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Lanean hasteko jarri ninduten zutik, 
asko adierazi nuen eta ez nuen esan tutik.

Zer den nork daki?

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

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



m a n t a n g o r r i2 LARUNBATA, 2021EKO URTARRILAREN 9A berria

Zorionak, Laida! Jada 6 urte bete dituzu!!!

Segi beti bezain saltsera, eta etxekoen

partez, muxu erraldoi bat.

Zorionak, Elene!! 7 urte. Ondo-ondo 

pasa zure eguna, eta muxuak etxekoen

partez. Eki, Maule,

aitatxo eta amatxo.

ZORiON AGURRAK
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Aupa! Ze hotza! Baino zein kontent gauden. Gaur, igandea,

iratzarri garelarik, Elizondo zuri-zuri zegoen. Amatxo eta

aitatxorekin solastatu, eta elurretara atera gara. Begira gure

elurrezko panpina: gure ikastolako 50. urteurrena ospatzen

ari da! Zorionak, Baztan ikastola! Malen Iparragirre,
Kattalin Iparragirre eta Alain Amiano.

Eguberri on denei!! Gu Urko eta Saioa Etxeberria
gara, Elizondokoak. Oporretan gaude, eta etxean laguntzen,

dudarik gabe. Ikusi ze txistorra egin dugun! Orain, idortzen ari

da. eta gero, jatera. Erranen dizuegu zein ona den.

Lekauzen elurra egin du, eta gu amatxiren etxera

joan gara elurretan ibiltzera. Urko eta Elaia
gara, eta inuiten antzera «iglua» egiten saiatu

gara. Amatxo eta aitatxoren laguntza izan dugu.

Ez dugu akitu, eta ohartu gara lan zaila egiten

dutela inuitek. Zer polita den elurra! Disfrutatu.

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! Aratz Olaizola naiz. Izarraizko Zapelaitz bikotearen marrazkia

bidaltzen dizuet. Zer iruditzen zaizue? Eskerrik asko!

Kaixo! Ihara Olaizola naiz. Hauxe nire marrazkia; espero dut

zuen gustukoa izatea.

Hor doa nire baserriaren marrazkia. Aner Otxotorena naiz,

7 urte ditut, eta tolosarra naiz. Eskerrik asko.

Egun on! Eki Otxotorena Esnaola naiz, eta

sabanaraino bidaiatu dut nire marrazkian. Eskerrik asko.

Kaixo! Aiur Olaizola naiz, 3 urte egin berri ditut.

Hementxe nire marrazkia. Eskerrik asko!
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ERREPORTAJEA Kokojokoa

I
rudimena aktibatzeko bi-
deo joko bat ondu du Ei-
der Eibar ilustratzaileak:
Kokojokoa. Irudi eta ma-
rrazki koloretsuz jantzita,
norberak nahi duena eta

nahi duen moduan marrazteko ai-
tzakia izan nahi du joko birtualak,
ideien sua pizteko txinparta: «Hel-
burua da zirikatzea; haurrek, jolas-
tu ostean, aske, arau eta beldur
barik marraz dezaten», azaldu du
ilustratzaileak. 

Marrazkiak nagusi dira joko inte-
raktiboan, eta Io izeneko protago-
nistak gidatzen du abentura. Lo-

Marraztu, jolastu,
irudimena askatu!
‘Kokojokoa’ bideo
jokoa sortu du Eider
Eibar ilustratzaileak.
Iskander
Sagarminarekin
batera prestatu du,
eta Harrobia 
lanbide eskolak
koordinatu. 
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batetik, eta gustatzen zaie ma-
rrazkiak egiten ditugun pertsona
irudimentsuok ere marrazkietan
sartu eta ikustea marrazkiek zer
bizitza duen paperaren beste al-
dean». Marrazkien mundu magiko-
ra gonbita ere bada bideo jokoa. 

Jokalariek era intuitiboan
eta irudi bitxietan murgil-
duz egingo dute aurrera
jokoan. Zazpi kokoak to-
patuz gero, saria eskura-
tuko dute. Garaikurra jola-

saren bigarren parterako
sarbidea izango da, mundu me-

kanikoan jostatzeko tresna: «Esku-
lan bat egiteko bideo arin bat da
saria, ideia bat». Izan ere, bideo
joko gisa jaio da Kokojokoa eta In-
ternet bidez sarean edo aplikazio
formatuan jokatu daiteke; baina
badu eskuzko bigarren atala. Behin
bideo jokoa amaituta, mezu argia
txertatu du pantailan Eider Eibar

ilustratzaileak: «Marraztu, jo-
lastu, imajinatu». Iok berak jaurti-

tako hitz horien bidez pan-
taila itzali eta paper zuria-

ren gainean irudimena
askatzeko proposamena egiten
du bideo jokoak. 

Kolaborazioen
katea

Marrazkiak eta diseinua
sortu ditu Eider Eibar ilus-
tratzaileak, eta beste zen-
bait kideren partaidetza
ere izan du proiektuak. Mi-
ren Amuriza bertsolariak
idatzi ditu bideo jokoan
zehar ageri diren testuak,
eta Mikel Iraurgik jantzi du soinuz
eta doinuz jokoa. Halaber, Harrobi
lanbide eskola arduratu da jokoa-
ren programazioaz, Josu Kobelo-
ren eskutik. 

Jokoa sortzeko proposamena,
berriz, Harrobia lanbide eskolako
Zuri Alvarezek luzatu zion Eibarri,
eta ilustratzaileak dagoeneko sor-
tuak zituen kokoen bueltan pres-
tatu zuen Kokojokoa. Kokoen
mundu zoro eta irudimentsuari
segida emateko asmoa ere badu
ilustratzaileak, eta dagoeneko
joko berri bat prestatzen ari da:
«Io pertsonaiari bi lagun gehituko

ren laguntzaz, lau prestaketa joko
eta ondoren beste lau joko txiki
osatu beharko dituzte jokalari bir-
tualek. Kukuka (bikote jokoa),
Oker-oker (segida jokoa), klix-klax
(puzzlea) eta bor-bor (emozioen
jokoa) dira marrazki artean ezku-
tatzen diren jarduerak. 

Ariketa txiki horien bi-
tartez, jokalariak hel-
burua bete beharko
du: zazpi kokoak aurki-
tu eta bereganatzea.
Izan ere, Iki, Raz, Meme,
Koi, Poz, Ule eta Fuz kokoak
Ioren marrazketa koadernoaren
barruan ezkutatu dira, eta atzetik
joan da Io koaderno barnean mur-
giltzera. Eibarrek esan du kokoek
marrazkien logika zoroa jarraitzen
dutela, eta ikusmolde horren par-
te bihurtu nahi dituela jokalariak:
«Kokoak datoz marrazkiei garran-
tzi handia ematen zaion unibertso

‘Ez dakit

marrazten’

B
ideo jokoarekin bate-

ra, Io pertsonaiaren

inguruko beste isto-

riotxo bat prestatu

du ilustratzaileak: Ez dakit

marrazten album ilustratua.

Bertan, iraganeko Io frus-

tratua ageri da. Atsekabe-

tuta, behin eta berriz erre-

pikatzen du ez dakiela

marrazten. «Baina eskolara

marrazketa saio batera

joango da, eta ikusiko du

irudimena erabilita arkatza

hartu baino ez dela egin

behar, eta zer daukan arka-

tzak barruan», azaldu du

egileak. Horrela, kontua

marraztea eta ekitea dela

erakutsi nahi du Eibarrek,

egitea dela garrantzitsue-

na, eta «txarto» eta «ondo»

parametroetatik aske

marraztearen garrantzia

azpimarratu.

ILUSTRAZIOAK: EIDER EIBAR

FITXA
d Egilea: Eider Eibar
Zugazabeitia.
d Argitaletxea: Elkar.
d Orri kopurua:

44 orrialde, koloretan.
d Prezioa: 13,50 euro.

zaizkio: Mae eta Ur. Hiru umeek
euskaraz hitz egiten erakutsiko
diete kokoei; horrela, harremane-
tan jarriko ditugu irudiak eta hi-
tzak, marrazkiak eta euskara».  

Bideo jokoa online jokatu daite-
ke, doan, edo IOS eta Android sis-
temetarako prestatu dituzten
aplikazioak deskargatu sakelako-
an. Jokoarekin batera, marra-ma-
rra izeneko atala sortu dute web-
gunean. Bertan, jokoan zehar azal-
tzen diren marrazki guztiak ageri
dira, zuri beltzean, deskargatu eta
haurrek koloreztatzeko aukera
izan dezaten. 
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DENBORA-PASAK

1. 

2. 
Osatu hitzak.

Eneritzek nahastuta dauden
hitzak ordenatu nahi ditu
hitzak osatzeko, baina ez du
lortzen. Lagunduko al
diozu? 

TA-BA-GOR TA-NE-KO-A-OI RA-BE-KA-NA

Ezberdintasunak. Jokin cowboya desertuan ageri
da irudian. Baina bi marrazkien artean zazpi ezberdintasun
daude. Ba al dakizu zeintzuk diren?
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Erantzunak: 2.-Gorbata, oinetakoa eta
kanabera dira hitzak.3.-Koaderno horia, koaderno
gorria eta okre koloreko koadernoa errepikatzen dira. 
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3.
Bikote jokoa. Kartak buruz behera
jarrita, Iñakik errepikatzen diren hiru
koaderno ditu esku artean. Zein?

‘Grisele’
Egun batean, Grisele oso triste sentitu zen,
bere larru grisa bezain triste. Asperturik
zegoen, eta bakar-bakarrik. Pintura gorriko
pote bat hartu eta esan zuen: «Gorriz margo-
tzen badut neure burua, ziurrenik ni ere alai-

tuko naiz»[…] Grisele norbera izatearen garrantziari buruzko
gaur egungo alegia da, nork bere akats eta bertuteak onartzeari
buruzkoa.

Egileak: Anke de Vries eta Willemien Min
Argitaletxeak: Pamiela 

‘Hans eta igela’
Europa iparraldeko herriren batetik dator
Hans. Zain dago plazako arkupeetan bere igel
lagunarekin. Atertu duenean, plazaren erdira
irten eta biolina jotzen hasi da. Igelak lagun-
tzen dio dantza eta gimnastikarekin. Jendea
biltzen hasi da plazan, jakin-minez. Hasieran,
batzuk banaka; pixkanaka, baina gero eta
gehiago. Biltzen eta biltzen ari dira, elkarren

gainka, ezin kabituz…

Egileak: Inaxio Muxika Iraola
Argitaletxeak: Erein

‘Irusta bat
Julietarentzat’
Zeozerk ezberdin egiten gaituela ohartzen ga-
relarik, bat-batean zalantzak etortzen zaizkigu
(onartuko al gaituzte horrela?) eta ezberdinta-
sun hori ezkutatzen saiatzen gara. Julietak be-
re beldurrak gaindituko ditu, adiskideen irudi-
menari eta konplizitateari esker.  

Egileak: Paula Merlán eta Mar Azabal
Argitaletxea: Bookolia

‘Lorerik gorriena’
A8 1 androidea naiz, eta ilargira eraman nahi
zaituztet abentura zirraragarriak bizitzera. Ilar-
giko Beta hirian Amaia, Meri, Dorian eta Anghelo
neska-mutikoak nirekin bizi dira, eta zeregin
garrantzitsu bat daukagu: Lurra espaziotik
etor daitezkeen arriskuetatik babestea. Horre-
tarako, Patxi zientzialariaren laguntza ere izan-
go dugu. Zatozte gurekin, eta lagun iezaguzue
Lurra zaintzen!

Egileak: Aitor Arana eta Manu Ortega
Argitaletxea: Ibaizabal

AZOKA
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JOLASA

Isiltasuna-Muk

J
okalariek borobil bat osatuko
dute lurrean eserita. Beste joka-

lari bat, berriz, borobilaren erdian
eseriko da. Erdiko jokalariak borobi-
leko edozein jokalari seinalatzean,

seinalatutako jokalariak «muk» esan
behar du, keinu serioarekin. Erdiko
jokalaria, berriz, barrea eragiten aha-
leginduko da. Norbaitek barre egitea
lortzen badu, rolak aldatuko dituzte. 

DATUAK

Kontinentea: Amerika
(Kanada- Inuit herria). 
Adina: 6 -10 urte artean.
Lantzen dituen
alderdiak:
Kontzentrazioa eta
autokontrola.
Iturria: Munduko jolasak
(Txatxilipurdi).
Webgunea:
www.txatxilipurdi.com


