1

Euskal Herrian asko gara euskararekiko
konpromiso irmoa dugunok eta gure
erronka da herritarrok euskara ikasi
eta ahalik eta gehien erabiltzea. Horri
begira, garrantzitsua da haurrek txikitatik
euskararekin ahalik eta loturarik handiena
izan dezaten. Etxetik euskara ikasi dutenak
zein ez dutenak etorkizunean eleanitz izatea
nahi dugunez, komeni da euskaraz ikastea.
Horregatik animatu nahi zaituztegu
zuen haurrak D ereduan matrikula ditzazuen.
Eskolako lanarekin batera, garrantzitsua da
aisialdian eta gozamenerako momentuetan
ere euskarak lekua izatea eta eskura duzun
aldizkari hau horretarako aparteko aukera
duzu. Haur eta gurasoentzat egindako
hilabetekaria da, eta ondo pasatzeaz gain,
aukera emango digu haurrak irakurzaletzeko,
balore jakin batzuetan hezteko, euskara
indartzeko, eta askoz gehiagorako.
Goza ezazu esku artean duzun aldizkaria!
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Aurkibidea
4. PUPU ETA LORE. Bizi euskaraz!

Testua: Uxue Alberdi. Marrazkiak: Julen Tokero,
Cesar Gonzalez

6. PIRRITX, PORROTX ETA MARI MOTOTS
Kantatu eta ikasi
Testua: Unai Elorriaga.
Marrazkiak: Julen Tokero, Cesar Gonzalez

10. TIRITATXO. Kontsultan ere euskaraz
Testua: Katti Olaizola. Marrazkiak: Alex Orbe

12. MARIMATRAKAK. Txakur-hezitzaileak
Testua: Ana Jaka. Marrazkiak: Iosu Mitxelena

14. BARATZE URBANOA.
Karakola eta barea, baratzeko bihurri parea!
Euskara landatzen
Testua: Ainara Azpiazu
Marrazkiak: Ainara Azpiazu

16. TXOKO TXIKI KUTTUNA. Ituna

Testua: Miren Agur Meabe. Marrazkiak: Eider Eibar

18. LAGUN. Txio-txio, Uau-uau!

Testua: Miren Amuriza. Marrazkiak: Eider Eibar

20. EUSKAL HERRIKO ANIMALIAK. Txakurra
Testua: Oñatiko Natur Eskola
Marrazkiak: Julen Tokero, Cesar Gonzalez

22. FILOSOFO TXIKIAK. Mixinak jakin nahi du zergatik ez dugun
guztiok hizkuntza bera hitz egiten

Testua: Sophie Furlaud. Marrazkiak: Dorothée de Monfreid. © Bayard Presse

25. MARTIN BERTSO. Lehendabizi bizi

Testua: Beñat Gaztelumendi. Marrazkiak: Jose Anjel Lopetegi

28. MARIKALANBRE. Zu ere ikertzailea zara

Testua: Ana Galarraga, Elhuyar Fundazioa. Marrazkiak: Jose Angel Lopetegi

31. LARGABISTA. La Ghun

Testua: Xabier Etxeberria. Marrazkiak: Jose Angel Lopetegi

34. HAUR KANTAK. Behin betiko

Testua: Herrikoia. Marrazkiak: Joseba Ponce

36. MUNDUAK GUZTIONTZAT BEHARKO LUKE
Seaskako Integrazio batzordea
Testua: Amagoia Mujika. Marrazkiak: Jose Anjel Lopetegi
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Medikuarengana joaten zaretenean, sarritan kezkatuta eta
triste egoten zarete…
Horregatik, euskarazko hitz goxo
batzuk entzuteak samurrago egiten du dena. Batzuetan horixe
dugu botikarik onena!

BAI, BAI…
ZAUDE LASAI LIZAR, TIRITATXO
OSO JATORRA ETA ARGIA DA, ETA
BERAK ASMATUKO DU ZERGATIK
DUZUN TRIPAKO MINA!

MMM,
MINA…
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BELARRIAN TXILIN,
ZILBORREAN TXIRRIN,
HORREKIN JOANGO ZAIZKIZU
TRIPAKO ZEIN BURUKO MIN!
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TXAKUR-HEZITZAILEAK
Parkera iritsi berriak dira Lea eta Noa. Errepidea zeharkatu bezain pronto, aitaren eskuetatik askatu dira.
Baina ez dira, ohi bezala, zabuetara joan. Txakur bat ikusi dute parkearen bazter batean, jabea, emakume
gazte bat, ondoan duela.
Korrika hurbildu zaio Noa. Izugarri maite ditu txakurrak. Leari beldur pixka bat ematen diote eta atzean gelditu da.
Txakurra buztana mugitzen hasi da berehala.
-Sit! -esan dio jabeak. Eta txakurra atzeko hanketan eseri da, Noak laztantzen duen bitartean.
Lea adi-adi dago baina ez da ukitzera ausartzen.
-Zatoz -esan dio emakumeak -ez dizu ezer egingo. Oso ona da. Begira:
-Down! -esan dio eta txakurra etzan egin da. Leak, kontu handiz, eskua pasatu dio buru gainetik.
-Ez daki euskaraz? -galdetu dio jabeari.
-Nongoa da? Ingelesa? -jarraitu du txikiak -Ni ikasten ari naiz, baina euskaraz aritzen gara hemengo ume
gehienok eta berak ere ikas dezake...
Noa barrez hasi da eta ahizpari esan dio:
-Hara bestea! Txakurrek ez dute hitz egiten!!
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Baina gero pentsatu du agian arrazoia duela bere ahizpa txikiak. Hitz egin ez, baina txakurrek ulertu egiten dutela, eta gustatuko litzaiokeela txakurrak ulertzea beraiek eta bere lagunek erabiltzen
duten hizkuntza.
-Utzi probatzen. Eseri! Etzan! -saiatu da Noa.
Baina txakurra ez da mugitzen. Burua alde batera makurtu du, ulertu nahian bezala.
-Egia da, ez daki euskaraz! Irakatsi egin beharko diogu.
Eta hitzekin bakarrik ez, keinuka hasi da Noa, eta gero Lea, txakurrari aginduak ematen, eskuekin,
eta gorputz osoarekin:
-Gora! Behera!
-Salto! Aupa!
Leak, bere beldur guztiak ahaztuta, txakurraren hankak hartu eta jiraka jarri du. Hainbeste mugitu eta
oihukatzen dutenez, gure bi marimatrakek txakurra aztoratu egin dute. Txakurra eta baita jabea ere.
-Geldi!! Ixo!! -esan du azkenean emakumeak. Eta bi marimatrakakek ez dakite txakurrari edo haiei
esan dien. Badaezpada ere isildu dira biak. Txakurra ere lasaitu da.
Ondoren gozoki bat eman dio, sari, eta burua laztandu dio.
-Hitz pare bat ikasi du azkenean... -esan du Noak
-Bai! Guk ere gozokiak emango dizkiogu hurrengoan!
Aita zur eta lur gelditu da Noa eta Lea gozokien eske etorri eta, jan beharrean, gorde dituztela
ikusi duenean. Areago nesken azalpena entzunda:
-Txakurrak euskalduntzeko dira!
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TXOKO TXIKI
KUTtUNA
ITUNA

Nik hartzen zaitut zu, euskara,
nire habia izateko eta nire txalupa,
nire piruleta eta nire kometa,
nire botika eta nire pottoka,
orain eta beti eta nire bizitzako egunetan.
Amen.
HARRIA ETA TRIKUA

Zuk hartzen nauzu ni, euskara,
zure ekilorea izateko eta zure enara,
zure gezia eta zure zuzia,
zure ispilua eta zure txistua,
gaur eta bihar eta zu zaren artean.
Hemen.

Begi nekatuek elur artean topatutako
harria,
hain distiranta, hain bakartia,
ezin pentsatu harria zarenik,
baizik eta bitxia,
oi, euskera bizia.

HIZKUNTZA

Oin dardartiek orbel artean jotako
trikua,
hain apala, hain sendoa,
ezin pentsatu trikua zarenik,
baizik eta herria,
oi, Euskadi berria.

Hizkuntza, tximeleta bat,
nire ahotik zure ahora.
Gure ezpainetan, lore-hautsa.
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EUSKARA ZAHAR MAITEA

Euskara zahar maitea gure sutondoan;
zure tokia ez da inoren sotoa.
Dar-dar egiten duzu erdaraz hastean;
ni ere tristatzen naiz zu mutu ikustean.
Eztul larria dabil, gaixo antzean.
Gure arnasak bultzatuko du,
ez dadin inoiz geratu atzean.
Zuhaitz eder bat dago, adarrez betea,
adarretan hostoak zenbatu gabeak.
Gure mihian halaxe loratzen mezuak,
euskaraz direnean alaituz musuak.
Eztul larria dabil, gaixo antzean.
Gure arnasak bultzatuko du,
ez dadin inoiz geratu atzean.
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Lagun parkean paseatzen dabil.

- Txio-txio, egun on, potolontzio!
-diotso txoriak.
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- Miau-miau, ze alaia txori hau!
-katuak erantzun.

- Ttup-ttup, nahi ezkur batzuk? -kattagorriak.

- Krik-krik, jango ditut nik!- kilkerrak.

- Uau-uau, zer da hau? -Lagunek.

- Animaliek ere maite dute euskara!
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Elkarrekin pentsatzeko kuadrila!

FILOSOFO TXIKIAK

MIXINA

PERU

XERRI

MIXINAK
JAKIN NAHI DU ZERGATIK EZ
DUGUN GUZTIOK HIZKUNTZA BERA HITZ EGITEN

N!
TA TA PU

PUN, PUN,
TA-TA!

HAU
FESTA!

NI HAO*

ZER DIO HONEK?

1

* ”KAIXO” TXINERAZ

NIAO? ZERGATIK?
EZ DUT ULERTZEN…

2
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EZ DU GURE HIZKUNTZA HITZ EGITEN.
AGIAN INGELESA
IZANGO DA…

GOAZEN, EZIN
DUGU BERAREKIN
JOLASTU, EZ DU
EZER ULERTZEN.

MOKOFIN

NI HAO.
NIAO?
MIAU?

NI HAO!

KAR
KAR.

KAR
KAR.

MIAU?
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U
UAN TX
ZRI!

ONDO LEGOKE
A
GUZTIOK HIZKUNTZ
BERA HITZ EGITEA!
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BAI, HALA GUZTIOK
ULERTUKO GENIOKE
KE!
ELKARRI. ONDO LEGO

EZ, EZ. NIRI
IZUGARRI
GUSTATZEN
ZAIT HIZKUNTZA
BERRIAK IKASTEA.
DIBERTIGARRIA DA!

NIK BADAKIT YES
ESATEN, ETA KARATE.
OSO INDARTSUA NAIZ,
IKUSTEN?
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MIXINA

BAINA GUZTIOK EZ BADUGU
HIZKUNTZA BERA HITZ
EGITEN, ZER ESAN NAHI DU
HORREK, EZ GARELA BERDINAK?

DENA DELA,
DANTZA EGITEA ASKO
GUSTATZEN ZAIOLA
EMATEN DU. GURI
BEZALAXE!

ULULA
BI BA B

ETA EZ
DUGULA BERDIN
PENTSATZEN!

7

AI LOVE
IUUUU!

PUPU PIDU!

8

Eta zuk, irakurle filosofo txiki horrek, zer pentsatzen duzu?
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PERU

XERRI

MOKOFIN

Martin Bertso herriko euskaltegira joan da
gaur, ikasleekin kantu-saio bat egitera.

LEHENDABIZI BIZI
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Marikalanbre
ZU ERE IKERTZAILEA ZARA!

A

mona Txinparta harrituta dago: Marikalanbrek
gutxienez ordu erdi darama geldirik eta isilik. Zertan ari ote da? Irakurtzen ari da!
–Zer, pittin, interesgarria al da? –galdetu dio amonak.
–Oso! Zuk bazenekien Elhuyar anaiak espioiak izan zirela? –Marikalanbrek amonari
–Ene! Orduan, ezagutzen dituzu Fausto Fermin eta Juan
Jose ikertzaileak?
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Bai, Marikalanbrek ezagutzen ditu, irakasleak
azaldu baitzien nor ziren. Baina ez zien esan
hain abenturazaleak zirela.
–Beharko abenturazaleak izan! Mundu berriak
deskubritzen ari ziren eta! –bota du amonak–.
Eta oraingoak ere, ez dira makalak.

Marikalanbrek arrazoia eman dio. Itziar Aretxaga lagun dute, eta Mexikon bizi da. Izan ere,
astrofisikaria da, eta hango behatoki batetik
ikertzen du zerua.
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–Eta zu ere bazara ikertzailea –esan dio amonak
Marikalanbreri.
–Ni??? –Marikalanbrek ezin du sinetsi.
–Bai, hauxe baita ikertzaileen lana: ingurunea behatu, ulertzen ez dutenari buruz galderak egin, erantzuna zein izan daitekeen pentsatu, pentsatutakoa
proban jarri, eta emaitzak ikusi. Alegia, zuk egunero
egiten duzuna. Beraz, bai: ikertzailea zara!
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munduak
guztiontzat
beharko luke
SEASKAKO
INTEGRAZIO
BATZORDEA
Ane Pirata eta Patakon
eskalatzera joan dira gaur.
Bertan haur talde ederra
topatu dute, Seaskako
ikastola bateko ikasleak.
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BIZIPOZAko elkarteak
ADEMGI: Gipuzkoako Esklerosi Anizkoitza Elkartea.
AFESTTA: Euskadiko Tourette Sindromearen eta bestelako osasun-arazoen familien Elkartea.
AGIPASE: Gipuzkoako guraso bananduen elkartea.
AMPGYL: Gay, Lesbiana, Bixesual eta Transexualen Gurasoen Elkartea.
ARNASA: Gipuzkoako Fibrosi Kistikoaren Elkartea.
ASPANIF: Guraso elkartea, euren umeak erbi ezpaindun edo ahosabai hautsiekin jaioak izaki eta, batipat, Euskal Herrian jarduten duena.
ASPANOGI: Haur Minbizidunen Gurasoen Elkartea.
AURRERA ATERA: Animalien laguntzazko terapiaren bidez bazterturiko kolektiboen aurrean laguntza fisiko eta emozionalak lantzen ditu.
BANAIZ BAGARA: Euskal Herrian bizi diren etorkinekin euskara ikasteko moduak
eskaintzen ditu.
BEROA: Gipuzkoako harrera familien elkartea.
BIHOTZEZ: Kardiopatiadun haurren familien Elkartea.
BOCALAN BIAK BAT: Elbarritasun bat duten lagunei eta gizartean bazterturik
geratzeko arriskua dutenei laguntzeko txakurrak hezten ditu.
CHERNOBILEN LAGUNAK: Ukraniako Doviria gizarte etxearekin lan egiten du Gipuzkoako elkartea
CHRYSALLIS EUSKAL HERRIA: Adingabe Transexualen Familien Elkartea.
DRAVET: Dravet Sindromea dutenen Fundazioa.
ETIOPIA UTOPIA: Wukron eta hedaduraz, Tigray eskualdean, garapenerako lankidetzan lagundu eta laguntza humanitarioa ematea duena.
FSDPV: Euskadin down sindromea duten familien elkartea.
GEHITU: Berdintasun Sozialaren defentsan lan egiten dute.
GIZAKIEN LURRA: Laguntza zuzena babesik gabeko haurrei. Politika, arraza eta
konfesionaltasuna kontuta hartu gabe.
GIPUZKOAKO KIROL EGOKITUEN FEDERAZIOA: Kirol egokituaren sustapena eta
antolaketa Gipuzko.
GOIERRIKO SAHARAREN ALDEKO LAGUNAK: Sahara herriaren alde lan egiten
duen elkartea.
GURE NAHIA: Gipuzkoako Gaixotasun arraroak dituzten haurren aldeko Elkartea
GURE SEÑEAK: Bizkaiko Txorierrin gaixotasun arraroak dituzten haurren familien
Elkartea.
HIRU HAMABI: Garuneko kaltea jasan duten adin txikikoen familien elkartea.
JUNEREN HEGOAK: Beharra duten beste haurrei laguntzeko sortutako elkartea.
KALE DOR KAYIKO: Ijito Kultur Elkartea.
PAUSOKA ELKARTEA: Beharizan bereziak dituzten haurren gurasoak.
SEASKAKO INTEGRAZIO BATZORDEA: Ahalmen urriko haurren eskolatzea
sustatzen du ikastoletan.
UME ALAIA: Adopzio Familien Elkartea.
ULERTUZ: Bizkaiko Lurraldean entzumen urritasuna duten neska-mutilei eta gazteei eta horien familiei laguntza zuzena sustatzen eta eskaintzen duen elkartea.

Harremanetarako 647355352 / leire@bizipoza.org
www.bizipoza.org
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www.irrienlagunak.eus

Egin IRRIAren HARPIDETZA
eta jaso OPARIA!

Edo

Haurren irakurzaletasuna sustatu.
Haurrak balioetan hezi.
Babestu Irrien Lagunak Kluba egitasmoa!
Urteko harpidetza 45€ .
Hilabetekaria, urtean 10 zenbaki, etxean.
44 orrialde, koloretan, komiki eta denborapasekin!
Jaso klubeko bazkide txartela.
Sustatutako proiektua

Jaso IRRIA etxean
25 €ren truke 2017. urtean

NON EGIN HARPIDETZA?
Harpidetza kodea: irria17
1. Elkar dendetan
2. Katxiporretaren Ikuskizunetan
3. 902820806ra deituz
4. www.irrienlagunak.eus-en
5. www.irrienlagunak.eus/
harpidetza orrian

www.irrienlagunak.eus

