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Mi, fa, sol, si:
motxila musikari;

do, la, re, do:
aurrean jotzeko. Zer da?

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

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



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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ZORiON AGURRAK

Malenek
dagoeneko bi esku

beharko ditu eta

Maddik hiru,

azaroaren 14an eta

18an betetako 

6 eta 11 urte

ederrak atzamarrez

adierazteko.

Zorionak bihotzez,

gure neska maiteak.

Biba zuek!

Zorionak, Emma! Azaroaren 18an alaitasunez

beteriko 6 urte beteko ditugu, eta beste urte askoz

elkarrekin gozatzeko asmoz. Ederto pasatu zure eguna,

eta muxu asko Nerea, Gaizka eta Lindaren partez.

Gure etxeko txikia

handitzen ari da, 

3 urte bete baititu

ohartzerako

Ametsek.
Zorionak eta muxu

pilo bat Irati,
amatxo eta
aitatxoren
partez!

Zorionak, Ane! Azaroaren 15ean urte

bat egin zuen gure sorgintxo alaiak.

Muxu handi bat etxeko guztion partez,

panpoxa, batez ere zure anaia Oier
eta Ekainen partez.

Katu gelan urtebetetzeak ez ditugu alde batera uzten. Beti prest gaude ospatzeko.

Oraingoan Oier Saharreak bete ditu 7urte, eta gosari ederra ekarri digu.

Guk oraindik ez diogu marrazkia oparitu, baina trankil, Oier, egiteko gogoz gaude

eta. Aunitz urtez Katu gelakoon partez!

Neskatxa polit honek 

10 urte beteko ditu bihar,

azaroaren 18an. Inge,
zorionak gurasoen, anaia
Liherren, atautxi-atata eta
amatxiren, osaba-izeben
eta lehengusu guzien
partez (Iraide, Dunixe,
Kimetz, Haizea eta Izargi).
10 muxu izugarri!

Zorionak, Anartz!!!!!! Igandean 

7 urte bete zituen gure etxeko errege

txikiak, eta primeran pasatu genuen

urtebetzetze festan. Jarraitu jo eta ke

jolasten eta pozik bizitzen! Muxu

zaparrada bat Iraia, Malen, Manex
eta etxeko guztien partetik!!!!
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ZU ERE ARTiSTA

Etxeko sorgintxo txikiak 7 urte egingo ditu jada.

Zorionak, Inge!! Patxoak etxeko denon partez.

Zorionak, Paule! Jadanik 6 urte gurekin zaudela.
Oso ondo pasatu zure egunean, eta musu handi bat

Joane, ama eta aitaren partez.

Urteroko usadioari jarraituz, sanmartinak

ospatu genituen azaroaren 9an

Orioko Zaragueta herri
eskolan. Eli eta Aneren eskusoinuen
laguntzarekin, kantu saio batekin eman

genion hasiera ospakizunari. Gero,

gauden sasoiari dagokion bezala,

gaztaina erreak jan genituen frontoian.

Eskerrik asko Luis Mari eta gurasoei

gaztainak erre eta banatzeagatik!

Bukatzeko, buruhandiekin korrika saio

batzuk egin genituen.

Kaixo, lagunok!! Oxel eta
Matixa anai-arrebak gara: 

4 eta 7 urte ditugu. Gustatzen

zaizkizue egin ditugun

marrazkiak? Guri pila bat

gustatzen zaigu marraztea!
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zoek: larunbatean, Eskoriatzan
(Gipuzkoa), eta igandean, Astea-
sun (Gipuzkoa). Usadioari jarraituz,
ordea, Legazpin (Gipuzkoa) egin
zuten jendaurreko entsegua, aza-

roaren 8an. Hamazazpi urte dara-
matzate horretan, eta, Marimoto-
tsek aitortu duenez, «termome-
troa» izaten da Legazpiko
emanaldia pailazoentzat. Ez da

E
rori dira zuhaitzeta-
ko hostoak, egutegi-
ko orrien gisara.
Lehenengo elur
malutak ere jausi
dira, negua iritsi ez

bada ere. Olentzeroren opariekin
amesten hasiko ziren batzuk;
besteak, berriz, sutondoko
kontu eta kantuekin. Kultura eta

natura, biak dabiltza joan-eto-
rrian egutegiko orrietan, baita
Pirritx, Porrotx eta Marimoto-
tsen Musua ikuskizun berrian
ere. Biei banatu nahi dizkiete
musuak pailazoek, eta herriz
herri abiatu dira, musuen zakua
betetzeko asmoz.
Joan den asteburuan estreina-

tu zuten Musua ikuskizuna paila-

Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek ‘Musua’
estreinatu dute, kultura eta natura oinarri dituen
ikuskizun bat; urteari errepasoa egiten diote
ospakizun, abesti eta dantza artean.

JON URBE / FOKU

ERREPORTAJEA ‘Musua’

Urtea, arratsalde 
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pean ekin diote ikuskizunari, abes-
ti eta dantza artean.  

Herriz herri, musu artean

Egutegiko orriak igaro ahala, ekai-
tza eta elurra ere iritsi dira Latxar-
tegiko oholtzara. Urtarotik urtaro-
ra jauzika ibili dira pailazoak, ezus-
teko eta algara artean; arraina, ige-
la, hartza, azeria, saguzarra, zebra
eta beste hainbat animalia dituzte
bidelagun. Haiekin ez ezik, bestela-
ko pertsonaiekin ere egin dute to-
po Pirritx, Porrotx eta Marimoto-
tsek: Mielotxinekin, Ziripotekin,
Mari Domingirekin eta Olentzerore-
kin, esaterako. Baina, Mariren lagun

gutxiagorako, herriko hiru ikaste-
txetako 3 eta 8 urte arteko ia 600
haur izan baitzituzten parez pare
Latxartegi aretoko bi emanaldie-
tan.
Honela esan du Porrotxek:

«Natura dena da guretzat: janaria
ematen digu, babestu egiten
gaitu...». Berde-berde dago ohol-
tza; ez da zuhaitzik falta, ezta txo-
ririk, mendirik eta harririk ere. Han-
txe topatu dira hiru pailazoak,
naturaren erdian. Arropa kolore-
tsuak daramatzate soinean, ilargi,
euri tanta, arrain eta bestelakoe-
kin apainduta. Aterki koloretsue-
kin hartu dute lur Legazpin, adi-adi
dauden gaztetxoen aurrean. Euri-

mina den iratxoak sortu du harri-
dura handiena publikoarengan; ha-
ren ahalmen magikoen eraginpean
ibili baitira pailazoak.
«Ohitura zaharrak mantentzea

eta berriak sortzea, hori da gure
asmoa», azaldu du Pirritxek. Gau-
zak zergatik ospatzen diren ezagu-
tarazi nahi dutela azaldu du. Asmo
horrekin astindu dituzte hurritz
makilak eta joareak, udaberrian lu-
rra esnatzeko asmoz. Haurrek ere
lagundu diete, oinekin lurra joaz.
Laster esnatu da lurra, eta ohar-
tzerako loratu da udaberria ere.
Suaren bueltan dantzan aritu dira
gero, udako solstizioa iritsi dela
ospatuz eta izpiritu txarrak uxa-
tuz. Aretoko gaztetxoek ere astin-
du dute gerria, zutik jarri eta dan-
tzan aritu baitira haiek ere saioak
aurrera egin ahala.
Kontu eta kantu, urte osoa arra-

tsalde batean bizi izan dute Pirritx,
Porrotx eta Marimototsek, baita
Legazpiko haurrek ere. Eskutik ibili
dira guztiak, eta natura eta kultura
ezagutzeko parada izan dute. Eza-
gutu soilik ez, opari gisa jaso dituz-
te biak. Haiek, berriz, musuak bildu
dituzte zaku batean, naturari eta
kulturari oparitzeko. Zakuan musu
gehiago sartzeko tokia badago
oraindik, eta asmo horrekin abiatu
dira pailazoak eta haien lagunak
herriz herri, Musua ikuskizunarekin.
d

DATOZEN EMANALDIAK

d Bihar: Eibarren, Unibertsitateko an-

tzokian, 16:00etan eta 18:30ean.

d Azaroaren 24an: Donostian, Intxau-

rrondoko kultur etxean, 16:30ean eta

18:30ean. 

d Azaroaren 25ean: Hondarribian, ki-

roldegian, 16:00etan eta 18:30ean.

Musuz eta
kolorez
gainezka

D
isko-liburu bikoitza

kaleratu dute paila-

zoek ikuskizunarekin

batera; Musua disko-

liburua da horietako bat,

eta hamabi kantu eta

hamabi kontukanturekin

osatu dute. Ikuskizunak

bezala, kultura eta natura

ditu abiapuntu disko-libu-

ruak ere. Urtearen errepa-

soa egin dute pailazoek dis-

koan, lurrari oles-oles

eginez, Mari Domingiri eta

Olentzerori abestuz, inau-

teriak ospatuz...  Leire Bil-

baok jarritako hitzekin,

Xabier Zabalaren musikare-

kin eta Maite Mutuberria-

ren ilustrazioekin osatu

dute lana.

Familia milakolore disko-

an ere kantuak eta ipuinak

bildu dituzte; aurretik argi-

taratutako dozena bat

abestirekin eta beste ho-

rrenbeste ipuinekin osatu

dute. Familia osatzeko mila

modu daudela erakutsi nahi

dute pailazoek diskoarekin,

eta Miren Amurizak sortu-

tako ipuin laburretan irudi-

katu dituzte horietako ba-

tzuk. Xabier Zabalak sortu

du musika Familia milakolo-

re lanerako ere. Ilustrazio-

ak, berriz, Txakur Gorriak

egin ditu.
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 batean 
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DENBORA-PASAK

2. 
Bikiak. Iratxoen ipuinak
irakurtzea gogoko du Amaiak, eta
bikiak dira protagonistak haietako
batean. Asmatuko al
duzu zein diren?

A B

C D

E F

G H

1. 
Batuketak. Hiru aizkolari ari dira nor baino nor gehiago
herriko festetako kirol erronkan. Nork moztu du enbor
gehien?

MALENGRAXIBEÑAT
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Erantzunak: 1.-Graxik.2.-C eta E.
3.- Hiru pala daude errepikatuta.
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3. 
Bilatu irudia.
Lorategirako erremintak
erostera joan da Ortzi
dendara. Zenbat pala daude
errepikatuta?

Esperimentu gehiago: Zientzia haurrentzat segundo

gutxian liburuan, Jean Potter (Elhuyar, 2012). 

ESPERIMENTUA

Ihintz puntua

Nola neur dezakezu 
ihintz puntua?

Zer egin

1 Erreparatu lataren kanpoko airearen
tenperaturari. 

2 Bota iturriko ur beroa latara, hiru laurden bete arte.

3 Sartu termometroa latan.

4 Erantsi izotz koskorrak, bat aldiro, eta eragin koilaraz.

5 Jarraitu izotza eransten eta eragiten, lurruna sortu arte 
lataren kanpoan.

Oharra: ez erabili termometroa eragiteko.
6 Irakurri termometroak adierazten duen tenperatura lurruna
sortzen hasten denean.

Zer gertatzen da?

Irakurri duzun tenperatura ihintz puntua da. Lataren barruko ten-
peratura jaisten den heinean, hotza ukitzen duen ur lurruna ere
hoztu egin daiteke. Ur lurrun hori likido bihurtzen da, ihintz deritzo-
na, eta latan itsasten da. Aldi berean, aireak lataren
kanpoaldeko ura lurruntzen du. Ihintz puntuan,
kanpoaldeko ura ez da lurrun-
tzen ura latan itsasten
den baino azkarrago;
beraz, lata heze
mantentzen da. Ai-
reko ur lurrun kan-
titateak zehazten
du zer tenperatu-
ratan sortuko den
ur lurruna latan.
Ihintza belarretan
zer tenperaturatan
sortuko den ere
adierazten du.

MATERIALA

dTermometro bat
d Lata bat,
etiketarik gabea
d Iturriko ur beroa
d Izotz koskorrak
d Koilara bat



Badator Euskaraldia

E
gun gutxi falta dira Euskal
Herriko euskaldunontzat bere-
zia izango den egitasmo bat
abiatzeko. Azaroaren 23an,

datorren ostiralean, Euskaraldia hasiko
da! 
Euskaraldia euskara zabaltzeko eta

indartzeko egingo den ekinaldi bat da.
Euskal Herri osoko herrietan zehar gau-
zatuko da, eta 16 urtetik gorakoek har-
tuko dugu parte. 
11 egunez, batzuek euskaraz egingo

dugu, beste batzuek euskaraz entzun,
eta bakoitzak bere erronkak jarriko diz-
kio bere buruari. Hori egiteko, bi prota-
gonista nagusi izango ditu Euskaraldiak,
eta hori azaleratzen duten txapak era-
mango ditugu soinean: 
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• Ahobiziek euskaraz egingo dute
beti lehenengo hitza, eta ulertzen
duten guztiekin euskaraz hitz egin-
go dute.
• Belarriprestek, berriz, batzuetan
erdaraz erantzun arren, euskaraz
egiteko eskatuko diete euskaraz
mintzo zaizkienei.
Haurrek lan handia egiten duzue

urte guztian euskararen alde, eta,
horregatik, oraingoan guri dagokigu
martxan jartzea. Hala ere, zuen in-
guruko helduak animatu ditzakezue
parte hartzera. Zein polita den haiei
euskaraz entzutea, baietz?
Asko izango gara 11 egunean txa-

pa soinean ibiliko garenak, eta
oraindik gehiago ere izan gaitezke!

IRRIEN LAGUNAK KLUBA


