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Buruaren aurrean ele,
elearen aurrean i; 

buruari eraginda ere,
zer den ezetz igarri! Zer da?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak). Xabier Olaso (Pamiela).
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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.

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Ikusi zer

marrazki politak bidali dizkiguten aste

honetan gure irakurle maiteek. Zuek

ere ziur artista hutsak zaretela, eta

artelan bikainak sortzen dituzuela

etxeko margo koloretsuekin. Ikusteko

irrikan gaude! Animatu zuen

marrazkiak bidaltzera!

Zorionak, Alaitz!!! Ostegunean 8 urte beteko dituzu!!!

Merezi den bezala ospatuko dugu. Gure Krepegileak zerbait

berezia prestatuko al digu? Maite zaitugu, pittin!!!

Muxu pila bat!!!

Baztan Ikastolako 2. mailako ikasleak urteak betetzen hasi gara.

Lehenbizikoa Oianko izan da; oraindik oporretan ginenean

bete zituen, irailaren 1ean, baina guk ikastolan hasi garenean

ospatu dugu. Bigarrena, berriz, Eider izan da; irailaren 25ean

bete ditu. Aunitz urtez biei, eta muxu handi bana!!!

Ariane Chavarria, 4 urte, Oiartzun. Udazkenean sartu

berritan, Arianek loreak marraztu ditu MANTANGORRIrentzat.
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Euskara hutsezko lehen haur
eta gazte literaturako azoka
da Ikusi Mikusi. Atzo eta gaur
bitartean egiten ari dira, Sa-
ran, Lapurdin. Euskal Herriko
hamabi argitaletxe ari dira
parte hartzen, eta, liburuez
gain, ikuskizunak eta idazle
eta ilustratzaileekin topake-
tak izango dira. Atzo eskolen
eguna egin zuten, eta gaur,
berriz, familiena. Euskal Herri
osoko ikasleak eta gizartea
batu nahi dituzte euskarazko
haur liburuen inguruan, «Eus-
karari behingoz egiazko toki
bat eskaintzeko», Amaia Hen-
nebutte antolatzailearen ara-
bera.

1.  ZER DA
IKUSI

MIKUSI?

Euskarazko haur eta gazte li-
teratura sustatzea da Ikusi
Mikusi azokaren helburua.
Behar batetik abiatuta sortu
dute azoka: «Familia askori
entzun izan diegu ez dela
gauza handirik euskaraz hau-
rrentzat, eta hori ez da ho-
rrela». Gaur egun euskarazko
Haur eta Gazte Literatura
aberatsa dela agerian jarri
nahi dute. Izan ere, haurren-
tzat mundu osoko liburuak
itzultzen dira euskarara gaur
egun, eta sorkuntza aldetik
ere geroz eta gehiago ari da
garatzen.

2.  ZEIN DA
AZOKAREN

HELBURUA?
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Euskarazko liburuak 

maitatzeko
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3.NORK
ANTOLATU DU?

Hiru euskal bazkideren artean an-
tolatu dute Ikusi Mikusi azoka. Hiru-
rak daude haurrentzako literaturan
espezializatuta. Epe luzera, Ikusi
Mikusi azoka finkatzea eta errefe-
rentzia bilakatzea nahi dute.

Galtzagorri Elkartea:
Donostian kokatutako elkartea da
Galtzagorri, euskal haur eta gazte
literaturaren erreferentzia bilaka-
tu dena. Bi helburu nagusi ditu. Ba-
tetik, haur eta gazteen irakurzale-
tasuna bultzatzea, eta, bestetik,
euskarazko haur eta gazte litera-
tura sustatu eta ezagutaraztea.
Urtean bitan Behinola izeneko al-
dizkaria argitaratzen dute, eta
hainbat formakuntza eta tailer an-
tolatzen dituzte.

Pamiela argitaletxea
Nafarroako argitaletxea da, eta
aitzindaria da euskarazko lehen
album edizioan. Gaur egun,
mundu osoko ezinbesteko klasi-
koak euskaratu ditu. Urtero-urte-
ro, Etxepare saria irabazi duen
liburua argitaratzen du.

Kiribil konpainia
Senpeko elkarte bat da, eta
proiektu artistikoak garatzen ditu
kultura eskaintzatik urrun dauden
pertsonentzat: haurtzaindegieta-
ko haurrentzat, adineko jendea-
rentzat, gaixo dauden pertsonen-
tzat, zahar etxeetako egoiliarren-
tzat... Euskal kulturan oinarrituta,
emozioak sendatzeko ikuskizunak
sortzen dituzte. Ikuskizunen sor-
kuntzaz gain, euskal haur literatu-
ran eta ekintza artistikoen ikerke-
tan aritzen dira.

4. UMEEN EGUNA
Atzo Eskolen Eguna izan zen Ikusi Mikusiren barruan. 750 ikasle inguru
izan ziren azokan, hamasei eskoletatik joandakoak: Nafarroatik, Zubero-
atik, Nafarroa Beheretik eta Lapurditik. Pandemia dela eta, Araba, Bizkai
eta Gipuzkoako haurrek ez zuten joaterik izan. Ikasleak aktibo izatea
nahi zuten antolatzaileek, azokara joan eta zerbait sortzea. Horregatik,
xumeki, ilustrazioak, olerkiak, ipuinak... sortu zituzten, eta erakusketa
bat egin dute horiekin guztiekin. Horrez gain, eskola batzuek aurkezpe-
nak prestatu zituzten, beste eskola batzuen aurrean erakusteko: rapa,
bertsoak, antzerkia... denetarik egin zuten.

EGITARAUA
Tailerrak: 
10:00 / 12:00 / 16:00.

Zure liburua sortu tailerra:
haurrak beren lan propioa idazten

eta ilustratzen hasiko dira, eta etxe-

an edo eskolan amaituko dute. 

Areto literarioa: Generoari bu-
ruz, haurrak jolas literarioan sartuko

dira. 

App informatika: Amattoren
Uzta obran oinarritua, gazteek jolas-

teko aukera izango dute, eta amaie-

ra berri bat asmatuko diote.

Topaketak 

10:30: Saroa Bikandi idazlearekin
Azalerako Obrak liburuari buruz.

13:30: Juan Kruz Igerabide idazlea-
rekin, Abezedario Titirijario liburuari

buruz.

Ikuskizunak

OHA-HUETAK (dantza): 10:30
/ 15:00 / 16:30: Chloe, Oihan eta
Paxkalek Lodikroko liburu handia

atzeman dute. Altxor bat aurkitzen

duten haurrak bezala, dagokien

suhartasunarekin berenganatu dute

liburua. Bizia eta poetikoa, Oa-hue-

tak errotik mugitua eta berritua den

emanaldia da. 

VADEMEKUN (zirkua): 11:30 /
15:00 / 17:00: Ikuskizun honetan
ilusioa eta magia akrobazia eta esku

jokoekin nahasten dira, eta fanta-

siazko mundu bat irudikatzen dute.

Tadeo, protagonista, irakurle amo-

rratua da. Orrialde bakoitzean ma-

giaz eta ilusioz betetako mundueta-

ra eramaten duen milaka istorio aur-

kitzen ditu. Bidaia horietan,

irudimena eta sormena lantzeko ga-

koak aurkituko ditu.

ODISEA (musika): 14:30 /
17:00: Pantxix Bidart musikariak
euskal Ulisesen Odisea gaurkotu du:

euskal kulturan oinarriturik, obra ga-

raikidea sortu du,hainbat euskal po-

eten lanak hartuta: Aristi, Otamendi,

Bilbao, Lete, Artze... batzuk musika-

tu egin ditu, eta besteetan jatorriz-

ko grabaketak jartzen ditu. 

3€
IKUSKIZUNEN 

PREZIOA.  

Tailerrak, berriz,
doakoak izango

dira. 
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GUILLAUME FAUVEAU

5. BONUAK

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko eta zabaltzeko, bonu
sistema sortu dute antolatzaileek. Diru bilketa egin zuten azoka
baino aste batzuk lehenago, eta lortutako diruarekin, haur bakoi-
tzari bonu bat eman zioten, liburu bat aukeratu zezan. «Euskal
kulturarekin inolako loturarik ez daukaten familiak daude, 
beraz, haur batzuek lehen euskarazko liburua izanen dute», azal-
du du Hennebuttek. Sei urtetik gorako haurrei eman zizkieten
bonuak; sei urtetik beherakoei, berriz, Baigorriko ZTK argitale-
txeak oparituko die liburu album bat.

«Euskal Kulturan ahozko transmisioa izan da nagusi. Agian horregatik ez zaio
hainbeste garrantzi eman literatura idatziari» Amaia Hennebutte ANTOLATZAILEA

Ekitaldi guztietarako
izena ematea

beharrezkoa izango da,
eta baita COVID
ziurtagiria ere.

BA AL DAKIZU?

6. ZERGATIK SARAN?

Saran, urtero, Sarako Idazleen Biltzarra antolatzen da. Aurtengoa 38. aldia izan-
go da, eta bihar eta etzi egingo dute; hain zuzen ere, Ikusi Mikusiren ondorengo
egunetan. Azokan, euskarazko zein beste hizkuntza batzuetako liburuak esku-
ratu ahal izango dira, eta idazleak egoten dira, sortu dituzten lanak aurkezten.
Aurrera begira, Saran literatura aste bat sortzea dute helburu, Ikusi Mikusi azo-
ka sendotu eta Sarako Idazleen Biltzarrarekin batuta. Aurtengo Biltzarrean,
Anai Elkartea omenduko dute, eta profesionalei lotutako egunean, astelehe-
nean, «Emazteak eta euskal literatura» gaia izango dute hizpide.

GUILLAUME FAUVEAU

GUILLAUME FAUVEAU
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DENBORA-PASAK

1. 
Zazpi aldeak. Izar oso pozik ibili da Ikusi
Mikusin. Ateratako bi argazki hauen artean zazpi
ezberdintasun daude. Bilatu!

2. 
Matematikak. Eskolan
hasi dira haurrak, eta hasi dira
buruhausteekin. Zer
eragiketa egin behar
dituzte emaitza
horiek lortzeko? 

12 5 2 =30

8 2 3 = 19

14 7 6 = 12
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3. 
Lotu bikotekideak. Manexek hainbat hitz
solte aurkitu ditu azokan. Lotu hitz bakoitza
dagokion bikotekidearekin.

Erantzunak: 2.-12x5:2, 8x2-3, 14:7x6.

3.-1-B, 2-C, 3-D eta 4-A. ‘Bidaiak’ 
Liburuko protagonistak -aniztasu-
nari keinu eginez adin eta kultura
ezberdinetakoak- bakarkako zein
taldeko ibilgailuetan dabiltza han-
hemenka; batzuetan jolasteko ibil-
gailuak izaten dira, eta, besteetan,
berriz, beste lekuetara bidaiatze-

koak: monopatina, bizikleta, autoa…

Antonio Rubio

         Argitaletxea: Pamiela / Kalandraka

‘Coraline’ 
Coraline eta haren gurasoak antzinako
etxe handi batera joan dira bizitzera.
Hara joan eta hurrengo egunetan, Co-
ralinek bazterrak esploratzeari ekingo
dio; bertako txoko guztiak ikertu eta
ate guztiak irekitzeari. Ate batek, bai-
na, adreiluzko pareta bat dauka atze-
an. Halako batean, ate hori gurutza-
tzea ere lortuko du, eta berearen ber-

dina den etxe bat topatuko du korridorearen beste aldean.

Neil Gaiman Holland

           Argitaletxea: Elkar

‘Zaindu dezagun
gure planeta’ 
Lurra da gure planeta bakarra, baina
orain arte ez dugu oso ondo zaindu.
Ireki liburua, altxatu leihatilak eta ikusi
zer ez doan ondo eta nola konpon
ditzakegun gauzak: egin aukera ekolo-
gikoak, murriztu eta berrerabili, erabi-
lera bakarreko plastikorik ez, zaindu

erleak, bildu zaborra, erosi tokikoa… 

Katie Daynes

Argitaletxea: Ttarttalo

‘Nola izan naiteke
atsegina besteekin?’ 
Zer da besteekin atsegina izatea? Nola
izan naiteke atsegina besteekin? Eta
besteekin atsegina izatea benetan al da
baliagarria gauzak aldatzeko? Aurkitu
erantzunak irudi ederrez beteriko liburu
leihatiladun honetan.

Christine Pym eta Katie Daynes

Argitaletxea: Ttarttalo

AZOKA



Hartz txikien
komeriak

JORGE M
ADEJON

MATERIALAK

d Gomazko hartz txikiak

d Edalontziak

d Ura

d Gatza

d Bikarbonatoa

d Ozpina

Etxeko sukaldean topatu ditzakegun gau-
zekin egiteko beste esperimentu bat da-
karkizuet gaurkoan. Gomazko hartz txikiak
eta osagai desberdinak erabiliz, substan-
tzia bakoitzak hartz txikiak nola eralda-
tzen dituen behatuko dugu. Animatu zuek
ere esperimentua egitera eta goza eza-
zue!

Esperimentua

b Lau edalontzi hartu, eta osagai
ezberdinekin beteko ditugu.
b Batean, ura jarri.
b Bestean, ura eta gatza.
b Hirugarrenean, ura eta bikarbonatoa.
b Azkenean, ozpina.
b Edalontzi bakoitzean gomazko hartz
txiki bana sartuko dugu.

b Utzi hurrengo egunera arte, eta
alderatu edalontzi barruko hartz txikoak
poltsako besteekin. Ea zer gertatu den!

Esperimentua: Ana Galarraga

m a n t a n g o r r i
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