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Egokiro jarri zidan
arrantzaleak amua;

zulo bat gelditu zitzaidan
eta betiko damua. Zer ote?

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

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

Zorionak, Katrin! etxeko txikiak 2
urte! Muxu handi bat denen partetik.

Ana, Jokin eta Inge.

Zorionak, Maiu, zure lehen urtebetetzean, amona,

aitona, Paula eta birramonaren partetik! Maite zaitugu

pilo pilo bat!!

Aihora Mujika Sarasola
ondo pasa bihar, zuretzat egun berezia

da eta. Izaskungo familiaren partez. 

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.

1,2,3,4,5,6,7...Beñat! Zorionak zure lehengusu

Inhar eta Maddiren partetik! Ilargiraino eta

bueltan maite zaitugu!

Azkenean heldu da zure eguna. 6 urte bete dituzu!

Ederki ospatuko dugu Opakuan.
Uztailaren 26an Hugok urteak bete zituen. Gu

oporretan gaude, baino harekin oroitu ginen, eta

aunitz urtez erran nahi diogu. 23 muxu zuretzat.

Pottoka gela. Ze tarta goxoa!!!
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Kaixo, MANTAGORRIko lagunak! Gu Ondarroako Zubi Zahar Herri Ikastolako LH3ko taldekoak gara.

Ekainaren 5ean Ingurumenaren Nazioarteko Egunaren inguruan marrazki hauek egin genituen. Gustatzen zaizkizue?

Ingurua zain dezagun!! 

Nare Arruabarrena Oihane Alonso

Unai Santos Unax Uskola
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MARRAZKIAK EiDER EiBAR IPUINA TXILIKU SUKALDE KONTUAK MUGARITZ JATETXEA

MILA BIDAIA MUNDUKO SUKALDEETARA

SARDINAK IZAROREN ERARA

Udari hasiera ematen diogu urtero San Joan festaren bitartez, mundu
osoko herrialde askotako biztanleek, suaren inguruan elkartu, urteko
gertaera txarrak erre, eta datozen hilabeteetarako desioak eskatzen
dituzte. Suak ez digu soilik gauza txarrak erretzeko balio, baita kozina-
tzeko ere.Tradizioari jarraikiz, sardinak izaten dira festa horretako
protagonista nagusiak. 

Osagaiak
d 100 g piper
berde
d 100 g
tomate
d 50 g tipula
d 22 sardina
d 5 g kumino
d 5 g oregano
d Ereinotz
orri 1
d 50 ml ardo
zuri
d 200 ml ur
d 100 ml
ekilore-olio
d 8 ogi xerra
d 20 g tipulin

Nola egin:

1Barazkiak txiki-txiki moztu, eta laberako egokia den
ontzi batean ipiniko ditugu. 

2Barazkiekin batera, sei sardina hartu, erditik
ebaki, eta hezurtxoak kenduko dizkiogu. Baina, sar-

dinaren tripak mantendu egingo ditugu, kendu gabe. 

3Prest dugunean, labean sartuko ditugu, ordubetez,
180 graduko tenperaturan. Denbora hori igarotzean, ba-
razkiak eta sardinak birrinduko ditugu, elkarrekin.

4Ondo txikituta ditugunean, gatza gehituko
diegu.  Jarraian, geratzen zaizkigun sardinak har-

tu, eta bakoitza bi xerratan moztuko dugu, hezurrak
eta tripakiak baztertuz. 

5Denak xerratu eta gero, ontzi batean jarri, azala behe-
rantz dutela, eta labera sartuko ditugu, olio eta gatz pixka
batekin, 50 graduan. Bestalde, xerratu sardinak, eta ba-

natu ontzi batean azala beherantz duela. Gehitu
gatza eta olioa, eta sartu labean, 45 minutuz, 50 gra-
duan. Ondoren, hozten utzi.

6 Txikitu tipulina fin-fin. Ogi xerrak txigortu, eta gaine-
an sardina krema pixka bat sakabanatu, eta labetik atera dugun sar-
dina xerra bat jarri gainean. Amaitzeko, ondo ogia, jarri sardina krema
pixka bat, eta akabatu sardina xerrak eta txikitutako tipulin pixka bat.

Donibane bezpera

A
ines, Izaroren
ama, ipuin erru-
siar bat konta-
tzen ari zaio alabari.
Ipuineko protagonis-
ta Sneguroxka da, bi-

zitza eskuratu zuen elurrezko panpi-
na bat. Bere gurasordeekin bizi zen,
umerik ez zuten bikote batekin. 
Egunez ganbarako gela fresko ba-

tean egon ohi zen Sneguroxka, eta
ilunabarretan etxolatik kanpora ir-
teten zen bere laguntxoekin jolas
egitera. Donibane bezperan, izan
zen ezbeharra.
Gau horretan suak pizten dira iris-

tear dagoen udari ongietorria egite-
ko, eta Sneguroxka ilunabarrean
etxolatik kanpora irten, egunero
egin ohi zuen moduan, eta adiskide-
ekin jolasera joan zen. Amaordeak,
irten aurretik, esan zion:
–Kontuz, gero, suarekin. Badakizu

ez duzula sutara hurbildu behar, ene
maitea.
–Ez, ama –esan zion, eta kanpora

joan zen.
Donibaneko suak luze iraun zuen

eta Sneguroxka bazter batean
egon zen batere hurbildu gabe.
Adiskideek esaten zioten:
–Zatoz hona, Sneguroxka, goxo-

goxo egongo zara sutondoan; zatoz
guregana jolas egitera.
Baina Elurretako neskakez zuen

sutara hurbildu nahi, amaordeak
esandakoari kasu egin eta nahiago
zuen bazter batean begira egon.
Denborarekin sua itzaltzen joan

zen, eta su handia izandako lekuan
txingar batzuek besterik ez ziren ge-
ratu. Neska mutilak haien gainetik
salto egiten hasi ziren.
–Zatoz gurekin, Sneguroxka –egin

zuten oihu neskatoaren lagunek–,
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E
kainaren 23ko gauean piztu ohi dira San
Joan suak. Europako leku askotako usa-
dioa da hori. Badirudi su horiekin esaten

zaiola eguzkiari: «Eguzki amandrea, joan zaigu
negua, eta ekar itzazu udako beroak eta
egun luzeak». Izan ere, egun horretan, gutxi
gorabehera, izaten da urteko egunik luzeena
eta gaurik laburrena.
Europako (eta munduko) hainbat lurralde-

tan urarekin eta suarekin zerikusia duten
errituak egiten dira egun horretan. Euskal He-
rrian, adibidez, egunsentian eguzkia dantzan
ateratzen dela diote, eta goizeko ihintzare-
kin gorputza bustiz gero urte osorako osa-
sun ona eskuratzen dela. Asiako ertzik urru-
tienean, Errusia eta Txinako lurralde urrune-
tan, bikoteek suaren gainetik egiten dute
salto, eskua elkarri emanda, hori eginez gero
betiko elkarrekin izango direla uste baitute.

urte guztirako zoriona ekartzen du
su-garren gainetik salto egiteak. Ez
zaitez beldurtia izan.
Neskak, ordea, ez zuen joan nahi

izan.
Denborarekin errautsek estali zi-

tuzten txingarrak, ilunak estali zuen
jolaslekua eta aspertu egin ziren
neska-mutikoak beren kantu eta jo-
lasekin. Orduan, gainerako guztiak
erretiratzera zihoazenean, eta inork
begiratzen ez zuenean, Sneguroxka
joan zen ia itzalita zegoen sutara eta
salto egin zuen errautsen gainetik.
Oihu lazgarria entzun zuten nes-

ka-mutilek: Sneguroxkaren ahotsa
zen. Begiratu zuten sua egon zen al-
dera, eta arrastorik ez, miatu zituz-
ten jolaslekuko bazter guztiak, eta
inor ez, joan ziren etxolako agure-
atsoengana eta irten ziren haiek
kanpora esanez etxolara ez zela
itzuli neskatoa. Begiratu zituzten,
beste behin ere, zoko eta bazter
guztiak, eta inor ez. 
Orduan negar egin zuten etxolako

gurasordeak, eta triste joan ziren

etxera Elurretako neskatoren lagun
eta adiskideak.
Isildu egin zen Izaroren ama, eta

esan zuen:
–Horrela amaitzen da ipuina.
–Horrela amaitzen dela? Zer erata-

ko ipuina da hori? Zure ikaskide hori
adarra jotzen arituko zitzaizun. Ipui-
nak ez dira horrela bukatzen.
–Zer nahi duzu esatea, txiki. Neuk

ere horixe esan nion; ipuinak ez dire-
la horrela bukatzen, eta berak esan
zidan bi amaiera kontatzen zirela.
Bat laburra eta bestea luzea.
–Bota laburra lehenengo. Gero, lu-

zea.
–Tira. Laburrak dio adiskideetako

txikienak, lehenengo begiratu zuenak
oihua entzundakoan, lurrunezko laino
txiki bat ikusi zuela suaren gainean. 
–Sneguroxka? Laino bihurtuta? Ez

zait gustatzen amaiera hori. Eta
amaiera luzea?
–Amaiera luzea kontatzeko Ded

Moroz aipatu behar dizut. Baina kon-
tu horrek beste batean izan beharko
du.
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1. 
Lotu puntuak. Zerua
oskarbi dago, baina haizea dabil.
Lorea kometa hegan jartzera irten
da kalera. Zenbakiei
jarraituz gero,
kometaren irudia
osatuko duzu. 

2.
Zenbakien
segida.
Ehunzangoak zure
laguntza behar du
eragiketa
matematiko bat
egiteko. Zein da
segida honen
hurrengo
zenbakia? Ez
egin tranparik, eta
kalkulagailua erabili
gabe kalkulatu. 

DENBORA-PASAK



m a n t a n g o r r i 7berria LARUNBATA, 2020KO ABUZTUAREN 1A

Airearen laguntza
Nola eragiten dio objektu baten
formak objektu hori airean erortzeko
moduari?

Zer egin

1 Ebaki soka 30 cm-ko zortzi zatitan.

2 Egin korapilo handi bat zapi baten er-
dian.

3 Lotu soka zati bana zapi bakoitzaren er-
tzetan.

4 Batu zapi bakoitzaren lau soka muturrak,
eta korapilatu arropa-pintza baten buruan.

5 Heldu zapi bakoitzari erditik, eta bota biak airera.

6 Zer gertatu da?

Zer gertatzen da?

Erdian korapiloa duen zapia azkarrago erori da
lurrera, korapilorik ez duena baino. Objektu batek aire moleku-
lak kolpekatzen ditu airean erortzen ari denean. Molekula ba-
koitzak pixka bat igotzen ditu erortzen ari diren objektuak.
Korapilorik ez duen zapia zabaldu egin denez, aire molekula
gehiago harrapatu ditu, eta, hala, polikiago erori da.

Esperimentu gehiago: Zientzia haurrentzat segundo

gutxian liburuan, Jean Potter (Elhuyar, 2012). 

ESPERIMENTUA

MATERIALAK
d Guraizeak
d Erregela bat
d Soka bat, 2,4
metrokoa
d 2 zapi karratu
d 2 arropa-pintza

Erantzunak: 2.-15. 3.-B fitxa. 

3.
Dominoa. Dominoan
jolasten ari da Itziar, baina
ez daki zer fitxa jarri
behar duen. Zuk
asmatuko al
duzu?

A B C

?
?



J
arduera fisikoa egi-
teak, osasuntsu
mantentzeko ez
ezik, beste gauza

askotarako ere laguntzen
digu: hobeto sentiarazten
gaitu, umore hobea izaten
dugu, eta hobeto egiten
dugu lo. Horregatik, aukera
guztiak aprobetxatu behar
ditugu ariketa fisikoak egiteko.

Uda garaia sasoi ezin hobea da kalera ate-
ra eta mugimenduan egoteko. Beraz, hona
hemen jarduera fisikoa egiteko eta osasun-
tsu egoteko hainbat aholku:
b Bizikletan ibiltzea dibertigarria da, eta, gai-
nera, garraiobide gisa erabil dezakezu.

b Telebista eta ordenagailua denbora
mugatuan erabili behar dira. Kalea oso
dibertigarria izan daiteke, eta ariketa fisi-
koa egiteko aukera emango dizu.
b Egin ezazu ariketa fisikoa egunero: lekue-
tara oinez joan, eskailerak oinez igo, lagune-

kin jolastu… ibiliz eta jolastuz, bihotza eta
zangoak indartuko dituzu!
b Zure jolasetan, erabil itzazu naturako ele-
mentuak edo materialak: harea, lurra, ada-
rrak… sormena handitzen eta adimena gara-
tzen lagunduko dizute!

m a n t a n g o r r i
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ALEX ORBE

Jarduera
fisikoa


