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Han-hemengo jendea
burdinazko txorian,

zeruan barrena
joan-etorrian. Zer da?

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

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

Zorionak, Oihan! Hiru besarkada estu eta musu goxo-goxoak. Lurren,

Maddiren eta familia guztiaren partez. Harrapatzen zaitugunean

belarriak gorrituko dizkizugu!

Elizondoko
bestetako suziria
lehertu da! Aupa, Baztan

Ikastolako Zangotxo gelako

taldetxo bat gara. Aurten, gure

gelako Axularrek eman zien

hasiera Elizondoko bestei, eta

gu hantxe egon ginen

berarekin. Buruhandiekin

ederki ibili ginen, herriko

jokoetan parte hartu genuen,

ikastxokoan afaldu genuen....

eta bestak disfrutatu

genituen. Horregatik, esker

mila erran nahi diegu herriko

alkateari, kargudunei eta

besta batzordekoei.

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.



Saioa eta Urko Etxeberria gara, elizondoarrak,

eta bestaz besta gabiltza. Argazkian Elizondoko suziria bota

zuten unea ageri da. Nik, Saioak, eskuetan dudan marrazkia

aurkeztu nuen lehiaketara. Muxuak MANTANGORRI ikusten

duzuen guziei. Segi oporrez disfrutatzen!!
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ZU ERE ARTiSTA
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Kaixo, MANTANGORRI! Beñat Eraso naiz, eta Donostian bizi naiz. Kolore

urdinak nagusi dituen lan hau osatu dut, ea gustatzen zaizuen.

Kuku, lagunok! Alaitz Compains Elorza da nire izena, eta

Iruñekoa naiz. Uda izanik, izozki eta tximeletadun marrazki bat egin dut.

ZU ERE ARTiSTA

Iepe! Paula Eraso naiz, 11 urte ditut, eta donostiarra naiz.

Animaliaz, lorez eta kolorez apaindu dut orri zuria. Udara on!
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D
onostiako Musika
Hamabostaldiak
urte asko ditu; zor-
tzi hamarkada bete
ditu aurten. Zaharra
izanagatik, haurren-

tzako eskaintza zabalarekin iritsi
da: tailerrak, kontzertuak eta ikus-

kizunak dituzte abuztu osoan, Gi-
puzkoako hainbat herritan. Inaugu-
razio egunean, abuztuaren 1ean,
hasi zen Haurren Hamabostaldia,
Hitzak tailerrarekin. Maushaus arte
eta arkitektura laborategiaren es-
kutik, hitzekin, koloreekin eta mu-
sikarekin jolastu zuten haurrek.

Ilun dago Donostiako San Telmo
museoko bigarren solairua. Hama-
bost haur inguru daude lurrean
eserita, oinutsik. Parez pare duten
pantailari begira daude. Hondo zuri
bat duen kartela dago han; beheal-
dea esaldiz betea du, eta hiru
triangelu osatzen dituzte esaldi

horiek. Itziar Okarizen lana da, 80.
Musika Hamabostaldiko kartela
eta tailerreko abiapuntua. «Hitze-
kin, esaldiekin eta musikarekin jo-
lastuko dugu», esan die Maushau-
seko Judith Vlazquezek adi-adi
dauden haurrei. 
Auria Etxeandiak Musika Hama-

bostaldira publiko berria erakar-
tzeko proiektuetan lan egiten du.
«Umeentzat espresuki prestatuta-
ko programazioa daukagu; pixka-
naka, musika klasikora gerturatu
daitezen». Helburu horrekin anto-

ERREPORTAJEA Haurren Musika Hamabostaldia

Itziar Okarizen kartela landuz, ‘Hitzak’ tailerrarekin hasi dute haurrek
Donostiako Musika Hamabostaldia. Umeentzako ikuskizun, tailer eta
ipuin kontaketa ugari izango dira datozen egunetan hainbat herritan. 

Sormenaren
pentagrametan  
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latu dituzte tailerrak, formatu han-
diko zein txikiko ikuskizunak eta
musikaz lagundutako ipuin konta-
ketak. «Maila handiko musikariak
etortzen dira, eta musika tresnak
bertatik bertara ezagutzeko auke-
ra dute; harpa, biolina edo biolon-
txeloa, esaterako». 
Soinua da nagusi San Telmon

ere: pantailako hitzak irakurtzen
hasi dira haurrak, Anabel Varonak
mikrotik gidatuta. Carlos Arrutik
azaldu die lehenengo ariketa: «Pa-
lindromoekin jolastuko gara; mural

bat osatuko dugu». Hitzekin egin-
dako zigiluak koloreztatu, eta mu-
ralaren gainean jartzen hasi dira.
Aitor Ortiguelak gorriz tindatutako
zigilua zanpatu du ezkerraldean;
eskuekin lehenik, eta oinekin gero.
Gauza bera egin du Maddi Urrutiak
eskuinaldean, urdinez tindatuta-
koarekin.
Lehenengo ilaran hitz bana jarri

dute, bina bigarrenean eta hiruna
hurrengoan. Azkenean, bi taldeen
lerroek bat egin dute; margo gorria
eta urdina nahasiz, kolore moreko
esaldiak sortu dituzte muralaren
behealdean. Okarizen kartelean
bezala, triangelu formak agertu
dira haurren lanean ere. Muraleko
lanak amaituta, mahaiaren bueltan
jarri dira gaztetxoak. Zurezko xafla
bana banatu die Arrutik. Lanari eki-
teko gogotsu dago Siena Montejo.
«Etxera eraman dezakegu gero?»,
galdetu du.

Herriz herri
Letrak itsatsita dituen xafla bat
erakutsi die Arrutik umeei. «Gure
izenak goitik behera jarriko ditugu;
hori partitura bat izango da gero».
Hainbat tamainatako hizkiak moz-
ten hasi da Amaiur Sofroniou.
«Tori, Ekhi! Hemen daukazu h le-
tra», esan dio nebari. Izenak osatu
ostean, izenaren hizki bakoitzare-

kin hitz berriak osatzen hasi dira.
Azkenekotik hasi da Ekhi Sofro-
niou: «Ikastola jarriko dut nik». La-
nak bukatzean, Arruti letrekin osa-
tutako partiturak irakurtzen hasi
da. Tamaina handiko hizkiak ozen
ahoskatu ditu; txikiak, aldiz, baxu.
Barrez erantzun diote haurrek. 
Maushausekoen tailerrarekin

hasi da Haurren Hamabostaldia,
baina egitarau zabala du aurretik.
Etxeandiak esan duenez, hazten
ari da: «Lehen, egun bakarra zuten;
Haurren Eguna deitzen genion.
Duela bizpahiru urtetik hona, Hau-
rren Hamabostaldia deitzen dio-
gu». Aurten, esaterako, abuztuaren
19an Viktoria Eugenian emango du-
ten Acróbata y Arlequín: el circo
imaginario de Picasso y la música
ikuskizun nagusiaz gain, beste bat
ere izango da lehenengoz: Peer
Gyntekin ametsetan, hilaren 20an,
San Telmo museoan.
Ekitaldiak ez ezik, tokiak ere

ugaritzen ari dira Haurren Hama-
bostaldian. «Lehen, haurren ekital-
diak Donostian egiten genituen; iaz
hasi ginen beste herrietan ere egi-
ten», adierazi du Etxeandiak. Hain
zuzen, Hitzak tailerra egiteko au-
kera izan zuten gaztetxoek atzo
Irunen (Gipuzkoa). Bihar, berriz, Zu-
maian izango dute (Gipuzkoa) Oka-
rizen kartela ezagutzeko eta ondo
pasatzeko aukera. 

EGITARAUA
Abuztuak 10, larunbata
d‘Sagu kontuak’ ipuin
kontaketa. 11:30ean, Kursaal
auditoriumean Foyer espazioan. 
4-7 urte artekoentzat.
Abuztuak 11, igandea
d‘Hitzak’ tailerra. 11:00etan,
Zumaiako (Gipuzkoa) Oxford aretoan. 
5-11 urte artekoentzat.
Abuztuak 11, igandea
d‘Bertoko eta urrutiko ipuinak’ 
ipuin kontaketa. 18:30ean,
Zumaiako Mari kalean. 
3-10 urte artekoentzat.
Abuztuak 17, larunbata
d‘Bertoko eta urrutiko ipuinak’ 
ipuin kontaketa. 11:30ean, Kursaal
auditoriumeko Foyer espazioan. 
3-10 urte artekoentzat.
Abuztuak 19, astelehena
d‘Circus’, Maushausek
prestatutako tailerra. 17:00etan,
Viktoria Eugenia antzokiko Foyer
espazioan. 5-11 urte artekoentzat.
d‘Acrobata y Arlequín: el circo 
imaginario de Picasso y la
música’ ikuskizuna. 19:00etan,
Viktoria Eugenia antzokian.
Abuztuak 20, asteartea
d‘Peer Gyntekin ametsetan’
ikuskizuna. 18:00etan, San Telmo
museoko elizan.
Abuztuak 23, ostirala
d‘Saxofonistaren istorioa’
ipuin kontaketa. 12:00etan, Irungo
(Gipuzkoa) udal liburutegian. 
4-8 urte artekoentzat.
Abuztuak 23, ostirala
d‘Ipuin harpistikoak’ ipuin 
kontaketa. 18:30ean, Getariako
(Gipuzkoa) Balentziaga museoan. 
3-7 urte artekoentzat.
Abuztuak 24, larunbata
d‘Ipuin harpistikoak’ ipuin 
kontaketa. 11:30ean, Kursaal
auditoriumean, Foyer espazioan. 
3-7 urte artekoentzat.
Abuztuak 28, asteazkena
d‘Hunkipuinak’ ipuin kontaketa
18:00etan, Mutrikuko (Gipuzkoa) Zabiel
plazan. 3-8 urte artekoentzat.
Abuztuak 31, larunbata
d‘Mundutik kontu kantari’
ipuin kontaketa. 11:30ean, Kursaal
auditoriumean, Foyer espazioan. 
10-14 urte artekoentzat.

Letrekin jolasean ekin zioten haurrek Donostiako Musika Hamabostaldiari . GORKA RUBIO / FOKU
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DENBORA-PASAK

1. 
Osatu eta apaindu. Agoitz marrazki bat egiten hasi da,
baina ez du amaitzeko betarik izan. Marraztu falta den
erdia, eta margotu.

2.
Irudia
ordenatu. Orhik
hosto bat erortzen ikusi
du zuhaitzetik, eta
argazki ugari atera
dizkio. Ordenatu
irudiak
erorketaren
sekuentzia
osatzeko.

C

D

A

B



3. 
Sinonimoak.
Maitek atsegin du esanahi
bera duten hitzak bikoteka
lotzea. Hemen dituzu
horietako batzuk, Lagun
iezaiozu bikoteak
osatzen.

espetxe kalentura

marigorringo presondegi

kalekume mantangorri

sukar sostengu

euskarri kaletar
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‘Ipuina bete otso’ 
Otsoz betetako ipuin bat da honako
hau: zaharrak, gazteak, txikiak, handiak...
denetik dago. Otso horiek kolore, itxura
eta material askotarikoak dira: harrizko-
ak eta metalezkoak ere badira tartean.
Batetik bestera dabiltza, Otso Tripontzi-
rentzako jateko zerbaiten bila. Haur lite-

raturan animalia horiek duten irudi negatiboa hausten du libu-
ruak.

Roberto Aliaga eta Roger Olmos
Argitaletxea: Txalaparta

‘Krokodilo txikia
maitemindu da’ 
Krokodilo urduri samar dabil azken boladan:
batzuetan triste dago, besteetan pozik. Jira-
farekin maiteminduta dago, eta horrek eragin
dio ezinegona. Bere irribarre ederrena Jirafari
erakustea erabaki du Krokodilok; baina hain
da garaia Jirafa, saiakera ugari egin beharko

baititu animalia txikiak. Lortuko ote du azkenean Jirafari bere
irribarre ederrena erakustea? 

Daniela Kulot
Argitaletxea: Pamiela / Kalandraka

AZOKAErantzunak: 2.-B, A, D eta C. 3.-Espetxe eta presondegi, marigorringo eta

mantangorri, kalekume eta kaletar, sukar eta kalentura, euskarri eta sostengu.

D
enboran zehar bi-
zidun guztiek ebo-
luzionatzen duten
bezala, gizakia ere al-

datuz joan da urteetan. Gure ar-
basoak, hau da, gure aitona-amo-
nen, aitona-amonen…. aitona-
amonak, eta tximuen
arbasoak bat ziren! Aspaldi,
beraz, oihanetako zuhaitzetan
bizi ginen, baina, halako bate-
an, zelaira jaitsi, eta, espazio zabal horretan
urrutira ikusteko, zutik ibiltzen ikasi genuen,
bi hanken gainean. Eta eskuekin tresnak as-
matzen hasi ginen: harriekin labanak eta aiz-
korak, hezurrekin orratzak eta egurrarekin

geziak eta arkuak, adibidez.
Gure gorputza ere aldatuz
joan zen; handitu egin ginen,
eta aurpegia aldatu eta garu-
na handitu zitzaigun. Asko pen-

tsatzearen ondorioz izango ote?
Horrela, gauza asko asma-
tuz joan izan gara: sua nola
egin, arropak nola josi, nola
hitz egin, musika nola jo, gai-
xotasunak nola sendatu...

Denborarekin, baserriak eta herriak ere as-
matu genituen, eta beranduago lantegiak,
autobusak edo garbigailuak. Horrela, gure bi-
zimodua urtetik urtera aldatuz joan da gaur
egunera arte!

Natur txokoa

Giza 
eboluzioa
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JOLASA

Animaliak

lia bera imitatzen ari diren lagunek
elkar bilatzea. Taldea bizkorren 
biltzea lortzen dutenek irabaziko
dute.

Nahi adina kide jolas daitezke aldi-
ko. Jolasaren antolatzaileak anima-
lia batzuk aukeratuko ditu; haien
hotsa imitatzeko erraza izan be-
har da.
Dinamizatzaileak taldeko kide

bakoitzari animalia baten hotsa
imitatzeko eskatuko dio. Taldeko
kideek animalia berberak imitatuko
dituzte; animalia bakoitza kide ko-
puru antzekoak imitatuko du. Baina
soilik norberak jakingo du berak
imitatu beharrekoa zein den. 
Seinalea egitean, guztiak tokatu

zaien animalia imitatzen hasiko
dira, eta helburua izango da anima-

DATUAK

Kontinentea: Amerika.

Adina: 3-8 urte. 

Lantzen dituen

alderdiak: Arreta.

Iturria: Munduko jolasak

(Txatxilipurdi).

Webgunea:  

www.txatxilipurdi.com


