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Baloi baten azalean
mundu osoa agerian.

Zer da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: munduko bola.   

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

Baserria hezitoki
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ZORiON AGURRAK

Zorionak, Payal! Abuztuaren 15ean 6 urte bete

dituzu! Zein handia egiten ari zaren eta zein ondo

pasatzen dugun zurekin. Asko maite zaitugu. Zure

izeba-osaba Agurne, Lide, Andoitz eta

Xabiren, gurasoen eta Sapna ahizparen

partetik, muxu erraldoi bat bidaltzen dizugu!

Urte askotarako bihotzez, Beñat, zure

hamargarren urtebetetzean! Muxu handi bana zure

aitaita eta amamaren partetik.Maite zaitugu!!

Zorionak, Intza!! 3 muxu pottolo-pottolo eta

besarkada erraldoiak zuretzat, pitxintxo!

Ilargiraino eta bueltan maite zaitugu, pottotti! Pa,

pa eta paaaa. Etxeko guztien partetik.

Zorionak eta urte askotarako, Maialen!!!
Aurten ere herriko erraldoiak dantzan jarri

dituzu. Mila muxu eta besarkada handi bat

etxeko guztien partetik.

Katxiporretako lagunek ‘Familia
milakolore’ bildumako bost liburu

sorta oparitu dizkigute MANTANGORRIko

irakurleen artean banatzeko. Eskuratu

nahi duzu bat? Oso erraza da: egin

marrazki bat, eta bidali

mantangorri@beria.eus helbidera,

irailaren 11 baino lehen. Parte hartzaile

guztien artean zozketa egingo dugu, eta

irailaren 14ko  MANTANGORRIn emango

dugu saridunen izen-abizenen berri. 

Denok marraztera!

ZOZKETA

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

Kaixo, lagunok! Amalur eta Izadi gara, Elizondokoak.
Gure anaia eta ahizparekin agertzen gara argazkian.

Salamancan gabiltza, eta ikasturtean ikasitakoa sakontzen

ari gara oporretan ere.Txiki-txikitatik abestiaren letra

moldatu dugu: «Salamancarat gindoalarik bidean ginuen

pentsatu, argazkia atera eta MANTANGORRIrat bialdu». A, eta

unibertsitateko igela ere ikusi dugu!!

Kuku, lagunok!

Urnietako Egape
ikastolako ikasleak
gara, 6 eta 12 urte artekoak.

Marrazketa artistikoko

eskolaz kanpoko saioetan ibili

gara. Oporretan gaudenez,

ikasturtean egindako marrazki

batzuk bidaltzen dizkizuegu,

MANTANGORRI apaintzeko. Ea

gustuko dituzuen! .
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ERREPORTAJEA Sastarraingo baserri udalekuak

L
etxugak, tomateak,
ziazerbak eta beste
hainbat landare daude
Zestoako (Gipuzkoa)
Sastarrain baserri es-
kolako negutegian. Ba-

serri udalekuetako gaztetxoak lu-
rra lantzen ari dira, aitzurrarekin.

egingo dituzte; izen ematea zaba-
lik dago oraindik.

«Udalekuen helburua da haurrak
natur inguruan heztea eta baserri
mundura gerturatzea», azaldu du
Adur Barroso baserri eskolako ko-
ordinatzaileak. Itziar Egialde koor-
dinatzaileak gehitu duenez, hiz-
kuntzak ere badu garrantzia: «Eus-
kara sustatu nahi dugu, eta
ingelesa praktikatzeko aukera ere
badute hala nahi dutenek». Esko-
lak 28 urte ditu, eta hasieratik egi-
ten dituzte udalekuak. Baserriko-
ez gain, kirol abenturakoak eta zal-
diketakoak ere badituzte
—orotara, 65 haur zeuden iragan
astean—.  

Abereak zaintzen, inguruko bazte-
rrak ezagutzen eta saskiak eta la-
rruzko pilotak egiten ere aritu
dira, besteak beste, astebeteko
egonaldian. Ekainaren 1ean hasi zi-
ren udalekuetako txandak —aste-
betekoak, astelehenetik igande-
ra—, eta datozen bi asteetan ere

Baratzeko lanak egin eta gero,
sagarrak bildu dituzte gaztetxoek
negutegi ondoko zuhaitzetik. On-
tzi batean sartu, eta zalditegira
abiatu dira erreka ondotik. Pozik
doa Anoetako (Gipuzkoa) Auritz
Aseginolaza: «Baserriko lanak gus-
tatzen zaizkit; gehienbat animalie-
kin egotea». Zalditegira iristean,
Barrosok argibideak eman dizkie:
«Oinarekin zapaldu, eta apurtu
egingo dugu sagarra». Erika Otxoa
Iruñekoa da, eta animaliekin ego-
teko asmoz joan da udalekuetara.
Sagar zatiak eskuan hartu eta zal-
diari ahora eman dizkio, beldur
pixka batekin.

Tarte laburra pasatu dute hau-

Baratzea lantzen, animaliak zaintzen,
ingurumena ezagutzen eta Paleolitora
bidaiatzen ari dira gaztetxoak Zestoako
Sastarrain Baserri Eskolako udalekuetan.
Datozen bi asteetan ere izango dute haurrek
udalekuetan parte hartzeko aukera.

ANDONI CANELLADA / FOKU

Naturan
barneratuz
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rrek zalditegian, eta penatan agur-
tu dituzte abereak. Haatik, arra-
tsaldean ere egongo dira haiekin,
Nahia Urdalleta begiraleak esan
dienez: «Zaldian ibiliko gara arra-
tsaldean». Aurrez, atsedenalditxo
bat egin, eta erleak landuko dituz-
te. Barrosok eman die goizeko bi-
garren jardueraren berri: «Ez dau-
kagu erlerik; bideoak ikusiz landu-
ko dugu, eta, gero, lore mota
ezberdinekin egindako eztiak das-
tatuko ditugu». 
Bitartean, udalekuetako beste

talde bateko gaztetxoak pilotak
egiten ari dira baserriaren atarian.
Kortxo zati bana dute eskuetan,
eta hura lixatu dute lehenik. Kor-

txoa artilearekin biltzen ari da Leo
Salas; Iruñekoa da, eta ezagutzen
du Sastarrain: «Hirugarren aldiz
etorri naiz aurten, oso ondo pasa-
tzen dut eta». Eloi Rada dauka on-
doan; Fustiñanakoa da (Nafarroa),
eta lehenengo urtea du. Pozik da-
bil hura ere: «Zaldian ibili ginen
atzo, eta surfa ere egin dugu».  

Paleolitoa ezagutuz

Baserriaren barruan ere eskuz lan-
dutako tresnak egiten ari dira kirol
abenturako taldekoak. Dozena bat
lagun daude lurrean eserita; bakoi-
tza bere saskia egiten ari da, zu-
mearekin. Txabi Amutio Mungiakoa

da (Bizkaia). Hura ere egona da Sas-
tarrainen: «Iaz baserri udalekuak
egin nituen, eta aurten kirol aben-
turakoetara etorri naiz». Amutio ez
ezik, kuadrillako beste sei lagun
ere badabiltza baserri eskolako
udalekuetan. 
Udaleku mota bakoitzak bere

egitaraua du: ekintza batzuk dene-
tan egiten dituzte; beste batzuk,
aldiz, ez. Guztiak elkarrekin egote-
ko tarteak ere izaten dituzte; esa-
terako, otorduetan edo afalaurre-
ko jolasetan. Gauean, berriz, gau-
beila egiten dutela azaldu du
Barrosok: «Egunero zerbait ezber-
dina egiten dugu; adibidez, lehe-
nengo gauean herria ezagutzera

joan ginen. Erlaxazio gaua ere egi-
ten dugu beste iluntze batean».  
Natura da Sastarrainen erdigu-

nea; haurrek baserriaren inguruak
ezagutzeko aukera dute astebe-
teko udalekuetan. Belazeak, erre-
ka eta zuhaitzak ez ezik, Ekaingo
koba eta Ekainberri museoa ere
hurrean ditu baserri eskolak. Ho-
rregatik, historiaurrea ere jorra-
tzen dute udalekuetan. «Lehen gi-
zakien modura sua egiten dugu,
baita azagaiak, bitxiak eta marraz-
kiak ere», adierazi du Barrosok. Da-
tozen bi asteetan ere, historiaz,
naturaz eta abenturaz gozatzeko
aukera izango da Zestoako baserri
eskolan. 

FITXA
Txandak

Abuztuaren 19tik 25era.
Abuztuaren 26tik irailaren 1era.

Udaleku motak

d Baserria

• 8 eta 12 urte artekoentzat.
• Euskaraz edo ingelesez.
• Prezioa: 315 euro.

d Kirol abentura

• 12 eta 16 urte artekoentzat.
• Euskaraz.
• Prezioa: 329 euro.

d Zaldiketa

• 8 eta 16 urte artekoentzat.
• Ingelesez.
• Prezioa: 371 euro.

Informazioa 

eta izen ematea:

(0034) 943-14 82 39 telefono zenba-
kian, sastarrain@sastarrain.com

helbidean eta www.sastarrain.com

webgunean.

Baserri eskolan eta haren inguruan ibiltzen dira gaztetxoak udalekuetan. ANDONI CANELLADA / FOKU - BERRIA
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DENBORA-PASAK

2. 
Moztu eta osatu.
Urkok gustuko ditu olagarroak.
Haiei buruzko aldizkari bat hartu,
eta zati txikitan moztu du.
Lagunduko al diozu
irudiak osatzen?

1. 
Lotu puntuak. Iratik zirkuko artista bat
marraztu du. Zenbakiak ordenan lotzen badituzu,
egindako irudia ikusiko duzu. Zer marraztu du?

1 2 3

A B C D

4
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Erantzunak: 1.-Pailazoa.  2.- 1-B, 2-C, 3-D eta  4-A.  
3.- Aratzek eta Ametsek, hamaikana dituzte.

Argi izpiak
Zergatik ematen dio argiak
kolore urdina zeruari?

Zer egin

1 Bete plastikozko
edalontzia iturriko
urez.

2 Gehitu esne
tanta batzuk, ura
pixka bat
arretzeko.

3 Utzi gela ilunpean.

4 Jarri esku-argia
edalontziaren
parean, izpiak han
distira egiteko.

5 Begiratu
plastikozko
edalontziari goitik.
Zer gertatu zaio esneari?

Zer gertatzen da?

Urari esne tantak gehitzean, argia
errazago ikusten da, esnearen
partikulek argia islatzen baitute. Esnea duen uretan,
argia urdin argi bihurtu da, partikulek argiaren uhin
urdinak bereizi baitituzte. Lurraren atmosferan ia
beti daude hautsa eta ur tantak. Partikula horiek
Eguzkitik datorren argia okertzen dute, eta
horregatik ematen du urdina zeruak. Eguzkia
ateratzean edo sartzean, koloreak aldatu egiten
dira, argiak partikula gehiago zeharkatu behar
dituelako angelu desberdinetan, eta, hala, beste
argi uhin batzuk desbideratzen dira zure begietara.

Esperimentu gehiago: Zientzia haurrentzat

segundo gutxian liburuan, Jean Potter (Elhuyar, 2012). 

ESPERIMENTUA
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MATERIALAK
d Plastikozko
edalontzi garden bat
d Iturriko ura
d Esnea
d Esku-argi bat

3

3. 
Batuketak. Aratz, Amaiur eta
Amets sukaldariak dira. Lapiko ugari
dituzte haien sukaldeetan; nork
ditu eltze gehien?

ARATZ AMAIUR AMETS



Kaleko
jolasak maite
ditugu!

E
guraldia lagun izaten dugu udan, eta,
beraz, garai ezin hobea da kalera
atera eta ingurukoekin jolasean ari-
tzeko. Gainera, kanpoan egoteak,

ariketa fisikoa eginez, gure osasuna zain-
tzen lagunduko digu. Jarduera fisikoa egin-
da, hobeto sentituko zara, eta umore hobe-
an egongo zara. Hona hemen ongi pasatuz
osasuntsu egoteko hainbat aholku:
b Ahal duzunean joan zaitez kalera jolastera,
ariketa fisikoa egiteko aukera emango dizu.
b Aukera itzazu inguru naturalak, natura bizi-
iturri gisa ezagutu ahal izango duzu.
b Zure jolasetan erabil itzazu naturako ele-
mentuak edo materialak (harea, lurra, ada-

rrak...), sormena handitzen eta adimena ga-
ratzen lagunduko dizute.
b Aritu zaitez taldeko jolasetan, lagun berriak
egiteko aukera emango dizute.
Beraz, telebista eta ordenagailua denbora

mugatuan erabili eta ireki begiak inguruan
duzunari. Atera zaitez etxetik eta goza eza-
zu kaleak ematen dizkizun aukerez. Eta nos-
ki, ez ahaztu eguzkitik behar bezala babes-
ten! Kaleko jolasak maite ditugu!

m a n t a n g o r r i
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IRRIEN LAGUNAK


