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Igarle zoli horrek,
eman erantzuna:

zer ote da orratzak
aurpegian dituena? Zer da?

m a n t a n g o r r i

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

Erantzuna: erlojua.   
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ZORiON AGURRAK

Zorionak, Jare, zure
hirugarren urtebetetzean!

Ondo pasa eta segi beti 

bezain moñoña.

Zorionak, Jule! Etxeko txikiak 
4 urte egin ditu. Egun zoragarria

pasa! Lea, aitatxo eta amatxo.

Urriaren 10ean,

Amalur
Etxandiren
urtebetetzea

ospatu genuen

ikastolan. Magia egin

zigun gelan, eta

txalo egitea izan zen

gure erantzuna.

Arras kontent ginen

berarengatik eta

ortzegunean

ibilaldia genuelako.

Anitz urtez, Amalur!

Jarraitu bixi-bixi

izaten! Katu gela.

Joane eta Maddi, zorionak zuen egunean! Jada 5 eta 
2 urte bete dituzue! Muxu potolo bat etxeko guztien partetik!

Zorionak, Inhar! 8 urte dagoeneko. Muxu potolo-potolo
bat aita, ama eta Zuhaitzen partetik. Asko maite zaitugu!

ZOZKETA

‘Lazkao-txikikeriak’
ipuinaren hamar ale oparitu

dizkigute Lazkaoko San Benito

ikastolako lagunek, MANTANGORRIko

irakurleen artean oparitzeko.

Eskuratu nahi duzu bat? Oso

erraza da: egin marrazki bat, eta

mantangorri@berria.eus
helbidera bidali urriaren 24a

baino lehen. Parte hartzaile

guztien artean zozketa egingo

dugu, eta urriaren 27ko

MANTANGORRIn emango dugu hamar

sarituen izen-abizenen berri.

Denok marraztera!

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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ZU ERE ARTiSTA

Kuku, MANTANGORRI!,

Legorretako
Ugaro Herri
Eskolako ikasle-

ak gara, 9 eta 10 urte-

koak. Asko gustatzen

zaigu marraztea, eta

lan hauek egin ditugu

Lazkao Txikiren libu-

ruaren zozketarako.

Ea gustatzen zaizki-

zuen eta zortea dau-

kagun zozketan!!
Gorka de Oliveira

Ines Yarza

Janire Indias Oscar Sanchez Eneko Latienda

Aratz Esnaola

Kira Olano
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B
egira! Matxinsalto
bat topatu dut!»,
oihukatu du ume
batek zuhaitz atze-
tik. Korrika gertura-
tu zaizkio beste

lauzpabost. Tolosako (Gipuzkoa)
Elosegi parkean dabiltza Laskorain
Ikastolako 5 urteko haurrak. Baso
eskola metodologia jarri dute mar-
txan. Joan den asteartean egin zu-
ten lehenengo irteera parkera. Ur-
duri bezain gogotsu murgildu ziren
umeak zuhaitz eta orbel artean.
«Basoan konfiantza garatzea da

asmoa: norbere buruarekin, bes-
teekin eta ingurunearekin», azaldu
du Garazi Etxezarreta Haur Hez-
kuntzako arduradun pedagogiko-
ak. Horretarako, jolas librea, mia-
keta eta elkarrizketa dituzte ar-
datz, besteak beste. Baso eskolak
onura ugari dituela azpimarratu du
Etxezarretak: besteak beste, hau-
rrek sormena eta trebakuntza fisi-
koa lantzen dute, baita naturareki-
ko zuzeneko harremana ere. Orain-
goz, 5 urteko geletan txertatu
dute, baina Haur Hezkuntza osora
zabaltzea dute erronka.

Eskolan elkartu dira haurrak,
motxila bizkarrean; euritako jan-
tzia daramate batzuek, urdina, go-
rria edo morea. Honela azaldu du
Ainhoa Iriarte irakasleak: «Bakoi-
tzak bere buzoa dauka; nahi due-
nak jantzita ekartzen du». Borobi-
lean eseri dira, eta goizaren nondik
norakoak azaldu dizkie irakasleak:
«Binaka jarri, eta Elosegira joango
gara». Astearte eta ostegunetan
joaten dira haurrak parkera, bi as-
tean behin; 5 urteko lau gela dau-
de eskolan, eta haietako bi joaten
dira saio bakoitzean. 

Eskutik helduta egin dute par-
kerako bidea umeek, zebra bideak
gurutzatuz. Bi geletako tutoreak
dituzte lagun, baita bi guraso eta
Tolosako Ingurumen Zentroko Ima
Perez ere. Eroritako zuhaitz ba-
tzuetan eseri dira guztiak, adi-adi,
eta araudiaren errepasoa egin
dute: «Makilak eta harriak gerritik
behera erabil daitezke», esan du
mutiko batek. Buruarekin baiezko
keinua egin dio Perezek, eta hona-
ko hau erantsi du: «Gogoratu hel-
du bat begi bistan izan behar du-
zuela, ez galtzeko». 

Natura da
ikasgela

ERREPORTAJEA Baso eskola

Landare, orbel, animalia eta harri artean dabiltza Tolosako Laskorain ikastolako 5 urteko haurrak.
Baso eskolaren metodologia jarri dute martxan, eta herriko Elosegi parkean egiten dituzte saioak.
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Motxilak erantzi, eta basoan
murgildu dira umeak. «Satorra bila-
tzen lagunduko?», esan dio haieta-
ko batek lagunari. Lurreko makilak
hartu, eta orbelak astintzen hasi
dira, zer aurkituko. Gaztaina bana
eskuetan duten bi neskatila daude
aurreraxeago; Jare Zagredo eta
Nerea Elola dira: «Neguan jaten dira
gaztainak», esan dio batak bestea-
ri. Poltsikoan gorde dituzte, esko-
lan eskulanak egiteko. 

Maldan gora igo dira lauzpabost
ume; hondarrezko txirrista egin
dute, eta zikintzeko beldurrik gabe
jaitsi dira handik. Parez pare dago
Andoni Garcia irakaslea, txaleko is-
latzailea soinean. «Hau pila bat da,
June, eta kutsatu egiten du; jaso
egingo dugu», esan dio ikasle bati.
Bare bat hartuta etorri zaizkio
gero hiru mutiko; etxerik gabeko
barraskiloa dirudiela esan die hark. 

Basotik gelara 

Jostailurik ez dago parkean, itxu-
raz bederen. Irudimenak ez du mu-
garik, ordea, eta indioetan jolasten
ari da taldetxo bat, harriak hartu-
ta. Unax Jauregik barraskiloak to-
patu ditu, kolore eta tamaina as-
kotakoak. Irati Saizarrek aurkitu
duena txiki-txikia da, eta motxilan
gorde du, «etxera eramateko». Ane
Etxeberriaren ondoan dago eseri-
ta, eta etxetik ekarritako hamaike-
takoak erakusten ari dira elkarri.

Eguerdirako itzultzen dira hau-
rrak ikastetxera, baina arratsalde-

an ere hartzen dute tartea txan-
goaz hitz egiteko: «Goizeko bizipe-
nak kontatzeko tartea hartzen
dugu: nola sentitu garen, zer ikusi
dugun...», azaldu du Garciak. Gele-
tan ere badituzte hostoak, bela-
rrak, kuiak eta bestelakoak; Iriar-
tek esan duenez, natur txokoaren
esentzia dute gelek: «Naturako
elementuak aztertzen ditugu, eta
eskulanak egiten ditugu haiekin.
Ingurunea begiratzen eta errespe-
tatzen ikastea da xedea». 

Ikasturte honetan jarri dute
martxan baso-eskola proiektua,
baina aurrez ere eginak dituzte
urratsak. Etxezarretak adierazi

duenez, joan den ikasturtean hasi
ziren lantzen, Tolosako Udalak la-
gunduta: «Ekoguneko langileen es-
kutik formakuntza jaso genuen
Haur Hezkuntzako irakasle guz-
tiok». Irakastea bainoago, konfian-
tza giroa sortzea da haien zeregi-
na, Etxezarretaren arabera.

Irakasleek ez ezik, umeek ere
badute eskarmentua; izan ere,
zenbait saio egin zituzten parkean
proba modura joan den maiatze-
an. Laskorain ikastolakoez gain,
Samaniego eskolako adin bereko
umeak ere hasiak dira metodolo-
gia berarekin. Uzturre mendiaren
magalean egiten dituzte saioak.

Tolosako Elosegi parkean egiten dituzte saioak haurrek; han pasatzen dute goiza, bazterrak begiratzen, arakatzen eta jolasten. ANDONI CANELLADA / FOKU
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DENBORA-PASAK

1. 
Lotu puntuak.
Erreka ertzean ibilian

dabiltza Libe eta Hodei, eta
animalia bat ikusi dute.

Lotu puntuak, zer
animalia den

jakiteko. 

2. 
Moztu eta osatu.
Herriko jatetxeko pintxoen

kartari begira dago Zuriñe, baina
bitan zatituta daude irudiak.
Lotu zati bakoitza

dagokionarekin!

1 A

2 B

3 C

4 D
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Erantzunak: 1.-Ahatea. 2.- 1C, 2A, 3D eta 4B.
3.-1E, 2D, 3G, 4C, 5B, 6H, 7F eta 8A.

3. 
Puzzlea. Udako argazkien bilduma egiten ari da
Ekaitz, eta ikusi du haietako bat ez dagoela osorik.
Jarri zati bakoitza dagokion
hutsunean, irudia osatzeko.

1 2

3 4

5 6

7

8

A B C D

E F G H

ESPERIMENTUA

Ispilu kirtenduna

Nola ikus dezakezu etxe
kantoi baten beste
aldekoa?

Ate baten aurrean egitekoa

Zer egin

1 Jarri erregela mahai gainean.
2 Itsatsi poltsikoko ispiluaren goiko eta beheko aldeak erre-
gelaren mutur batera. Ez estali ispiluaren gainazal islatzailea.
3 Eman buelta ispiluari, eta jarri itsasgarria atzean, berma-
tuago izateko.
4 Jar zaitez ate ba-
ten alde batean, eta
erabili erregela ispilua
ate irekiaren beste al-
dera eramateko. Mugi-
tu ispilua eremu ho-
rretako objektuak
ikusteko.

Zer gertatzen
da?

Periskopio arrunt bat
egin duzu, etxe kantoi
baten beste aldekoa
ikusteko aukera ema-
ten duen tresna. Ispi-
lua jotzen duen angelu berarekin islatzen da argia. Ispilua es-
kuineko angeluan jarri baduzu, atetik datozen argi izpiak islatu
dituzu zure begietan, eta, hala, beste aldean dagoena ikusi
ahal izan duzu. Urpekoek periskopioak erabiltzen dituzte oze-
anoen gainazalekoa ikusteko.

Esperimentu gehiago: Zientzia haurrentzat segundo

gutxian liburuan, Jean Potter (Elhuyar, 2012). 

MATERIALAK

d Erregela bat
d Zinta itsasgarria
d Poltsikoko ispilu
   bat



m a n t a n g o r r i
berria

GAZTETXOEN ASTEKARIA  LARUNBATA, 2018KO URRIAREN 20A

Arrantzan

M
arikalanbrek Fati-
marekin topo egin
du. Haserre dago
Fatima, oso.

—Zer duzu, Fatima? —galdetu
dio Marikalanbrek.
—Euken arrantzara joan da

bere aitonarekin, eta ni ez nau-
te gonbidatu. Eta badaki zenbat
gustatzen zaidan arrantza egi-
tea!
—Nahi duzu nirekin egin arran-

tzan? Etxean egingo dugu; za-
toz!
Etxean, Marikalanbrek izotz

puska batzuk hartu, eta urez
betetako katilu batean jarri
ditu. Gero, artilezko lokarri ba-

ten zati bat eman dio Fatimari:
—Ezetz arrantzatu izotz pus-

kak!
—Nola arrantzatuko ditut,

beitarik gabe? —esan dio Fati-
mak.
—Hara, nabari zaizu arrantza-

le ona zarela, e? Hona beita! 
—eta, koilara batekin, gatza
bota du izotz pusken gainera. 
Handik minutu batera, izotz-

puska bat itsatsi zaio Fatima-
ren lokarriari.
—Heldu dio! Tira gora!! —esan

dio Marikalanbrek.
Fatimak izotz puska guztiak

arrantzatu ditu. Ondoren, limoi
ura prestatu dute, eta izotza-
rekin edan dute.
Ze ona! Eta ondo merezia,

gainera. Arrantza ederra egin
dugu! —bota du Fatimak, pozik. Etxean arrantza egiten ari dira Marikalanbre eta Fatima. IRRIA

Iturria: Ana Galarraga, Elhuyar fundazioa


