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Adela igela eta haren zapaburutxoa 
urmael batean lasai bizi ziren. 
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Adela igela jostuna zen, eta zapaburutxoa 
eskolara joaten zen.
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Igel gajoa nahigabetuta zegoen, 
baina txikiari ez zion ezer esaten
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Kontua da bizileku zuten urmaela
jada ez zela lehen izan zena, eta ziotenaren arabera, 

laster agortuko zen.



6

Egun batean, apo gobernadore zaharrak 
danborra jo zuen.
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Kontuz! Kontuz! Urmaela kutsatuta dago. 
Alde egin behar dugu!
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Adela igela eta haren zapaburutxoa laster joan ziren, 
atzera begiratu gabe. 
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Mendiak eta bideak gurutzatu zituzten, 
jauzi eta jauzi, handik hona. 
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Itxura paregabeko urmael handi batera iritsi ziren arte.
Baina lekua zaintzen ari ziren bi apo potolorekin 

egin zuten topo.
- Igelak ez dira ongi etorriak! Kanpoan geratu!
- Zaudete kutsatuak! Egingo gaituzue kutsatu!
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Adela igela eta haren zapaburutxoa hara eta 
hona ibili ziren jauzika. 

Urmael batetik bestera, baina inon ez zuten sartzeko aukera.
- Hemen ez dago lekurik! Asko gara dagoeneko!

- Intsektu gutxi dago! 
- Zuek janez gero ez dugu zer afaldu izango!
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Eguzkiak berotu egiten zuen. 
Egarriak itota zegoen Adela igela, 

eta zapaburutxoa ere hala.
Eta gaua iritsi eta ilargia atera zen, eta haiekin batera, 

Toka dortoka pasatu zen motel-motel.
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- Bi igeltxook, ez al duzue urmaelik?
- Ez dugu lekurik, ez dugu nork babesturik.

- Zatozte, zatozte nirekin  - esan zuen Toka dortokak.
- Hemen badago putzu bat, eta txikia bada ere, 

behar duzuen guztia izango duzue.
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Toka dortokak putzu batera eraman zituen; 
han, arrainak, dortokak eta apoak zeuden. 
Sugeak, intsektuak eta ahateak zeuden, 

elkarren bizikide, guztiak lankide.
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Toka dortokak leku bat eskaini zien, 
krustazeoentzako jantziak egin zitzaten.
Adela igela jostuna izatera bueltatu zen, 

eta zapaburutxoa eskolara itzuli zen.
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Helburuak: 
• Ipuin honen helburu nagusia da harrera- 

eta inklusio-gaitasuna sustatzea.
• Ingurumena zaintzeko beharrizanari buruz 

gogoeta egitea.
• Ingurumena zaintzen ez badugu, batzuek 

ondorioak jasaten dituztela onartzea.

Gomendioak: 
• Giro atsegina sortzea, arreta jarri eta erne 

entzuteko.
• Ipuina kontatu ahala, ilustrazioak erakusten 

joatea.
•	 Elkarrizketan,	garrantzitsua	da	haur	guztiek	

parte	 hartu	 eta	 lasaitasun	 eta	 konfiantzaz	
beren burua adierazi ahal izatea.

Irakurtzen amaitu ondoren, elkarrizketari 
ekingo diogu irakurmena indartzeko:

• Nola deitzen da gure istorioko pertsonaia? 
Norekin bizi da? Non bizi dira?

• Zer egiten zuen Adela igelak? Nora joaten 
zen zapaburutxoa?

• Kontatu digute igela nahigabetuta zegoela, 
hau	da,	kezkatuta	zegoen.	Zergatik	zegoen	
nahigabetuta Adela igela?

• Zer zegoen urmaelean bertan jada ezin bizi 

ahal izateko? Zuen ustez, nork botako zuen 
zabor	hori	guztia?

• Zer gertatzen da urmaelean bizi ziren ani-
maliekin? … Joan egin behar dutela.

• Urmael handi batera iristen direnean, zer 
esaten diete bi apo potoloek?

• Eta doazen gainerako putzuetan sartzen uz-
ten diete? Zer esaten diete?

• Azkenean, nork laguntzen die? Nora erama-
ten ditu? Nortzuk bizi dira han?

Sentimenduak lantzea:
•		 Zer	 iruditu	zaizue	 istorioa?	Nola	sentiaraz-

ten dizue?
•	 Zuen	ustez,	nola	sentitzen	dira	Adela	igela	

eta	 zapaburutxoa	 beren	 etxetik,	 urmaele-
tik,	 joan	 beharra	 daukatela	 esaten	 diete-
nean? Eta beste urmael eta putzu batzue-
tan sartzen uzten ez dietenean?

•	 Nola	sentituko	dira	Adela	igela	eta	zapabu-
rutxoa Toka dortokak bere urmaelera era-
maten dituenean han bizi diren animalia 
guztiekin?

  
Errealitatean gertatzen denari buruzko 
gogoeta egitea:
•	 Gustatzen	zaizue	naturatik	paseatzea?	Ikusi	

duzue inoiz urmaelen bat? Eta igel bat? Eta 
zapaburutxo bat?

Sakontzeko gomendioak
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• Mendian edo parkean zaborrik aurkitu 
duzue? Inoiz bota duzue zaborra lurrera? 
Parke, mendi edo kaleetan zaborrak eta zi-
kinkeriak daudenean dena zikin eta itsusi 
egoten da. 

•	 Batzuetan,	 pertsona	 batzuek	 etxetik	 joan	
beharra daukate dagoeneko han ezin dire-
lako bizi. Zer egin dezakegu haiek gustura 
egoteko, sartzen ez utzi ala geratzen utzi, 
Toka dortokak egiten duen moduan?

Jarduerak:
1. Gorputz-adierazpena:	istorioaren	dramati-

zazioa edo irudikapena. Haurrek ipuina an-
tzez dezakete.

2. Adierazpen plastikoa: Adela igelaren eta 
zapaburutxoaren irudia fotokopiatu eta ko-
loreztatuko dugu.

3. Hizkuntza-adierazpena: irakurmenerako 
proposamenak; hitz berrien ikaskuntza; 
agertzen diren animalien izenak.

 Hitzak landuko ditugu: ZAINTZEA, HARRERA 
EGITEA eta BIZIKIDE IZATEA.

4. Adierazpen logiko-matematikoa: Zein da 
handiagoa, igela edo zapaburutxoa? Zen-
bat apo daude sartzen uzten ez dieten ur-
maelean? Zenbat animalia desberdin bizi 
dira harrera egin dieten urmaelean? Dorto-

kak, arrainak, apoak, sugeak, intsektuak eta 
ahateak… eta gure igelak.

Amaierako jarduera: 
HARRERA	EGITEN	DUTEN	ESKUAK
Eskuekin egin ditzakegun gauza onei buruz 
pentsatzeko eskatuko diegu: laztandu, lagun-
du, partekatu, eskua eman…
Horma-irudi bat egingo dugu horman, eskolan 
edo etxeko korridorean jartzeko, besteak bes-
te.
Beren eskuen siluetak marraz ditzakete, moz-
tu eta koloreztatu, edo beren izena idatzi.

Txikiek hatz-pintura erabil dezakete eskuak 
horma-irudian irudikatzeko.

Era berean, familiak gonbida daitezke horma-
-irudian parte hartzera, haien esku handiagoak 
ere irudikatuta.
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Fotokopiatzeko eta koloreztatzeko irudia
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