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Ahotik atera,
hitzetik hortzera, 
eta isildu guztiz, 

hamabiak aldera. Zer ote?

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

Asmakizunaren jatorria: ‘Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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8 urte eder egin dituzu gaur, Malen:

zorionak, gure bihotza!! Asko-asko goza

dezazula! Etxeko denen partez,muxu

urdin itsasoa

Gure etxeko sorginak 9 urte beteko

ditu. Zorionak, Inge!!!!!!!! Ondo pasatu,

eta matxo handi bat Nora, Malen, aita

eta amaren partez

5 urte, Amets. Urte askotako, artista,
eta ondo pasa eguna. Muxu handi handi bat

etxeko guztien partez

Zorionak, C. Bryan Paredes eta

Ocean H. Roman zuen 13. eta 11. urtebetzean!

Nire ume politei, Paredes familiaren partetik.

Jainkoak gorde eta babes ditzala, eta irribarre horiek

betierekotasunean distira egiten jarrai dezatela!

ZORiON AGURRAK

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.

Bidali zure gutunak helbide hauetara Helbide elektronikoa: mantangorri@berria.eus Egoitza nagusia: BERRIA. MANTANGORRI. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain.

Argitaratzailea: Euskal Editorea SM    Lege Gordailua: SS-616/05    Zuzendaria: Martxelo Otamendi     Koordinatzailea: Enekoitz Telleria Sarriegi

Egoitza: Martin Ugalde kultur parkea. Gudarien etorbidea, z/g. 20140 Andoain ISSN: 1699-728x

Kaixo, Mantangorriko lagunak! Karlos Petrov

naiz, Ondarroako Zubi Zahar Herri Ikastolatik

idazten dizuet, eta hauxe da egin dudan

marrazkia. Ea gustatzen zaizuen.



MUNDUARI ADI EUSKARALDIA
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ZER DA ?

Euskaraldia ariketa sozial
erraldoi bat da, euskara
ulertzen duten hiztunen ar-
tean egindakoa. Gizartearen
gune guztietara zabaltzen
da, eta denboraz mugatua
da. Aurtengoa azaroaren
20tik abenduaren 4ra egin-
go dute. Helburu nagusia da
herritarren hizkuntza ohitu-
rak aldatzea eta euskararen
erabilerak gora egitea. Hel-
duen aktibazioa du oinarri,
eta euskara ulertzea da ari-
keta egin ahal izateko gu-
txieneko baldintza.

1.

BIGARREN

EKITALDIA

DA HAU

2018an egin zen lehen aldiz
ariketa hori. Euskaraldia: 
11 egun euskaraz izenarekin.
Norbanakoengan jarri zen
orduan fokua, eta milaka
izan ziren hizkuntza ohiturak
aldatzeko helburuarekin
ahobizi eta belarriprest mo-
duan ariketan parte hartu
zutenak. Bigarren ekitaldi
honetan, entitateei ere ari-
ketan parte hartzeko gonbi-
dapena egin zaie, euren ere-
muetan hizkuntza ohiturak
aldatzeko urratsak egiten
has daitezen.

2.

Euskararen
ahoak eta belarriak



Ikastolen Elkarteak, Irrien Lagunek eta Gipuz-
koako Urtxintxa eskolak prestatu dituzte Haur
Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan, Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan eta Lanbi-
de Heziketan euskara lantzeko unitate didak-
tikoak. Irailean aurkeztu zuten materiala, eta
hiru fasetarako prestatu dute: 
1. Lehen fasea: Euskaraldia baino lehen ari
dira egiten ikastetxeetan. Girotzeko, egitas-
moaren kontzeptuak ezagutzeko, eta biga-
rren ekitaldi horri zabalkundea emateko. 
2. Bigarrena fasea: Euskaraldiak iraun bitarte-
an egingo dute, ariketari eutsi, bidean ager dai-
tezkeen oztopoak eta konponbideak aztertu, eta
hizkuntza-ohituren inguruan gogoeta egiteko. 
3. Hirugarren fasea: Euskaraldiaren ondo-
ren gauzatuko da, heldu den abenduan. Ariketak
iraun duen bitartean bizi izandakoa izango du
fase horrek oinarri.
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MUNDUARI ADI  EUSKARALDIA

3.

Euskaraldiaren koordinazioa Euskal Herriko erakunde publikoetan eta
Topagunearen arteko elkarlanean gauzatzen da. Euskaltzaleen Topagu-
nearen kudeaketapean, badago Euskaraldiaren koordinazio mahai bat,
eta honako hauek osatzen dute: Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika-
rako Sailburuordetzak, Nafarroako Euskarabideak eta Iparraldeko Eus-
kararen Erakunde Publikoak eta Euskal Elkargoak. Eta, mahaiaz gain,
ehunka batzordek, boluntariok eta entitatek hartzen dute parte.

NORK ANTOLATZEN DU? 

4. MATERIAL DIDAKTIKOA

5. ZEINTZUK DIRA

423
Euskaraldian
izena eman

duten
udalerriak

BELARRIP

Ga
a
r
be

eusk
rekin egin. Ez 
aritzeko konp
solaskidea eu
gonbidatzeko
tzera deitzen

AHOBIZI

Ulertzen duten
guztiekin euska-
raz egiten du beti
ahobizi-ak, baita

solaskideak erdaraz
erantzuten badio ere. Solaski-
dea ezezaguna bada, lehen
hitza euskaraz egiten du beti,
eta, ulertzen badu, euskaraz
segitu.

119.500
Izena eman duten

norbanakoak,
oraingoz

Euskaraldiari ongi etorria emateko duela bi urte Errenterian antolatutako ekitaldia. ANDONI CANELLADA / FOKU

Euskaraldian arigune gisa parte hartzeko izena eman zuten lehen kideen argazkia, Bilbon. M. RAMIREZ /FOKU
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6.

Apirilaren 20tik maiatzaren 3ra egin zen Euskaraldiaren atariko bat:
Etxealditik Euskaraldira. Konfinamendu betean, etxean itxita egonaga-
tik, hizkuntzen erabilera ez zegoela geldirik nabarmendu zuten orduan
Euskaraldiko antolatzaileek. Etxean eta sare sozialen bitartez egin zen,
eta etxeko hizkuntz ohiturez «hausnartzeko» eta «ekiteko» baliatu zuten
aukera. Konfinamenduko harremanak hurbilekoekin izaten direla jaki-
tun, etxekoekin eta etxetik kanpo herritarrek dituzten hizkuntza ohitu-
rei buruzko gogoeta eragin nahi izan zuten horrela. Leihoetan eta bal-
koietan koloretako puntu bat jartzea galdegin zioten jendeari, eta
#etxealditikEuskaraldira traola erabili zuten sare sozialetan.

ETXEALDITIK

EUSKARALDIRA EGIN ZEN

ITXIALDI GARAIAN

A ROLAK?

7. KALEAN IKUSGARRI

PREST

aitasunaren eta
ukeraren arabe-
a erabakitzen du
elarriprest-ak
araz noiz eta no-
 du beti euskaraz
promisorik, baina

 uskaraz egitera
o, euskaraz ari-
n du.

BARNE ARIGUNEA

Entitateko talde
batean euskara
denek ulertzen
dutenean, modu
kolektiboan parte

dezakete, edozein
rolekin, gehienak ados badau-
de. Entitateko kideen ezagu-
tza maila aztertuko dute
aldez aurretik.

KANPO ARIGUNEA 

Herritarrei begira-
ko jarduna
duten entitate-
ek, haiei begira-
ko ariguneak sor-

tuko dituzte, une
oro bermatuz hiztunek izango
dutela euskaraz aritzeko
modua, gutxienez ulertu egin-
go dietela.

Pandemia garaian kaleko ekintza, eki-
taldi eta harreman sozialak mugatu-
ta daudenez, milaka herritarrek egin-
go duten ariketa soziala bistaratu
egin nahi dute antolatzaileek. Horre-
tarako, hainbat formula egongo dira: 

TXAPAK

Soinean eraman

Aurreneko edizioan beza-
la, ariketa egingo duten
belarriprest eta ahobizi-
ek txapa erabiliko dute
euren rola adierazteko. 

ARIGUNEAK

identifikatu egingo dituzte

Identifikatu egingo dituzte ariguneak,
euskarri fisikoak erabilita zein telefono
aplikazioan geolokalizatuta. Aplikazioa,
Euskaraldiaren webgunean jaitsi daiteke:
www.euskaraldia.eus. 

BANDERAK

Jarri leiho 
eta balkoietan

Euskaraldiko ikurrak
leiho, balkoi zein
erakusleihoetan jar-
tzera deitu dute
antolatzaileek. Izan
belarriprest, ahobizi
eta ariguneen iku-
rrak, izan Euskaral-
diko banderak. 

329
Euskaraldian 

parte hartuko
duten

batzordeak

25.448
Euskaraldian

izena 
eman duten
ariguneak
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DENBORA-PASAK

1. 
Koloreztatu.

Liherrek eta Julenek
Euskaraldian parte
hartzeko argazkia
atera dute.
Margotu zuri-beltzeko
marrazkia. 

A

B

C

D

E

F

G

H

2.
Osatu bikoteak.

Euskaraldia hitza osatzeko jolas
bat prestatu du Jaionek. Hitza
hizki multzotan banatu du, eta
orain multzo berdinak batu
behar ditu. Margotu eta
lotu hizki multzo
berdinak.
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Erantzunak: 2.-A-H, B-G, C-F eta D-E.

3.-Bixi txakurrak jan du hezur gehien.

‘Porrotx.
Hizkuntzaren arnasa’ 
Porrotxen herrian euskaraz bizi eta min-
tzo dira denak, zahar zein gazteenak.
Etxean, eskolan, parkean, frontoian eta
abar.  Porrotxek ere euskaraz egiten die
denei. Hirira joaten denean, ordea, ohar-

tzen da beste ahots eta hizkuntza batzuk ere badirela. 

Miren Amuriza

Argitaletxea: Katxiporreta, Elkar

Haur Hezkuntzarako unitate didaktikoa: Uema

‘Marimotots.
Euskara ikasten’ 
Marimotots Extremaduran jaio zen, eta
gazteleraz mintzo zen han. Haurra zene-
an heldu zen Euskal Herrira, baina berta-
ko hizkuntza jakin gabe, ez zituen uler-
tzen kontu asko. Astiro-astiro, ordea,

euskarazko hitzak ikasten hasi zen.

Miren Amuriza

Argitaletxea: Katxiporreta, Elkar

Haur Hezkuntzarako unitate didaktikoa: Uema

‘Pirritx.
Hizkuntza zer ote?’ 
Euskaldun petoa ez ezik, euskaldun kon-
tzientea ere bada Pirritx. Badaki mun-
duari begiratzeko leiho bat dela euskara.
Bereizten gaituena. Horren jakitun, hiz-
kuntza zaindu nahi du, altxorra delakoan.

Miren Amuriza

Argitaletxea: Katxiporreta, Elkar

Haur Hezkuntzarako unitate didaktikoa: Uema

‘Pupu eta Lore.
Ikusi-makusi’ 
Pupu eta Lore haurrak dira, eta euskara
dute ama hizkuntza. Hizkuntzaren doi-
nua jaso zuten txiki-txikitan, erdi lo zeu-
denean Pirritxen tripan. Transmisioaren
garrantziaz ohartarazi nahi du liburuak.

Miren Amuriza

Argitaletxea: Katxiporreta, Elkar

Haur Hezkuntzarako unitate didaktikoa: Uema

AZOKA

NEREA IBAI IZARO

3. 
Batuketak. Nereak, Ibaik eta Izarok
ahobizi eta belarriprest txapak batu dituzte
herrian banatzeko. Nork hartu du
txapa gehien?
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JOLASA

Indiarra

G
orde-gordeka jolasaren
oso antzekoa da, baina

zenbait bereizgarrirekin. Bate-
tik, besteak bilatu behar
dituen jokalaria ezingo da
bere lekutik mugitu: bertatik
ikusi beharko ditu gainerako
jokalariak. Bestetik, kontatzen
lehenak 20 arte kontatu
behar du besteen bila hasi
aurretik; hurrengoak 19;
hurrengoak 18...

DATUAK

Kontinentea: Amerika. 
Adina: 5-12 urte artean.
Lantzen dituen
alderdiak: Motrizitatea.
Iturria: Munduko jolasak
(Txatxilipurdi).
Webgunea:
www.txatxilipurdi.com


