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Hil-bizian hiru kolore,
hirurak etorri eta joan,
eta hirurak kale gorrian.

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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Esperimentuen
laborategia

Erantzuna: semaforoa.   
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ZORiON AGURRAK

Intza Bollar Eizagirre
(Aulesti). Zorionak, txapeldun!
Urriaren 28an 5 urte mando!
Primeran ospatuko dugu eguna.
Txokolatezko muxu handi-
handiak aita, ama eta, batez

ere, Manexen partez.

Baztan ikastolako Erle gelako
Saioa Mendikoak
urteak bete zituen urriaren 26an.
Egun hori jai eguna da gure
herrian, feria eguna baita. Baina
Saioak, gurekin, gelakideekin
ospatu nahi zuen urtebetetze
eguna; eta, bezperan, hau da,
urriaren 25ean, gosari goxo-
goxoa ekarri zigun. Eguna
primeran ospatu zuen, eta poz-
pozik ibili zen. Erle gelako

kideek esker mila eta aunitz
urtez erran nahi diogu. Jarraitu
horrelaxe, Saioa!

Ederra da, gero, asteburuan
urteak egitea. Eta zure
egunak 25 ordu izatea,
oraindik hobea. Zorionak,
Jare. Disfrutatu eta 
ondo-ondo pasa. Muxuak.

Zorionak, Maitane! Gaur 8
urte bete dituzu. Azkenean iritsi
da hainbeste itxarondako eguna.
Ondo-ondo pasa egun hau maite
dituzun guztiekin. Muxu handi bat
denon partetik.

Peio eta Eñaut, gure bi ume txikiak hazi eta hazi, eta mutiko
bihurtu konturatzerako. Segi orain arte bezain zintzo eta alai. Muxu
asko amatxo, aitatxo eta etxeko denen partez.

Zorionak, printzesa! Jarek 4 urte beteko ditu bihar, eta ederki ospatuko
dugu. Ilargiraino eta bueltan maite zaitugu. Gora bihotzak♥� ♥� ♥� ♥� !!!

ZOZKETA

‘Lazkao-txikikeriak’
ipuinaren zozketarako
marrazki asko jaso ditugu. Zotz
egin ostean, hauek dira
irabazleak.
Zorionak denei!!!

d Ametz Azkue (Hondarribia)
d Aratz Udabe, (Tolosa)
d Izei Gallastegi (Elorrio)
d Markel Azpilikueta (Alegia)
d Paulo Respaldiza (Artea)
d Ines Iarza (Legorreta)
d Kira Olano (Legorreta)
d Janire Indias (Legorreta)
d Eneko Latienda (Legorreta)
d Aiora Soraluze (Donostia)
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ZU ERE ARTiSTA

Orioko Zaragueta Herri
Eskolako baratze tailerra
Ikasturte honetan ere, LH3 eta LH4ko ikasleok

baratzeko tailerretan murgiltzen hasi gara ostiraletan,

baita ikastetxearen ondoan dugun baratzeko uzta

emankorra  jasotzen ere!

Kaixo, lagunok! Alaine
Etxeberria naiz. 7

urte ditut, eta Arizkunen

bizi naiz. Margoak astindu

ditut, liburuaren zozketa

tarteko. Gustuko dut

marraztea, baita zuek

egindako artelanak

ikustea ere!

Kuku, adiskideok! 

Inhar Bordagarai naiz. 7 urte
ditut, eta asteburuero irakurtzen dut

MANTANGORRI. Oraingoan marrazki bat

egin dut hura apaintzeko.

Iepe, MANTANGORRI! Malen Boronat naiz. 5 urte ditut, eta

Donostiakoa naiz. Ea gustuko duzuen nire marrazkia!
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B
izitzako gauzak argi-
tzea da zientzia,
misterioak-eta»,
esan du Yara del Po-
zok. Eskolako liburu
artetik atera eta es-

kuak zikintzeko asmoz joan da 10
urteko neskatoa Donostiako Taba-
kalerako Hirikilabs laborategira. In-
guruari behatuz sortutako galderei
erantzun nahi die, esperimentuak
eginez. Xede berarekin elkartzen
dira 8 eta 14 urte arteko dozena
bat haur ostiral arratsaldetan.
Zientzialari izatera jolasten dira bi
orduz, kimikari batek lagunduta.
«Gazteei zientzia modu erakar-

garri eta praktikoan hurbiltzeko
egitasmoa da; gazteak eurak dira
protagonista», azaldu du Aitziber
Lasa Elhuyar zientzia eta hezkun-
tzako arloko arduradunak. Hain jus-
tu, gazteak zientziara gerturatze-
ko asmoz, Bizilabe proiektua jarri
zuen martxan Elhuyarrek duela ur-
te batzuk. Orain, Zientzia ez da fik-

zioaprograma antolatu du, Donos-
tiako Tabakalerako Hirikilabs labo-
rategiarekin batera. Ainara Ota-
mendi kimikariak zuzentzen ditu
saioak, Manex Izagirre Hirikilabseko
kideak lagunduta. Urriaren 5ean
ekin zioten programari, eta zortzi
saio egingo dituzte guztira.

Esperimentuak egiteko gogoz

etorri dira Juan Herrero eta haren
gelakideak bigarren saiora, hura
hasteko hamar minutu falta badira
ere. Aurreko saioko esperimentua
gogoratu dute, gainerakoak iritsi
bitartean: «Slimebat egin genuen:
kola, koloragarria, bikarbonatoa,
bizarra mozteko aparra eta beste
zenbait material behar dira».
Esperimentuak gogoan dituzte

gaztetxoek, baina probak egiten
hasi aurretik zeregin ugari izaten
direla gogorarazi die Otamendik;
inguruari behatzea, besteak beste.
Honela galdetu die gero: «Zer behar
da zientzialari ona izateko ?». Azkar
erantzun dio Herrerok: «Asko ikasi

ERREPORTAJEA ‘Zientzia ez da fikzioa’

Galderak, hipotesiak eta esperimentuak egiten ari da 8 eta 14 urte
arteko dozena bat haur Donostian; zientzialari bihurtu dira Elhuyarrek eta
Hirikilabs laborategiak antolatutako ‘Zientzia ez da fikzioa’ programan.

Benetako
zientzialariak
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behar da!». Kimikariaren ezezko
keinua ikustean, misterioak bilatu
behar direla bota du beste batek.
Baietz erantzun dio: «Zientzialariek
galderak egiten dituzte».

Andre zientzialariak

Jakin-mina eta gogoa, hori behar
da Zientzia ez da fikzioaprogra-
man parte hartzeko ere, Izagirrek
azpimarratu duenez. Bat dator
Otamendi ere: «Aurreiritziak eta
beldurrak hautsi nahi ditugu. Esko-
lako natur zientziak, matematika
eta kimika baino gehiago da zien-
tzia». Umeek zientzia etxeko lane-

kin lotzen dutela uste du, eta hori
aldatzea du xede.

«Zein da izaki bizidun txikiena?»,
galdetu die kimikariak. «Inurria»,
esan du batek, ahopean; «Zorria»,
bota du beste batek. Bitartean,
Otamendik Petriren kaxak eta ko-
toi txotxak jarri ditu mahai gaine-
an. Mikroorganismoei buruzko
azalpenak ematen ari da: «Ontzi bi-
ribil hauetan mikroorganismoak bi-
zi daitezke; elikagai ugari dute, eta
azkar ugaltzen dira». Mikroorganis-
moak non topa daitezkeen galdetu
die gaztetxoei; amaigabeko ze-
rrenda osatu dute: «Eskuetan, lu-
rrean, gorputzean, ilean...». Zien-

tzialari finen moduan, hipotesiak
bota dituzte haurrek.

Hipotesiak eginda, esperimen-
tuak egitea da hurrengo pausoa.
Hori da haurrek gustukoena dute-
na: «Eurek eskuekin ukitzea gusta-
tzen zaie gehien». Kotoi txotxak
eskuetan hartu, eta laginak biltzen
hasi dira. Lurrean igurtzi du txotxa
Herrerok; Sofia Etxeberriak, berriz,
honako hau proposatu du: «Ile zati
bat jarriko dugu!». Kaxetan gorde
dituzte laginak; hurrengo klasera
arte itxaron beharko dute begi hu-
tsez ikus daitezken bizidunak to-
patzeko. 

Mantal zuririk gabe, baina zien-

tziaren munduan murgiltzen dira
gaztetxoak astero. Eskura dituz-
ten objektuak eta baliabideak era-
biltzen dituzte, baita laborategiko
zenbait tresna ere. Hain zuzen,
biak lotzea du xede programak, La-
saren arabera: «Errealitatera ger-
turatzea dugu helburu; gazteei he-
larazi nahi diegu zer den zientzia
eta nor diren bertako protagonis-
tak». Emakume zientzialariak ba-
daudela ere erakutsi nahi dute:
«Neskak gehiago urruntzen dira
zientziatik, aldagai asko tarteko:
gizartea, genero rolak, aurreiritziak
eta uste okerrak, ezagutza falta...
Horri ere heldu nahi diogu».

Ostiral arratsaldetan egiten dituzte zientziari buruzko saioak, Donostiako Tabakalerako Hirikilabs laborategian. GORKA RUBIO / FOKU - HIRIKILABS
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DENBORA-PASAK

A

B

C

D

E
1. 
Dominoa. Hasi da domino partida.
Ondorengoak dira partidan erabilitako
fitxak. Jarri bakoitza
dagokion lekuan.

3

8+2

4x3

4-2

13-1 3x3

15-2

7+2 5-3

1+1

9+5

13-3

7+7 10-8

LA-TU-TEI

2.
Hitzak osatu. Urko
koadernoa hitzez betetzen
hasi da, baina silabak nahasi
ditu. Jarri silabak
hurrenkera
egokian, hitzak
osatzeko.

TXO-NE-TA-KOL

KA-DI-TE-MEN
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Kopiatu laukiz lauki.
Maitenak marrazki koloretsua egin
du marrazketako eskolan. Kopiatu

irudia, laukiz lauki, eta, gero, margotu. 
Ea berdintsua egiten duzun!

Erantzunak: 1.- A, C, D, E eta B. 2.- Teilatu, koltxoneta eta mendikate. 

‘Begiak itxita hegan’ 
Istorioko protagonista amesgaizto
batetik esnatu da, izerdi patsetan
eta negar zotinka. Munstro handi bat
agertu zaio, eta «zer haiz hi?» galdetu
dio hainbatetan. Gauza batzuk neskei
gustatzen omen zaizkie, eta beste
batzuk, berriz, mutilei. Baina, neska
edo mutil izan, garrantzitsuena ez al

da poza ematen diguten gauzak egitea? Halaxe egingo du pro-
tagonistak ere, bere ametsei jarraituz.

Leire Arano eta Aitziber Alonso

Argitaletxea: Ibaizabal

‘Ikasi zenbakiak
Printze Txikiarekin’ 
Bat, bi, hiru, lau... erraza dirudi kon-
tatzen ikasteak, baina ez da beti ho-
rrela izaten. Batetik hamarrera zen-
batzen ikasten lagunduko die libu-
ruak haurrei, Printze Txikiaren
laguntzarekin. Zenbakiak, testu la-
burrak eta marrazki koloretsuak

erabiltzen ditu horretarako. Umeek inguruan aurki ditzaketen
objektuak azaltzen dira, hala nola animaliak, izarrak, loreak,
zuhaitzak, txoriak edo pertsonak.

Antoine de Saint-Exupery

Argitaletxea: Bruño

AZOKA

BAI BITXIA!

Orratzei begira
Ordulariak ordubete atzeratuko ditugu
gaurtik biharra, ohiko moduan. Azkenal-
dian zalantza iturri bihurtu da ordu alda-
ketaren eraginkortasuna, baina, noiztik
eta zergatik egiten da? Energia aurreztea du
helburu, eta 1916an aldatu zen lehenengoz, Le-
hen Mundu Gerran. Ordea, bi mende lehenago ere badira aurrekariak;
hain justu, 1784an, Benjamin Franklin AEBetako enbaxadoreak energia
aurrezteko zenbait arau proposatu zituen Frantzian; ordu aldaketarik
aipatu ez bazuen ere, argi naturala gehiago aprobetxatzeko ideiak bil-
du zituen, hala nola, herritarrak kanpai eta kanoikadekin esnaraztea
eguna argitu orduko. Diotenez, 2019an aldatuko da ordua azkenekoz,
nork jakin... Gaur, bederen, ordubete gehiago izango da lotarako.

3. 
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JOLASA

Jendea
ikusten dut

ABESTIA
Jendea ikusten dut
hondartzan
neska-mutilak
eguzkia hartzen
pozik ibiltzen dira
ni bitartean bakarrik

DATUAK
Partaide kopurua:

gutxienez hiru.
Baliabideak: goma
eta audioa;webgu-
nean eskuragarri Jo-
lasgunea atalean.
Espazioa: kalean egi-
teko aproposa da,
baina gela zabal ba-
tean ere egin daite-
ke, gelak nahiko al-
tuera baldin badu.

Iturria: Euskal Jolasen

Bilduma (Urtxintxa).
Webgunea: 

www.urtxintxa.org

2
Berriro, hasierako tokira itzu-
liko da, eta mugimenduak

errepikatuko ditu abestia bukatu
arte. Mugimendu guztiak hutsik
gabe eginez gero, abesti osoa berri-
ro errepikatuko da, baina oraingo
honetan gomak altuera gehiago

duela, hau da, bigarren posizioan:
zangarretan. Pixkanaka-pixkanaka,
goma gorago jarriz joango da.

Goman lagun bakarrak jardun ordez,
binaka aritzen dira askotan, bakoi-
tza gomaren alde batean jarrita.

1
Bi taldekide gomaren bar-
nean kokatuko dira goma-

rekin X bat eginez. X horrek bi
hutsune sortuko ditu: A hutsunea
eta B hutsunea. Beste taldekide
batek, abestia kantatu bitartean,
goman zehar pasatu beharko du ho-
nako mugimendu hauek eginez:

–Eskuineko hanka sartu, eta, gero,
ezkerrekoa. Ezkerreko hanka atera,
eta, gero, eskuinekoa.

–Hori egin eta gero, gomaren beste
muturrera abiatuko da, eta gauza
bera egingo du B hutsunean.


