkiak eta igerileku bat dau-
dela. Abestiekin batera, umeek
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DENBORA-PASAK 2.
Itzalak.
Mariñe Kafe
bero-beroa hartzen ari da.
Itzal hauetatik, zein
da benetakoa?

1. 
Osatu eta apaindu. Haritz gosaritarako
opilak prestatzen ari da. Marraztu falta
den erdia, eta margotu.

LARUNBATA, 2018KO IRAILAREN 1A berria

A B

C D

E F
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Erantzunak: 2.-B. 

A Z E G Y E U E O M
M E N D I K A T E G
Z R T P E T S K H S
A I Z G R I G A E E
R T U U A L J R R N
N E T D S E L O I T
T D E A O R H I O I
J A U R T I K E T A
A S P A Z Z I O Z E
L T I M A T J R G N
D A L U I U E T O M
I K G A L B I S T E
S E G I E M E I Z D
T T O N K J R K D E
S A S K I F L O U I

jaurtiketa

erasotzaile

albiste

heriotz

dastaketa

mendikate

entzute

saski

Hizki salda. Ekhiñe 
denbora-pasak egiten ari da, eta
hizki zopako hitzak bilatzen hasi da.

Lagunduko al diozu aurkitzen?
3. 

‘Nire aurretik’ 
Gizakia sortu aurretik, aspaldi, oso as-
paldi, nolakoa zen guztia? Nondik eta
nola sortu ziren unibertsoa, eguzkia,
planetak, euria eta eguneroko beste
mila kontu? Milioika urte atzera egin,
eta galdera ugariri erantzuten die ipui-
nak; azalpen laburrak eta marrazki ko-
loretsuak erabiltzen ditu horretarako;

tartean, jakina, animalia ugari ezagutuko dituzte irakurleek: di-
nosauroak, eskorpioiak, tximinoak...

Emmanuelle Houssais

Argitaletxea: Ttarttalo

‘Hamar hatz ttipi eta
hamar behatz ttipi’ 
Behin batean, bazen haurtxo bat he-
mendik urrun sortu zena. Eta beste
haurtxo bat hurrengo egunean bertan
sortu zena. Eta haurtxo horiek biek,
gertatu ohi den moduan, hamar hatz

ttipi zituzten eskuetan, eta hamar behatz ttipi oinetan. Baina
ez ziren munduko haur bakarrak, eta beste asko ezagutuko di-
tuzte irakurleek orriak pasatuz doazen heinean, euren hatz eta
behatzekin kontatzeko.

Mem Fox eta Helen Oxenbury

Argitaletxea: Pamiela

AZOKA

BAI BITXIA!

Milaka metrotara
Milioika herri eta hiri daude munduan, han-
diak, txikiak, biztanle gutxikoak, ugariko-
ak... Ez da erraza guztiak kontatzea, alajai-
na! Baina, zein da munduko hiririk garaiena?
Hego Amerikara joan beharra dago galdera ho-
rri erantzuteko, Perura, zehatzago esateko; La
Rinconada izena du hiriak, eta 5.100 metroko altueran dago. Hego
Amerika goitik behera zeharkatzen duen Andeetako mendilerroko hi-
ria da, eta 50.000 biztanle inguru ditu. Garaiera horretan egonik, ez
da harritzeko elurra eta hotza ere sarri egitea; hain justu, 1,3 gradu-
koa da urteko batez besteko tenperatura! Euskal Herrian ere baditu-
gu herri garaiak; Abaurregaina (Nafarroa) dago lehenengo postuan,
1.039 metroko altueran.



1
Bidaia jolas honetan,
gidari batek abestia

abestu eta beste guztiek
erantzun egin behar diote.
Gidariak abesten duena
errepikatu behar dute ba-
tzuetan; beste batzuetan,
berriz, dagokiona erantzun.

2
Abestia behin eta
berriro errepikatzen

da, gidariarena egiten duen
jolaskidea txandaka alda-
tuz. Gainera, gidari bakoi-
tzak doinu edo ukitu bere-
zia emanez abestu dezake:
ozen, azkar, mantso…

berria

JOLASA

Alea tita
konba

m a n t a n g o r r i

GAZTETXOEN ASTEKARIA  LARUNBATA, 2018KO IRAILAREN 1A

DATUAK

Partaide kopurua: Gutxienez, 2
(hobe gehiago). 
Baliabideak: Audioa webgunean
dago eskuragarri, Jolasgunea atalean. 

Espazioa: Edozein. 
Iturria: Euskal Jolasen Bilduma (Urtxintxa).
Webgunea: www.urtxintxa.org

ABESTIA

Alea
Alea
Alea tita konba
Alea tita konba�
Amasa amasa amasa
Amasa amasa amasa
O aloe aloe aloa
O aloe aloe aloa
Manbo
Manbo
Epi epi epapao
Epi epi epapao

Zi za zi za
Ie ie
Zi za zi za
Ie ie
Zi
Ie
Za
Ie
Zi za zi za ie ie
Goazen berriro hastera
(Bukatzeko
Goazen berriro 
isiltzera).


