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Aurrena mahastian har, hurrena gozatu ahoa; 
alez ale jaten dela, igarle, esan gabe doa.

Zer da?

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

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

Unax, 7 urte!
Jarraitu hain

jatorra izaten.

Zu zara gure

bizipoza! Muxu

handi bat

familiaren

partetik!

ZORION AGURRAK

Zorionak, Ur! Lau urte bete dituzu,
e! Jarraitu beti lez zintzo eta kantari.

Muxu gozo-gozoak etxekoen

partez.

Zorionak gure alaba eta etxeko

printzesa Nataliari
10. urtebetetzean. Gure bihotzean

zaude eta egongo zara beti-beti.

Zorionak, Maddi! Urtarrilaren 7an
7 urte!! Laster egingo dugu festa

erraldoia ospatzeko! Lehengusu

bihurrien 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.
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Euskal Herrian abenduaren
31n ospatzen da Urtezahar
gaua, eta urtarrilaren 1ean Ur-
teberri eguna. Egun berean
ospatu arren, ordea, herri eta
hiri bakoitzean hainbat ohitu-
ra daude urtea agurtzeko. Ipar
Euskal Herrian, adibidez, lagu-
nartean afaltzen dute askok,
etxean zein kanpoan; Hego
Euskal Herrian ere afaltzera el-
kartzeko ohitura dago, eta,
gauerdian, kanpai hots bakoi-
tzeko mahats bat ahoratuz
esaten diote kaixo urte be-
rriari; herri askotan, San Sil-
vestre lasterketa egiten dute;
Iruñean mozorrotu egiten di-
ra; urtea agurtzeko mendira
jotzen duenik ere bada.

1.  NOLA

OSPATZEN

DA EUSKAL

HERRIAN?

Munduan zehar herrialde ba-
koitzak tradizio eta ohitura
propioak ditu Urtezahar gaua
ospatzeko. Are, denek ez du-
te urtarrilaren 1ean ospatzen
Urteberri eguna. Izan ere, ez
dago denbora neurtzeko mo-
du bakar bat. Euskal Herrian
eta munduko beste herrialde
askotan egutegi gregorianoa
erabiltzen delako ospatzen
dira egun horietan, baina ba-
daude beste egutegi batzuk
ere.

SA
ND

RA
 G
AR

AY
OA

Urte berri on!

2.  ETA

GAINERAKO 

HERRIALDEETAN?
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3. SYDNEY,

AUSTRALIA

Sydneyn, Australian, beste
leku askotan baino lehena-
go ospatzen dute Urtebe-
rria. Izan ere, Euskal Herrian
eguerdiko ordu biak dire-
nean jotzen du gauerdiak
han. Urtero, hedabideetan
zabaltzen dira su festaren
irudi ikusgarriak. Ohiturei
dagokienez, jende askok
piknika egiten du Sydneyko
badiako tokiren batean,
eta bertan itxaroten dute
gauerdira arte, su festa
koloretsuaren ikuskizunaz
gozatzeko. Izan ere, hego
hemisferio osoan bezala,
Sydneyn uda da abendua-
ren 31n.

4. EDINBURGO, ESKOZIA

Edinburgon, Eskozian, Urtezahar gauari
Hogmanay-a deitzen diote. Hiru egunez
luzatzen dute urte zaharra atzean utzi
eta urte berria agurtzeko jaia. Aben-
duaren 30ean hasita, besteak beste,
ceilidh izeneko dantza tradizionala

dantzatzen dute, eta antortxen desfi-
leaz eta hainbat kontzertuz gozatzen
dute herritarrek hiriburuko kaleetan
barrena. Urtarrilaren 1ean, berriz, Loony
Dook izenez ezaguna den ohitura gau-
zatzen dute: Forth erreka hotzean, zu-
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bia parean dagoela, urteko lehen bai-
nua hartzen dute hainbat eta hainbat
eskoziarrek. Loonyhitza ingelesezko
lunatic hitzaren laburdura da, eta eroa
esan nahi du; dook-ek, aldiz, bainatzea
esan nahi du eskozieraz.

7.
CUSCO, PERU

Cusco hirian, Perun, Armen Plazara
joan ohi da jendea Urtezaharra os-
patzera. Bertan, mundu osoko mi-
laka pertsona biltzen dira, eta
gauerdia iristean hasten da mugi-
mendua: hamabiak jotakoan, jen-
dea korrika hasten da, plazari itzu-
liak emanez, erlojuaren orratzen
aurkako noranzkoan. Hainbat buel-
ta ematen dizkiote, urte berrirako
zorte ona emango dielakoan.

Kurdistanen, Ekialde Hurbileko
beste hainbat herrialdetan bezala,
udaberriko lehen egunean ospa-
tzen dute Urteberri eguna. Newroz
deitzen diote, eta kurduerazegun
berriaesan nahi du. Kawa erre-
mentariaren mitoa oroitzen du
ospakizunak, Zuhak errege mal-
tzurrari aurre egin eta herritarrak
zapalkuntzatik askatu zituena.
Kondairak dio Newroz egunaren
bezperan garaitu zuela erregea,
eta hurrengo egunean udaberria
itzuli zela Kurdistanera. Horrega-
tik, su txikiak eta antortxak pizten
dituzte askatasunaren sinboloa
den egun horretan. Azken urtee-
tan, gainera, ospakizuna kurduen
erresistentziaren ikur bilakatu da.

BA AL DAKIZU?

Urtatsa deitzen
zaio urtarrilaren 1ari,

urteko lehen
egunari.

5. TXINA

Txinan egutegi ofiziala gregoria-
noa izan arren, jaiegunak ospatze-
ko egutegi txinatarrari jarraitzen
diote. Ilargian oinarritutako egute-
gia da, eta Urteberria neguko sols-
tizioaren ondorengo bigarren ilbe-
rrian ospatzen dute. 2022an, adi-
bidez, otsailaren 1ean ospatuko
dute. Urteberria ospatzeko, Uda-
berriko Jaialdia ospatzen dute bi
astez, eta denbora horretan mun-

duan aldi berean egiten den mi-
graziorik handiena gertatzen da:
milioika txinatar beren sorterrira
itzultzen dira, familiarekin ospa-
tzeko. Su festaz eta dragoi eta le-
hoien dantzez betetzen dira kale-
ak. Bi aste geroago, Linternen
Jaialdiarekin amaitzen dute ospa-
kizuna: egun horretan koloretako
linterna txikiak askatzen dituzte
zerura, eta desio bat eskatu.

6. TXILE

Txileko Talca hirian, 1979tik, hainbat herritarrek leku bere-
zian ospatzen dute Urtezahar gaua: hilerrian. Hango behar-
gin izandako Julio Opazo hil ostean, haren familiak hilerri-
ko hormak eskalatu zituen, urte berria hilberriaren ondo-
an hasteko. Urte batzuk geroago, baimena eskatu zuten,
eta beste hainbat familia batu zitzaizkien. Egun, hilerria
ofizialki irekitzen dute, eta ekintza masiboa bihurtu da. Hi-
lobiak kandelekin argiztatu eta loreekin apaintzen dituz-
te, eta hildakoak oroitzeko topa eginez hasten dute urtea.

8. KURDISTAN
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DENBORA-PASAK

1. Lotu puntuak. Iratik
marrazki bat egin du. Zenbakiak
ordenan lotzen badituzu,
egindako irudia ikusiko duzu.
Zer marraztu du?

2. 
Moztu eta osatu.
Urkok Urtezahar gaueko ohiturei
buruz irakurtzen pasa ditu azken
egunak. Haiei buruzko aldizkari
bat hartu, eta zati txikitan moztu
du. Lagunduko al diozu
irudiak osatzen?

1 2 3

A B C D

4
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Erantzunak:2.- 1-C, 2-D, 3-B eta 4-A.
3.- Amaiurrek du plater gehien.

m a n t a n g o r r i 7

3. 
Batuketak. Aratz, Amaiur eta Amets
lagunak dira. Bakoitzak bere herrialdeko
ohiturei jarraituz ospatu du Urteberria;
nork du plater gehien?

ARATZ

AMAIUR

AMETS

‘Totototo’ 
Mihi puntan hitzak trabatzen zaizkien
haurrak jolastera gonbidatu nahi dituzte
Ane Labakak eta Mariñe Arbeok liburuxka
hau irakurriz. Koldori hori bera gertatzen
zaio Laiarekin jolasten denean. Erreme-
dio bila hasiko dira eta aitona Mateok

erakutsiko die hitzei musika jarriz ez direla mihian kateatuta
geratzen.

           Ane Labaka Mayoz

           Argitaletxea: Elkar.

‘Elma eta sudurrik
gabeko munstroak’ 
Zailtasunak aukera bikain bihur daitezke-
ela erakusten digun adiskidetasun-isto-
rioa duzu hau. Elma hegoak galdu dituen
maitagarria da, eta sudurra aldatzen du-
ten munstro kutun batzuek lagunduko
diote hegoak bilatzen. Haien koloretako

sudurren bidez sentitzen dituen emozioak identifikatzen
eta kudeatzen lagunduko diote Elmari.

           Encarni Corral

              Argitaletxea: Mezulari.

‘Bere baitara bildurik’ 
Julia andereak etxean ematen ditu egu-
nak, bakar-bakarrik, jaietarako soineko
polit bat prestatzen, baina, bere baitara
biltzeko joera ikaragarria duenez, ezin
du soinekoa amaitu. Halaxe gertatzen
da urterik urte. Aurten, ordea, badirudi
ezberdina izanen dela.

            Nanen

               Argitaletxea: Bookolia. 

‘12 kiliki’ 
Irakaslea kilikien historia azaltzen hasi da
ikasgelan: Caravinagrek –denetan maita-
tuenak– izandako ezbeharra; Riberitoren
itzulera gogoangarria; nola sartu ziren
neskak konpartsan, hamabiko taldea
osatzeraino.

            Roberto Castejon

            Argitaletxea: Erein. 

AZOKA



Koloretako
dominoa

E
txe giroan sortzeko
proposamen bat egin
nahi dizuegu gaur. As-
tean zehar pilatzen

eta zaborretara botatzen di-
tugun paper eta kartoien ar-
tean txukun daudenak auke-
ratu, eta ea zer sortzen du-
zuen! Material bikaina da
edozer sortzeko: hartz bat,

ordenagailu bat, argazki gale-
ria bat… 
Gaur, baina, eskulan sinple

eta erraz bat aurkeztea era-
baki dugu: kartoi pusketekin
egindako dominoa. Oporre-
tan zaudeten honetan, esku-
lanak egiten gozatu eta jola-
sean dibertitzeko proposa-
men paregabea! 

1 Aukeratu kartoi egokia, eta
moztu 25 zati, ahalik eta berdi-
nenak.

2 Bost irudi sinple asmatu ditu-
gu: karratua, borobila, ur tanta,
izarra eta hutsa.

3 Denon artean sortu ditugu pie-
za eta marrazkiak.

4 Betiko dominoaren arauekin jo-
lastea besterik ez zaigu gelditzen.

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

d Kartoiak

d Koloretako

margoak

d Guraizeak Egilea:

TXATXILIPURDI ELKARTEA

Eskulana


