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Azalez bestaldera, baditut hainbat hitz,
eta, hitzaren hariaz josita, istorio eta ipuin anitz.

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.

ZOZKETA

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Zer

moduz zaudete? Jadanik

Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen proiektu

berriaz gozatzeko irrikaz? Ba, adi!

Pailazoek ‘Kuikui’ CD-
liburuaren bost ale
oparitu dizkigute, zuen artean

banatzeko. Horretarako, bidali zuen

marrazkiak abenduaren 7a

baino lehen, eta horien zozketan

parte hartuko duzue! Irabazleen

izenak abenduaren 11ko

MANTANGORRIn argitaratuko ditugu.

Animatu eta zorte on! 

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! 

Ikusi zer marrazki politak bidali

dizkiguten gure irakurle maiteek. 

Ziur zuek ere artista hutsak zaretela,

eta artelan bikainak sortzen

dituzuela. Ikusteko irrikan gaude!

Animatu, eta parte hartu zozketan.

Afrika Leiza

Danel Estrella

Amaiur Arruti 

Elene Arruti
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m a n t a n g o r r i 3berria LARUNBATA, 2021EKO ABENDUAREN 4A

Durangoko Azokak 56. aldia du
aurten. Iaz modu birtualean
egin zen, eta aurten, neurriekin
bada ere,  aurrez aurrekora
itzuli ahal izango da. Guztira
220 erakusmahai egongo dira,
eta 50 kontzertu. Aurrez aurre-
ko azoka abenduaren 4tik 8ra
antolatuko da. Hainbat kultur
ekitaldi antolatuko dira, eta
guztietan ezinbestekoa izango
da osasun neurriak betetzea:
maskara erabiltzea, pertsonen
arteko distantzia gordetzea
eta abar. Horrez gain, abendua-
ren 3tik 7ra, onlinedenda mar-
txan jarriko da.

1.  AURREZ

AURREKOA

Berritasun nagusia Landako
Gunean eta Plateruenan anto-
latuko diren Ahotseneko kon-
tzertuetan egongo da. Landako
Gunera eta Plateruenara sar-
tzeko ezinbestekoa izango da
aldez aurretik izena ematea,
azokako webgunean sortuko
den erreserba sisteman. Ho-
rrela, 1.200 bisitari egon ahalko
dira aldi berean erakusmahaiak
bisitatzen, ordu eta erdiko tar-
tean, eta bisita segurua eta
erosoa egin ahal izango dute.

2.  TXANDA

HARTU
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Azoka bat mundu



m a n t a n g o r r i4 LARUNBATA, 2021EKO ABENDUAREN 4A berria

MUNDUARI ADI   DURANGOKO AZOKA

3.

KONZERTUAK

PLATERUENAN

Plateruenari dagokionez ere, erre-
serba sistema bat jarriko da mar-
txan Ahotseneko kontzertuetara
joan ahal izateko. Abenduaren 4tik
8ra arte 50 kontzertu antolatu ditu
Azokak Plateruenako eszenato-
kian. Musikazaleek aldez aurretik
izena eman beharko dute zuzene-
koez gozatu ahal izateko, www.du-
rangokoazoka.eus webgunean
martxan jarriko den erreserba sis-
tema horren bidez. Plateruenan ez
da ostalaritza zerbitzurik egongo,
eta ezin izango da inolako edari
edo jatekorik kontsumitu, ezta
Landako Gunean ere, eta, Lan-
dako Gunean bezalaxe, derrigo-
rrezkoa izango da maskara era-
biltzea une oro.

EREIN

Animalia txikien munduan murgiltzen da
Erein argitaletxearen Euskal Herriko ani-
maliak. Ornogabeak liburua. Haien ohitu-
rak, bitxikeriak eta haiek errazago topa-
tzeko moduak ikasiko dituzte irakurleek.
Bestalde, zirkua izango du hurrengo gera-
leku Toti Martinez de Lezearen Nur per-
tsonaiak, Nur eta zirku miragarria libu-
ruan. Nurrek oso gustuko du zirkua, bere
«toki sekretuan» zirku miragarri bat topa-
tuko du, baina hasieran lagunek ez diote
ezer ere sinetsiko.

IKASELKAR

Emozioetan jarri du arreta Ika-
selkar hezkuntza argitaletxeak,
Kuku! izeneko emozio bilduma
sortuz. Bi urtetik aurrerako hau-
rrei zuzenduta dago, eta euren
emozioak ezagutzea, horiek hi-
tzetan jartzea, erregulatzea eta
besteenak hobeto ulertzea du
xede. Poza, beldurra, haserrea,
tristura, nazka eta sorpresa dira
landutako sei emozioak. Horma
irudi bat ere sortu dute.

TTARTTALO

Maldan behera joan da ai-
tarekin Trakteretxo, baina
irrist egin eta lokatzetara
erori da. Haren ibiliak kon-
tatzen ditu Ttarttalok Trak-
toretxo beldur da liburuan.
Aldiz, negurako proposa-
men ederra da Elurretan jo-
lasean. Azeria, sagua, ma-
patxea eta hontza arituko
dira horretan. Elur-panpina
bat egin nahi dute mendi
baten gainean, baina elur
bola astun samarra da.

ADI!

Durangoko Azokak eta
Durangoko Udalak osasun-
neurriak indartuko dituzte
bisitari eta herritar guztien
osasuna eta segurtasuna

bermatzeko asmoz. Durangora
joango diren bisitari guztiei ere

arduraz jokatzeko deia 
egin diete.
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ELKAR

Mihi puntan hitzak trabatzen zaizkien haurrak jolastera gon-
bidatu nahi ditu Elkar argitaletxeak Totototo liburuarekin.

Koldori hori gertatzen zaio Laiarekin jolasten de-
nean, eta erremedio bila hasiko dira. Aldiz,

amesgaizto batean harrapatuta dabil
Moldiver gauero Lo (ez) egiteko is-

torio bat liburuan. Baina egin-
go dio aurre izuari.

IBAIZABAL

Antton Kazabonek idatzi-
tako Hur, Lur eta Ur liburua
egongo da, beste askoren
artean, Ibaizabal argitale-
txearen mahaian. Mitolo-
giak eta naturaren botere-
ak bat egiten dute kontaki-
zunean. Basajaunek
basoak eta mendiak nola
zaindu ondo jakin arren,
Hur txikiak lagunduko dio
Lur lehorrean Ur aurkitzen,
mendi lehortua berriro lan-
darez janzteko. Aldiz, Al-
tzearen liburubusa album
ilustratuan ipuinen ahozko
kontaketa, alfabetizazioa,
banaka eta taldeka irakur-
tzeak dakarren gozame-
na...izango dituzte hizpide.

IKAS

Ikas pedagogia zerbitzua-
ren erakusmahaian, beste-
ak beste, Hartzaño eskolara
doa liburua topatu ahal
izango da. Hartzañok esko-
lara bidean bizi izandako
abenturak ditu hizpide, eta
topatuko dituen animaliek
jarduera bana proposatuko
diote. Horrela, eskolatik
kanpora ere asko ikas dai-
tekeen mezua zabaltzen du.

PAMIELA

Bi ahate bitxiren proposamena
dakar Pamielak: Ata Pank eta
Ate Punky. Desioa liburua. Lo-
tsagabeak, ahozikinak eta ton-
torroi xamarrak. Horiek dira Ata
Pank eta Ate Punky. Aldiz, poe-
sia du hizpide Barruko hotsak
eta beste soinu txiki batzuk li-
buruak, inguratzen gaituzten
eguneroko soinuez ari da.

IKASTOLEN ELKARTEA

Ikastolen Elkarteak haurrek jolas-
teko bi proposamen berri eraman-
go ditu azokara. Bata, Argitxo. Pa-
reak eta dominoa izenekoa, 3tik 7
urtera bitarteko haurrentzat. Kar-
toizko pare jokoa eta albo bietatik
erabil daitekeen dominoa. Bestea,
berriz, Bihurrikeriak izenekoa, hiru
jolas proposatzen dituena: Elkar
ezagutzen dugu?, Tabu eta Max-
Mix (mimika eta kantua).
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DENBORA-PASAK

1. 
Lotu puntuak.
Liburuak gustatzen al
zaizkizu? Zenbakiei
jarraituz gero, liburu
baten irudia
osatu ahal
izango duzu.

2.
Zenbakien
segida.
Ehunzangoak zure
laguntza behar du
eragiketa
matematiko bat
egiteko. Zein da
segida honen
hurrengo zenbakia?
Ez egin
tranparik, eta
kalkulatu
kalkulagailua
erabili gabe.
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Erantzunak: 2.-26. 3.-B fitxa. 

3.
Dominoa. Dominoan
aritzea oso atsegin du
Ekik, baina ez daki zer
fitxa jarri behar duen.
Zuk ba al dakizu?

A B C

?

?

UXUE RAZKIN
EREIN ARGITALETXEKO EDITOREA

«Berdintasuna
festaren
erdigunera
darama bildumak»

Iruñeko festa nagusi eta
famatuetan murgilduta dabiltza
Sanferminetan, denak berdin

ipuin bildumako protagonistak.
Berdintasuna aldarrikatzen dute
guztiek, eta festak tradizionalak
bezain iraultzaileak izan
daitezkeela erakutsi.
Nondik nora sortu zen
bildumaren ideia?   
Lehiaketa baten emaitza da. Guri
testuak bidali zizkiguten. Hamar
hautatu genituen, eta planteatu
genuen bilduma bat sortzea
ilustrazioekin. Testuak moldatu,
orraztu, itzuli... eta harremanetan
jarri ginen Mikel Santos Belatz
ilustratzailearekin. Hark
koordinatu du ilustratzaileen
taldea. Bakoitzak testu bat
aukeratu eta ilustratu du.
Zenbat liburu ditu bildumak?   
Hamar liburu dira, euskaraz eta
gazteleraz. Hemeretzi sortzaile
dira guztira, autore batek bi ipuin
egin baititu.
Berdintasuna da gaia.   
Berdintasuna, eta sanferminetan.
Bakoitzak bere irakurketa egin du,
eta bere prismatik agertu.
Erraldoiak aukeratu dituzte askok,
zezenen gisara suzko entzierroan
parte hartu nahi duen behi bat
ere badago...
Haurren begiekin begiratu
diete sanferminei?   
Aniztasun handia egon da
irakurketa horietan. Liburuxka
bakoitza bakarra da. Alderdi asko
daude landuta, berdintasuna ere
oso kontzeptu orokorra baita.
Adibidez, zergatik ez du

behisuzko batek entzierroa
korritzen? Edo konpartsaren buru
zergatik ez doa erregina?
Proposamen berezia da.   
Sanferminak oso festa
tradizionalak dira. Horregatik da
horren bitxia eta, aldi berean,
interesgarria berdintasunaren
kontzeptua festaren erdigunera
eramatea eta ikustea 
tradizioan ere izan zaitezkeela
iraultzailea.
Eta jaiak hainbat tokitatik
begiratu daitezkeela?
Gai lokala da jaiena, baina egia da
sanferminak denok ezagutzen
ditugula. Oso garrantzitsua da,
horregatik, sanferminetan ere
berdintasunaren kontzeptua
azaltzea. Gainera, umeen
begiradatik. Umeek ikusiko
dutelako hori, eta gurasoekin
irakurriko dutelako bilduma. 

AZOKA
BILDUMA

d Izenburua: ‘Sanferminetan,
denak berdin’. 
d Egileak: Ines Saenz de Pipaon
(‘Behisuzkoa’ eta ‘Larancha-laren
kuadrilla’), Laura P. Larraia 
(‘Hiru otoitz-abesti’), Katrin Pereda
(‘Azken dantza’), Per Gaztelu
(‘Mundua alderantziz’), Roberto
Castejon (‘12 Kiliki’), Miguel Izu
(‘Konpartsaren buru, erregina’),
Tadea Lizarbe (‘Kroketa
fantastikoak’), Patxi Irurzun
(‘Marimatraka’) eta Idoia Saralegi
(‘Maialenek entzierroa korritu 
nahi du’). 
d Marrazkilariak: Raquel
Samitier, J. A. Labari, Itziar Reparaz,
Axel Jimenez, Gabriela Barrio, Cesar
Oroz, Idoia Iribertegi, Miguel Santos
‘Belatz’, Marta Dorado eta Patricia
de Blas. 
d Argitaletxea: Erein. 



Plistikozko
izurdea

2 Esne epeletan koloratzailea eta ozpina
bota.

3 Koilara batekin nahastu.

4 Iragazi eta oihalarekin ahalik eta ur
gehien kendu.

5 Lortutako ore urdinari nahi den forma
eman. Guk izurde forma eman diogu, eta
uztai txiki bat jarri diogu bizkarrean. Gero,
lokarri bat jarri, zintzilikatu ahal izateko.

6 Egun batzuez lehortzen utzi.

m a n t a n g o r r i
berria

GAZTETXOEN ASTEKARIA  LARUNBATA, 2021EKO ABENDUAREN 4A

MATERIALA

d Esnea.

d Ozpina.

d Koloratzaile

urdina.

d Paperezko

iragazki bat.

d Oihal bat.

Esperimentua: Ana Galarraga
Irudia: Jorge Madejon

G
aurkoan plistikoa egiten ika-
siko dugu. Ore moduko bat
da, eta plastilina bezala
moldatu daiteke. Gero,

gogortu egiten da, eta plastikoa diru-
di. Horregatik deitu diogu plistikoa.
Ore hori erabiliz, nahi duzuen irudia
sortu dezakezue. Guk izurde formako
zintzilikario bat egin dugu. Ea zuek zer
asmatzen duzuen!

Zer egin:

1 Esnea epeldu eta ontzi batean
jarri.


