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Udan baratzean landaturik   dauden 

landareen izenekin porrusalda egin 

dugu. 13 landare aurkitu beharko  

dituzu 



Etxeko baratzea I 3 

Etxeko baratzea gehiago landu 

nahi baduzu edo proposamena 

burutzeko baliabiderik ez        

baduzu, zatoz Kirikinok Laudion 

duen baratzera laguntza bila. 

izenemateakirikino@gmail.com                  

Info+ QR an 

Izen zientifikoa:            

Helianthus annuus  

Generoa: Asteraceae 

 

Ekiloreak urteko        

landareak dira eta hiru 

metroko altuera har 

dezakete. Loreko     

hostoak bereziki horiak 

dira eta lorea egunean 

zehar biratzen da  

eguzkia aurrez-aurrez 

edukitzeko.  

Uda edo udazken       

garaian eman daitezke 

landare hauen            

hazkunde faseak.      

Ekilorea pipak, olioa 

edo biodiesela 

(autoentzako adibidez) 

egiteko erabiltzen da. E 

bitamina natural ugari 

du. 



Arraultza eta patatak egosten jarri; arraul-

tzak 12 minutu eta patatak 20 minutu.  

Bitartean, tomateak urarekin garbitu eta 

goialdea laban baten laguntzaz xerratuko 

dugu tomate barrukoa okela koilara batez 

husteko.  

Atera dugun tomatearen barrukoa hega-

luzearekin nahastuko dugu ontzi batean. 

Arraultzak eta patatak egosita daudenean 

zuritu, eta tomate eta hegaluzearekin na-

hastuko ditugu.  

Nahi izatekotan maionesa gehitu eta na-

hasketa tomate barrura sartu.  

Jateko prest, ON EGIN! 

- Tomate freskoak  

- Hegaluzea oliotan 

- Arraultza egosia  

- Patata egosia 

- Maionesa (aukerakoa) 



Udako errezetak I 05 

1/ Labea 180 gradutan piztu  

 

2/ Espinakak txikitu labanaz 

eta gazta birrinduarekin na-

hastu   

3/ Arraultzak ontzi batean irabiatu   

4/ Bolatxoak egin nahasketarekin eta 

arraultza eta ogi birrindutik pasa   

5/ Labean sartzeko bandejan labeko pa-

pera jarri, olio pixka bat bota paperean 

bertan eta 18-20 minutuz utzi nugge-

tsak barruan txigortuta egon arte 

ON EGIN! 

- Espinakak  

- Gazta birrindua 

- Ogi birrindua  

- 2 rraultza  

- Gatza  

- Olioa  



6 | Udako argazki lehiaketa 



45 argazkitik gora jaso ditugu aurtengo 

udako argazki lehiaketan. Zuk udan ere 

argazkiak atera al dituzu? Inguruko jen-

deari erakutsi eta azaldu ahal diozu 

udan egindako plan ederrak! 



1. Batu usain ezberinetako loreak 

2. Eremu ezberdinetako (ibai, zelai, hondartza, etab.) 

animalia txikiak luparekin aztertu 

3. Hondartzan, mendian edota kalean begiak itxi eta 

zentzumenak martxan jarri: zer entzuten duzu? zer 

usaintzen duzu? zer ukitzen ari zara? zer sentitzen 

duzu?  

4. Elementu naturalekin (makilak, oskolak, harriak, 

etab.) musika sortu.  

5. Eremu ezberdinetako objektuen bilduma egin 

(harriak, hostoak, loreak, etab.). 

- Koloretako kartulinak 

- Koloretako papera 

- Makilak 

- Haria 

- Kola zuria  

- Artaziak 

1) Irudian agertzen den erronbo ixturan 

moztu kartulina  

2) Kartulina apaindu nahi beste (gometsekin, 

paper zatiekin, errotulkiekin, etab.) 

3) Kola zuriaz lagunduta + itxuran itsatsi ma-

kilak  

4) Kometaren beheko puntan koloretako pa-

per zati luzeak itsatsi  

5) Hari zati luze bat lotu bi makilen erdian  

Hegan egiteko prest!  



9

Kirikinoren kamiseta 

baten zozketa 

2022/09/28 - 12:00 

Aisialdi euskaldun eta hezitzailea 

kamiseta bat zozketatuko dugu. 

Parte hartzeko:                            

izenemateakirikino@gmail.com 

Egileak: Rachel Chaundler eta 

Bernardo Carvalho  

Argitaletxea: Txalaparta 

 

Luka ostrukak buztan eder-

ederra dauka. Gauez, buztana ez 

zapaltzeko, burua lur azpian eta 

buztana kanpoan egiten du 

lo.Goiz batez, esnatzean, lepoa 

luzatu, eta ezin du burua mugitu. 

Egileak: Zetak eta Erramun Martikorena 

2022ko Herri Urrats jaialdirako Zetak eta Erramun 

Martikorenak egindako kantua

Egilea: Chimamanda Ngozi Adichie 

Argitaletxea: Xangorin S.L. 

 

Ngozi Adichie idazle nigeriarrak ba-

daki feminista hitzak konnotazio ne-

gatiboak dituela, eta era berean oso 

argi du guztiok izan beharko genu-

keela feminista, saiakera labur ho-

netan, feminista zergatik izan be-

harko genukeen argudioak ematen 

ditu. 



Haurrek erabakiz eraiki dute 

Arakaldoko parke berria. He-

rriko errekaren inguruan 

dago eraikita, tipia, zubia, 

sareak, enborrak eta intsek-

tuen etxea ditu jolaspar-

keak.



Naturguneko landareen           

inguruko informazio ugari      

biltzen du lamuzanaturgu-

nea.blogspot.com/ atariak. 

Lamuza naturgunea 

webguneko irudia. 

Eskaneatu           

webgunera           

heltzeko: 

Intereseko webgunea 

Jolasparkeak eta txangoak | 11 

Laudioko Lamuza         

parkean ingurune natural 

ederraz gozatzeko         

aukera dago eta hau 

Arrañoko inguruarekin 

elkartzen denean,           

honako gune berezi hau 

sortzen da.  Herriko     

plazatik 5 minutura        

dagoen arnasgunea. 



Argitaratzailea: 

Kirikino Atseden Taldea Elkartea 

Testuak, irudiak eta maketazioa:  

Kirikino Atseden Taldea Elkartea 

Arte arduraduna: Ander Fernandez 

Maiztasuna: Hiru hilabetekaria 

Posta elektronikoa: 

erredakzioakirikino@gmail.com 

proposamenak@kirikinotaldea.eus 

Telefonoa: 688 72 66 65 

Web-gunea: www.kirikinotaldea.eus 

Lan hau Creative Commons Aitortu-

PartekatuBerdin 4.0 Nazioarteko lizentzia baten 

mende dago. 

Esker bereziak hiruhilabetekariko lantaldeari,      

banatzaileei, bazkideei eta irakurleei. 

                                                         Denbora-pasak I 12 

HIRUHILABETEKARI HAU LAGUNTZEN DUTE: 

Udan zelan pasatu duzun      

kontatuz lagun edo senide     

batentzako gutuna prestatu 

Dominoko piezak osatu behar  

dituzu, horretarako dagokion  

marrazkia egin beharko duzu. 

Arrankudiaga 

Zolloko Udala 


