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Garean-Jarduerak
LIZARRAN KANTUZ
Urtarrilak 29
TXOKOLIPUINAK
Urtarrilak 25, 17:30
Izaskun Mujikarekin
Alfonso Ugarte aretoa
(Los Llanos Kulturagunea)

Elurrak mara-mara,
euriak barra-barra,
negu hotsa karrikan
eta esku hotza patrikan.

PORROTX ETA MARIMOTOTS
Otsailak 2, 18:00
Los Llanos Kulturagunea
IRAKURRI, GOZATU, BERTAN
EROSI ETA OPARITU KANPAINA
Martxoaren 15etik maiatzaren 31ra
AGENDA
Abenduak 23, 12:00
«Itzalen laborategia» tailerra
Eraul (ludoteka)

Abenduak 27, 18:00
«Azken eguzkilorea» familia-antzezlana
Lizarra (Los Llanos Kulturagunea)
Abenduak 29, 17:30
«Aioko», itzal eta txotxongilo antzerkia
Oteitza (Kultur etxea)

Urtarrilak 3, 17:00
Familia zinema
Lizarra (Los Llanos Kulturagunea)
Urtarrilak 15, 20:00
Zetak taldea kontzertuan
Lizarra (Los Llanos Kulturagunea)

Jurramendi, azaro honetako elurtean.

Gabonak edo Eguberriak iristean egutegia data seinatu ugarirekin zipriztintzen da: 21etik 22rako
gauean negurubua edo neguko
solstizioa (urteko gaurik luzeena);
24an Gabon gaua eta 25ean Eguberri eguna; 28an Inozente eguna
(Euskal Herriko hegoaldean, izan
ere iparraldean apirilean ospatzen
baita); 31n Gabon zahar edo Urtezahar gaua eta 1ean Urteberri eguna; 5ean Errege gau handia Lizarran eta 6an Errege eguna. Ez da
nolanahikoa urte berrirako bidea.
Hitzorduak hitzordu, haurrak tarteko direnean eztitsu izan ohi dira
egunok, baina ez dira gutxi zeinentzat mingotsak ere bilakatzen diren.
Gure kultura honek ospakizun halabeharrezkoak ezartzen dizkigu eta,
badirudike, zoriontasunak ere arau
eta lege behar duela. Ez denontzat.
Gabonetako hitzordu gehienak,
momentuz, haurrentzat dira. Hala,
Los Llanos Kulturagunean, abenduaren 27an «Azken eguzkilorea»
antzezlana izanen da: Peruk abentu-

ra ugari biziko ditu eta bidean izaki
asko ezagutuko ditu: Mari, Basajaun,
Tartalo, Intsisu... Eta herriko haurrak
Gauekoren atzapar maltzurretatik
salbatzen saiatuko da! Leku berean,
baina urtarrilaren 3an, familiazinema.
Abenduaren 29an, Oteitzako kultur etxean «Aioko» itzal eta txotxongilo antzerkia. Txinako eta Tailandiako teknikatik edaten duen eta
Japoniako ipuin bat abiapuntu duen
saioa, haur zein helduentzat egokia
(edukiera mugatua, sarrera erreserbatzeko: Irantzu euskara zerbitzuan).
Aldizkari hau egiteko unean zehaztu
gabe zegoen egitaraua, baina Sugarra gaztetxeak programazio berezia
eskaintzeko asmoa zuen.
Azkenik, adi urte berriari, Los
Llanos Kulturagunean urtarrilaren
15ean Zetak kontzertuan eta leku
berean otsailaren 2an Porrotx eta
Marimotots (sarrerak azkar agortuko balira bigarren saio bat antolatuko litzateke). Eta, berehala, Korrika
Kulturala berton izanen dugu.

Gorputza mugitu eta jolastu
Aurten ere Udalak Brinka! proiektua eskaini du. COVID19ak modu nabarmenean baldintzatu du egitasmoa,
baina hala ere aurrera atera da. Edizio honetan, Lizarra
Ikastolako 5 eta 8 urte arteko 18 haurrek parte hartzen
dute. Proiektuak jarduera fisikora hurbiltzeko eskola
eredua sustatzen du, ikasleen garapen integrala
bultzatuz. Lizitazioa Mugitu Abenturak eskuratu
du eta bertako begiraleek gidatzen dituzte saioak.
Proiektuaren inguruko xehetasun gehiago ezagutzeko,
Udalaren kirol arloko Leticia Salsamendi eta Mugituko
Onara Napal elkarrizketatu ditugu.

LETICIA SALSAMENDI, Udaleko kirol arloa
Zergatik jarri duzue martxan «jarduera fisikora
hurbiltzeko eskola eredua» den Brinka! proiektua?
Zertan oinarritzen da eskola eredu hori?
Proiektuaren funtsa da haurrek hainbat kirol-jarduera
fisikoren praktika ezagutzea, etorkizunean beraien
aukera eta/edo interesetara hobekien egokitzen dena
hauta dezaten, eta, hartara, kirolean espezializazio
goiztiarra saihesteko.
Brinka! programaren helburu nagusiak, besteak
beste, honako hauek dira: Ikasleen garapen integrala
bultzatzea (garapen kognitiboa, motorra eta
sozioafektiboa); mugimendu-, adierazkortasuneta sormen-ezagutza eskuratzea, ikasleei sortzen
zaizkien egoerak konpontzen laguntzeko; gaitasun
fisikoak garatzea oinarrizko mugimendu-

trebetasunen bidez; praktika fisikoarekin lotutako
bizi-ohitura osasungarriak integratzea; bereizkeriaekintzak saihestea eta zailtasunik handienak dituzten
kideak elkarlanean aritzea eta integratzen saiatzea,
eta abar.
Nolako harrera eduki du proiektuak haurrengan
eta helduengan?
Egia esan, programa dinamikoa eta entretenigarria
da, eta ikasleek ikastetxean jarduera fisikoa egiten
jarraitzea du helburu, gorputz-hezkuntzako ordu
gutxi ematen baitira. Gainera, pertsona gisa garatzen
laguntzen duten jolasak izanik, mugitzeko gaitasunak
lantzeaz gain, familiak erakartzen ditu, beste kiroletan
ez baita inolako jolasik egiten.
Kirolak aukera ematen du baloreak lantzeko:
kiroltasuna, ohitura osasungarriak, berdintasuna…
nola zaintzen dira eta ematen zaie jarraipena?
Honetan ere, bizitzaren beste alor askotan bezala,
hezkuntza da garrantzitsuena, eta hor dago familiaren
barruko eredua ere. Gurasoak adeitsuak badira, semealaben tratu-berdintasuna sustatzen badute, biziohitura osasungarriak badituzte, etab. haurrentzat
askoz errazagoa izango da haiek jasotzea eta
praktikan jartzea. Eskolako eta eskolaz kanpoko
hezkuntzaren bidez kontzeptu horiek landu arren,
familian partekatzen ez badira, nekez integratuko dira
haurrengan.

Euskararen erabilerari dagokionez, ez da ezohikoa
pentsatzea nahikoa dela begiraleek euskaraz
egitearekin, baina ikerketa ugarik eta adituek
nabarmentzen dute ez dela nahikoa, planifikatu eta
esku-hartu egin behar dela. Haurren euskararen
erabilerari jarraipena egiten zaio? Zer adierazle
dago? Begiraleek prestakuntzarik jaso al dute,
eskatu zaie, Udalak eskaini die?
Lizitazioan azaltzen denez, begiraleek gutxienez
B2 titulazioa izan beharko dute euskarazko Lizarra
Ikastolan eta Remontival IPn klaseak emateko.
Ikastetxe guztiek A eredua eskaintzen dute, hau
da, haurrek gutxieneko euskara ezagutza bat
eskuratzen dute. Ba al duzue irizpiderik talde
horietan euskararen erabilerari buruz? Agurrak,
Brinka!-saioan zehar dinamika errazen bat
euskaraz egitea…?

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

Ikastetxeek beren artean egiten dituzten topaketa
berezietan (aurten, pandemia dela eta, ezinezkoa
izango da eta gainera ikastetxe bakarrak parte hartu
du), euskara eta gaztelania erabiltzen dira dinamikak
eta jolasak egiteko. Beraz, uste dugu aberasgarria eta
oso positiboa dela bi hizkuntzak ikasle guztientzat
erabiltzea, edozein dela haien ikastetxea.

ONARA NAPAL, Mugitu Abentura
Nola lantzen dituzue sormena, lehiaketatik kanpoko
eta berdintasunean oinarritutako jarduera fisiko
eredua?
Beti saiatzen gara jolas inklusiboak egiten, guztien
gaitasunak kontutan hartzen eta ahal den neurrian
haien interesetatik abiatuz. Azpimarratzen dugu
jolasarekin disfrutatzearen garrantzia, eta galtzeari
edo irabazterari garrantzia kentzen saiatzen gara.
Jolas kooperatiboak ere erabiltzen ditugu askotan,

talde lana sustatzeko, eta ikus dezaten haien
artean laguntzeko garrantzia. Jolasek aukera ugari
eskaintzen dituzte, eta hauetan moldaketa asko egin
daitezke gauza desberdinak lantzeko. Berdintasunean
oinarritzeko, talde jolasak egiterakoan adibidez,
saiatzen gara beti talde mistoak egiten, bakoitzak
dituen gaitasunak ikus ditzan, besteekin alderatzea
saihestuz.
Gaztetxoenen euskararen erabilera sustatzeko
hainbat esparru egon daitezke: abestiak, eskola,
ikus-entzunekoak, txangoak... Zer ekarpen berezi
egiten du jarduera fisikoak euskararen erabileran?
Nola sumatzen duzu euskararen erabilera eremu
honetan?
Jarduera fisikoaren bidez haurrek asko disfrutatzen
dute eta hori euskaraz egiteak lagundu diezaieke
hizkuntzarekin ohitzen. Batzuetan, euskara
eskolarekin lotzen dute eta horrek zailtasunak sortzen
dizkie eskolaz kanpo hitz egiteko. Baina, euskara
bestelako esparruetan erabiltzean, hitz egiteko
motibazioa ere handitzen da eta aisiarekin lotzen
hasten dira. Horrela, euskara eskolako kontu bat
izateaz gain, disfrutatzeko uneetan erabiltzen duten
hizkuntza izatera pasatzen da.
Uste dut euskararen erabilerak eremu honetan
oraindik ere aurrera egin dezakeela. Izan ere, jarduera
fisikoak egitean edo kirolean aritzean, Lizarraldean
behinik behin, ez dugu aukerarik izaten euskaraz
egiteko, gaztelaniaz eskaini ohi direlako.
Euskararen erabileraren aldetik aisialdian eta
kirolean, ikerketa ugarik eta adituek nabarmentzen
dute ez dela nahikoa entrenatzaile edo begiralea
euskaraz egitearekin, ereduarekin, eta «hitz
egin euskaraz» modukoek kontrako efektua lor
dezaketela. Zer estrategia jarraitzen duzue haurrek
euskara gehiago erabil dezaten? Eta, estrategia

horiek emaitza kuantifikatzeko, ikasturte hasieran
eta amaieran nola neurtzen da?
Gure kasuan, neska-mutilak gehienetan euskaraz
aritzen dira, baina bilatzen ditugu moduak baita
euskararen erabilera sustatzeko ere. Jolas edo joko bat
azaltzerako orduan, gero haiei haien moduan berriz
azaltzeko aukera ematen diegu, betiere euskaraz.
Modu horretan, guk azaldutakoa haien hitzekin
esplikatzeko aukera izaten dute. Badaude baita ere,
soilik gaztelaniaz ezagutu izan dituzten jolas eta
jokoak, eta hauek euskaraz ezagutzen dituztenean,
ahalegina egiten dute hizkuntza honetan aritzeko
haietan. Egia esan, euskararen erabilerarekin ez dugu
izan arazorik, gehienak Ikastolatik kanpo ere euskaraz
aritzen direlako, eta hori nabari da.
Mugituren partetik, erabilera honen jarraipenik
ez dugu egiten, hau da, ez dugu kuantifikatzen
euskararen erabilera. Egia da, halere, Mugitutik
beti ekintzen eskaintzaren zati bat euskaraz egiten
dela, honen erabilera sustatzeko eta hauek euskaraz
egiteko aukera ematearren, baina ez dugu honen
erabilera neurtzen kuantitatiboki.
Horrelako proiektuetan ez dira umeak gauza
berriak ikasten dituzten bakarrak. Zer ari zara
ikasten proiektu honekin? Zein ekarpen egiten
dizu?
Haurrekin lan egitean gauza asko ikasten dira beti.
Nik proiektu honekin aukera izan dut ikusteko gaur
egun haurrek emozioen inguruan eta hizkuntzaren
erabileraren inguruan egiten duten lanketa. Ikusi
ahal izan dut nola, gatazka baten aurrean, gai diren
beste pertsonari gustatu ez zaiena esateko, eta hitza
erabiliz, gatazkari irtenbidea bilatzeko. Gaitasun
handia daukate besteei gustatu ez zaiena adierazteko,
haien mugak ondo ezagutzen dituzte. Hala ere,
egunero ekarpen berriak egoten dira haurrekin lan
egitean.

Oparien gida
praktikoa
Kotarrok zenbaitetan helburu praktikoak burutzen
lagundu behar duela uste dut, horregatik hasi naiz
gida hau idazten. Hausnarketa sakonak eta mamitsuak
ongi daude, noski, baina lur hartzen ere jakin behar
da. Eta oraingo hau horietako bat duzue. Aurtengo
Eguberrietan egin behar dituzuen opariak ongi hauta
ditzazuen gida praktikoa osatu dut.
Gida hau irakurri ez eta asmatzen ez dutenek
esango lukete intentzio hutsak balio duela. Baina
zuk asmatu nahi baduzu, ongi irakurtzea komeni
zaizu, izan ere, okerreko opariek hurkoa, dena dela,
ongi ez ezagutzea adieraz dezakete eta desiratu
gabeko opariek eragin kaltegarria izan dezakete
harremanean. Gainera, musu-truk oparitzen dizuet.

Horrelako batentzat erabat desegokia da praktikoa ez
bada. Gainera, ikusitako bakoitzean zugan pentsatuko
du eta ez dakit bururatuko zaiona gustatuko zaizun.
Praktikoa bada, polita izan gabe, nolabaiteko
erabilgarritasuna izango du, ezkutuan bada ere.
Gaitzerdi. Bestalde, pertsona idealista, artezale edota
«happy flower» samarra bada… orduan, arazorik ez.

1. Hartzailearen ala emailearen gustukoa?

Bi ezaugarrietan asmatzen baduzu… bingo! Luzaro
eskertuko dizu.

Bada norberari gustatuko litzaiokeena oparitzen
duenik hartzailearen ikuspegia kontuan hartu gabe.
Inorentzako egindako auto-oparia deituko nuke.
Badakigu ona zarela zeure buruarentzat gauzak
erosten. Horrela bazabiltza, gutxienez-gutxienez
pentsa ezazu hartzaileak zertan duen zure antza eta
errazago asmatuko duzu.
Zer nahi duen galdetzea gaizki ikusita dago, baina
agian hobe da, sorpresa galdu arren. Antzekoa da
umeekin egiten duguna Olentzerori gutuna idazten
diotenean.
Sorpresa galdu nahi ez baduzu, galdetu hurbileko
norbaiti.
2. Zerbait polita ala zerbait praktikoa?
Polita bada baina praktikotasunik ez badu,
hartzailearen nortasunaren arabera, bazterrean
edo ezlekuren batean bukatzeko arrisku handia
izango du. Kontuan hartu behar da pertsona batzuek
praktikotasuna estetikaren aurretik jartzen dutela.

3. Garestia ala merkea?
Prezioarena ere arazoa izaten dugu, izan ere,
opari egileak zenbat eta garestiago izan estimazio
handiagoa espero duen arren, erregalu garestiak ez
du arrakasta ziurtatzen. Aitzitik, jasotzen duenak
ez daki prezioa, ezkutatu egiten baita. Antzematen
dion balioaren arabera suposatu dezake eta, agian,
gaizki irudituko zaio garestiegia izatea, berak ere
neurri berean erantzun beharko du eta. Horrexegatik
jarri ohi da gehienezko prezioa lagun ezezagunaren
antolaketan. Ez zaitez zekena izan, ezta gastatzailea
ere. Tarteko zerbait, zuk badakizu zenbat!
Azkenik, gida amaitzeko, beste zenbait aholku.
Nik beti baloratu izan ditut oparien orijinaltasuna,
norberak egindakoa izatea, norberak sortutako zerbait
izatea, opari inmaterialak, hau da, laguntza edo
zerbitzuren bat ematea, esperientzia bat, poema bat...
Besterik gabe, hartzaile gisa ere opari oparoak opa
dizkizuet!

Susana Fernandez

Foto-inkesta
Gabonak hitza entzundakoan opari
eta familia hitza datoz burura. Tira,
bi horien aurretik, beharbada, opor
eta parrandan pentsatzen dugu,
baina ez da hain polita geratzen.
1. Familian edo lagunartean ohitura
berezirik ba al duzue Gabonetan?
2. Zein esango zenuke dela ilusio
gehienarekin jaso duzun oparia?

1. Bai! Urtero berdina egin ohi dugu: Eguberri
bezperan ikaskideekin bazkari bat egiten dugu.
Horretaz aparte, gainerako egunetan familia
elkartzen gara eta nire aitaren herrian geratzen naiz
egun pare batez.
2. Ba, egia esanda, atzera begiratzean, ilusio askorekin
gogoratzen ditut amonak urtero oparitzen zizkidan
pijamak kar-kar-kar. Ez da beste munduko ezer, baina amodio handiz
gogoratzen dut, urtero oparia ematean, gauza bera esaten zidan: «Ez da
harribitxi bat, baina honekin behintzat ez duzu gauean hotzik izango».
3. Etsenplu pare bat datozkit burura, baina ziur nago egingo dudan
oparirik ederrena aurten izango dela. Opari hau Julen Azcona nire lagunak
aurten idatzi berri duen liburua da («Lodo» izenekoa), senide eta lagun
pare bati oparitu nahi diedana. Eta oparirik onena da, ezerk ez baitit nire
laguna bere proiektuarekin babestea baino ilusio handiagorik egiten. Bide
batez, mundu guztiari gomendatzen diot kar-kar.

3. Eta zein da inoiz egin duzun
oparirik ederrena?

Angel Marco
1. Egia esanda ez dugu
ohitura berezirik.
Familiarekin urtean behin
afaltzea jada asko da, bestela
ez genuke inoiz elkar ikusiko.
Eta lagunekin betikoa,
kanpoan jan, eta juerga egin.
2. Zalantzarik gabe, nire oparirik gogokoenak
amak oparitzen dizkidan pijama, galtzerdi edo
jertseak dira beti.
3. Ba, Eguberriak gure jendearekin egoteko data
seinalatuak direnez, ez dizut gauza materialik
esango... Nire oparirik hoberena nire maitasun eta
laguntasun paregabea da :D

Maite Diez
1. Familiarekin urtarrilaren 1ean elkartzen
gara eta hori da gehien gustatzen zaidan
familiarteko ohitura. Gero, lagunekin
parrandan elkartzen gara, baina 24an
elkarrekin bazkaltzeko ohitura dugu.
2. Aurten pasa dugun denboraldia kontuan
izanda ilusio gehien egingo didan gauza
izango da familia osoarekin elkartzea. Ez dakigu oraindik bizi
dugun egoerarengatik ospatuko dugun, baina ilusio gehien
egiten didan gauza hori da.
3. Ba, nik normalean ez dut opari berezirik egiten Gabonetan,
soilik Olentzero egunean gurasoei. Dena den, opari bereziak
urtebetetzeetan egiten ditut gehienbat.

Sergio Izkue
1. Abenduaren 25ean lagunak Lizarragara
igotzen gara eta Olentzero izendatu dugun
zuhaitz baten inguruan bertso batzuk
botatzen ditugu.
2. Zazpi urte nituenean, metro bat eta erdi
neurtzen zuen panpina. Ni baino altuagoa
zen eta Maitane deitzen zen.
3. Ez zait oparirik burura etortzen. Suposatzen dut ez naizela
oso opari egile ona.

denborapasak
Gurutzegrama

Ezker eskubi
2- Lurrintsua.
3- Irakurtzeko.
5- Eguberrietan aitari.
6- Edonori edonoiz.
7- Andregaiari edo senargaiari.
8- Gaizki portatu denari.

Euskal glifoa

Bertso zutabea
Goitik behera
1- Kirolariari.
4- Betiko omen da.

Egilea: Oraitz Gartzia
Doinua: bazkaltzean gogoa neukan

Elurrak dotore jantzi ditu
txuriz gertuko mendiak
eta herriak koloreztatuz
Gabonetako argiak
hara ta hona begiratzean
dirdirka gure begiak
ilusio ta pozez jantziak
haurtxo txikien irriak
garaiotan lotzen dira atzo,
gaur ta biharko hariak
etor zaitezte prest ditut eta
jaki eta edariak
Hator hator ene olentzero
hator hator gure_etxera
Mari Domingi ere badator
ikazkinakin batera
Zein ote dator kabitu ezinda
tximiniatik behera?
Aita Noel eta Rudolph dira
Polotik datoz gainera
Meltxor ta Gaspar iritsi dira
Baltasar non galdu_ote da?
Arituko da Belen bilatzen
batetik eta bestera
Baltasar iritsi da azkenik
Orienteko bidaiari
mahaiaren bueltan jaki goxoak
ta_ardo botila ugari
Olentzero ta Mari Domingi
dabiltza bertso-kantari
Aita Noelek gaua pasa du
Joujou-ka zalapartari
Hiru_Erregeak Belen non dagon
galdezka Google Maps-ari
Giro onean, hasiera_emanez
Gabonetako magiari

«Aioko», txotxongilo
eta itzal-antzerkia

itzal-txotxongiloek, gorputza eta erretroproiektoreak
ematen dizkigun aukerak. Teknika asko nahasten dituen lana da, eta mahai-txotxongiloek eta umorezko
antzerkiak ere presentzia handia dute ikuskizunean.

Abenduaren 29an «Aioko» txotxongiloen eta itzalen
antzerkia izanen dugu Oteitzan. Antzezlana 17:30ean
hasiko da eta komenigarria da aldez aurretik izena
ematea Irantzu euskara zerbitzuan, edukiera mugatua baita. Hona ekarri nahi izan dugu Eñaut Gorbea,
Zurrunka Teatro konpainiaren sortzailea, antzerkilaria eta titiriteroa «pasioz eta ofizioz», baratzaren,
bidaien eta istorioen lagun ere bada.
1. «Aioko» itzal-antzerkia da, nondik dator antzerki mota hori?
Itzal-antzerkia, antzerki estilo guztietatik zaharrena
dugu, kobazuloetan hasi baitzen gizakia itzalekin jolasten. Ondoren, Txinan eta Tailandian izan zuen garatzeko kabia, eta gero bertatik, Pertsia eta Mongolia
zeharkatuz, Afrikako iparralderantz egin zuen. Han
debekatua izan zen eta, azkenik, Turkiatik Greziara
egin zuen.
2. Zerk egiten du berezi itzal-antzerkia? zer teknika
erabiltzen dituzue?
Argiak eta itzalak izatez oso sinbolikoak dira, eta horrek nire ustez indar berezi bat ematen dio. Honetaz
gain, esan daiteke itzalekin dena dela posible eta, beraz, irudimena zabaltzeko aukera ezin hobea eskaintzen dute. «Aioko» ikuskizunean itzalak hainbat eratan erabiltzen ditugu, eta baliatzen ditugu baita ere

3. Antzezlanaren kokalekua Aioko uhartea da, izenak
badirudi euskaratik eta japonieratik edaten duela.
Hala da?
Hala da bai. Istorioa sortzeko unean Joshi Hiokik idatzitako eta Japonian kokatzen zen ipuin bat izan baikenuen abiapuntu. Sorkuntza gehienetan bezala, istorioak bide berriak hartu zituen, eta azkenean Japoniako
uhartedia agertu ez arren, bere aztarna izenburuan
erregistratuta geratu da.
4. Haurrentzako tailerrak edo ikasketak ere eskaintzen dituzue, «Argia eta itzalak» programa eta
«Itzal titere laborategia». Zer egiten eta ikasten da
horietan? haurrei erakargarri egiten zaie? zergatik?
Itzal laborategiak deitzen ditugu, haurrek itzalen
munduan haien esperientziak izateko eta esperimentuak egiteko aukera eskaintzen dutelako. Itzal eta
argiaren teknikak oso zabalak dira eta, beraz, saioen
arabera teknika ezberdinak landu daitezke, hala nola:
itzal-txotxongiloak, gorputza eta itzala, silueta mugikorrak, eta abar. Tailerretan itzal-antzerkiaz gain,
gertu dauden bestelako teknikak ere baliatzen ditugu,
esaterako, hondarrarekin proiekzioa edo mahaititereak argi beltzaz.
Haurrek asko eskertzen duten esperientzia da, eta
egia esan, ederki pasatzen dute, haientzako ezezaguna izan ohi den antzerki mota hau deskubritzen.
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