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Material ezberdinarekin aritu gara margotzen: margo arruntak, argizarizkoak
eta errotulagailuak. Haur bakoitzari bere folioa eman eta libreki margotzen utzi
diegu. Margoa egoki eusten duten haurrak daude eta etxean ere ekintza horietan
aritzen direnak. Trazua segurtasunez egiten dute askok, nahiz eta indarraren
eraginez, folioaren mugetatik ere zenbaitetan atera.

Taldeko haur helduenen artean, kasuren bat badago, borobilak egiteko saiakera
argia ikusten dena. Arreta berezia jartzen du margotzearen ekintzan, besteekin
alderatuz. Bere izena idazten ere saiatzen da, guk idatzitakoaren gainetik!

Baten bate ere, bere eskutxoaren arrastoa utzi nahian ibiltzen da.

Badaude indar gutxiagoz hartzen dutenak ere eta hauen margo arrastoa ia ez da
ikusten. Txikitxoenak bestalde, gustoko dute margoa ahora sartzea, dena
ikertzeko egiten duten moduan.
Bada momentu hauetan beste erabilera bat ematen diona esku artean duen
materialari ere.

Kolore bat aukeratu arazten zaie eta
horrekin amaitu dutenean, beste
batengatik alda dezakete. Oso
gustoko dute kolorez aldatzea.

Arreta aldetik oraindik erraztasunez despistatzen dira, margotzen aritu
daitezkeelarik eta aldi berean paperera begiratu beharrean, atentzioa beste alde
batera jartzen. Denbora aldetik ere, ezberdintasunak egon daitezke, eta batzuk
berehala bukatu dutela adierazten dute, beste batzuk margo aldaketan denbora
dexente igaro dezaketen bitartean.

Plastilinarekin lehen kontaktuan,
askori masa zati hori aurrean
edukitzea
ezezagun
gertatzen
zitzaien.

Poliki-poliki besteei eta guri begira, manipulatzen hasten ziren. Ekintzan gehien
murgildu zirenak, emandako masa zatia behatzez zatitxoak eginez entretenitu
ziren. Atentzio dexente jartzen zuten ekintzan eta puskaketa horretan.

Nola ez, materialaren aztertze horretan ez dira falta zaporea aztertu nahi
dutenak eta saiakera bat baino gehiago egon ziren. Beste lagun batzuk harridura
erakusten zuten haiek ikusita.

Jateko al da ba??

Egon ziren aurpegian plastilinaren sensazioa nabaritu izan nahi zutenak ere.
Baita ustekabean arropan pegatuta geratu eta zatitxoak bertatik kentzen aritu
ziren uneak ere.

Guk materiala hartu eta harekin pilotak egiten hasi ginenean, bateonbat
imitatzen saiatu zen eskua zabalik ipiniz masaren gainean eta mugimendu
zirkularrak eginez. Gurea hobeto atera zenez, harekin nahiago zuten jolastu eta
batak besteari zein polita zen erakusten zioten eta gauza bera bestelako formak
egiten genituenean.

Ekintza mahai gainean burutu genuenez, ez zen faltatu disimuloz zatitxoak
lurrera botatzen zituen norbait, gure “ez” aren esperoan begiratzen zuena.

Gabonak aurretik dagoeneko izan genuen tenperarekin lehen kontaktua, baina
guregatik guztiz zuzendua izan zen. Gehiengoak jarrera lasaia azaldu zuen,
baina egon zen baita ere, margoaren sensazioa azalean sentitzea gehiegi gustatu
ez zitzaionik ere.
Eskua eta hanka margotu genituen, ondoren kartulina batean arrastoa
uzteko eta harridura nagusi zen beraien gorputzeko atala halako kolorez
“zikinduta” ikustean. Berehala garbituko genuela behin eta berriz gogorarazten
genien urduri xamar jarri zirenei.

Tenpera libreki manipulatzeko ordua iritsi zen! Ondo prestatuko ginen eta
arropak ez zikintzeko plastikozko poltsak erabiliko genituen, jertsea ondo-ondo
remangatuz.

Lehenengo ekintza 4 haurrekin hasi genuen eta gero parte hartu nahi zuen 5.
bat batu zen. Bi platertxotan pare bat kolore ipini zitzaizkien eta pintzel bana
eskeini nola erabili adieraziz, erabili nahiko balute. Eskuz margotzeko aukera
ere eman zitzaien.
Gustora hasi ziren bakoitzak bere
trazua eginez. Atentzioa deitu zuen
borobiltxoak egiten zituen haur
batek, margoketan ere maila handia
erakusten duena. Lehenengo kolore
batez margotzen hasi zen, gero
bigarren
batez
eta
azkenik
nahasketan aritu zen.

Guk libreki uzten genien eta beraien
martxan segi zuten. Noizbehinka
begiratu egiten ziguten zeozer
esango al genien, beraien eskuak,
zikin-zikin geratzen ari
baitziren.

Paperak haustura batzuk bazituen,
eta xirrikitu horretatik pintzela sartu
eta mahaia margotzeko aukera
ezinhobea izan zuen bateonbatek.

Nahita edo nahigabe, eskutxoak zikintzen hasi ziren eta materialarekin
konfidantza hartzen joan ziren einean, batzuk eskuaz salseatzen hasi ziren. Hori
egitearekin batera, etengabe guri begiratzen ziguten, “ezetza” emango
genielakoan. Beraiek ere harritu egiten ziren, honelako gozamenean
askatasunez aritzeko aukera ematen geniela ikusita.

Ummmm...hori sensazioa platertxoan eskua gustora busti eta gero paperean
harekin margotzea! Asko disfrutatu zuten! Uiii...baina eskua zikina edukita,
edozer gauza ikutuz gero, arrastoa bertan geratzen zen! Aurpegiren batek zikinzikina bukatu zuen.
Dibertsioa eta plazerra nabaria zen!!

Paperaren alde bat hainbeste busti, puskatu ere egin zitzaigun. Beraz…ordun eta
fuerteagoa izan, hobe!
Paperaren alde bat hainbeste busti zen, puskatu ere egin zitzaigula.
Beraz…ordun eta fuerteagoa izan, hobe!

Banaka garbitzera joatean ziren neurrian, mahai osoa beretzat izateko aukera
izan zuen haur batek. Nahikoa lan izan zuen margoaren platera bere ondoan
nahi zuelako hasera batean. Orain biak bere esku zituen ba! Nola esan jasotzeko
ordua zela?

Urtarrilean plastilinaz aparteko
beste material batekin hasi gara.
Oraingoan irina eta ura nahastuta
osatu dugu maza eta haien eskuetara
atseginagoa iruditu zaigu. Kolore
bakarrekoa izan arren, hobeto
manejatu dute oso biguina baita, eta
berehala geratzen da beraien
behatzen arrastoa maza zatian,
nahiz indar gutxiz zapaldu.
Maza nola egiten genuen ikusteko
aukera zuten, beraiekin mahaiean
egiten
baitzen
nahasketa.
Txikitxoenak ekintzatik kanpo utzi
bagenituen ere, gustora gerturatu
ziren gainontzekoek eskutan zer
zerabilten ikustera.

Maza zatitxoa errez modelatzen zuten eta gustora manipulatu. Guk egindako
hainbat mugimendu ere zenbaitek arretaz ikusi eta errespikatu egiten zuten,
taloa egitearena bezala.
Nahikoa lan ere izan zuten behatzetan itsatsi eta handik kendu nahian. Erabat
konzentratuta aritu ziren asko beraien lanean.

Nola ez, honen zaporea auskalo nolakoa zen eta probatu behar, aztertze prozesu
horren barruan baitago dastatzearena!

Hau bigun
biguna gainera,
mmmm!!!

Esperientzi politta izan dugu zoparena. Aurrenik material dexente eskuratu
genien. Kaxa handi bat zopa bolitaz bete eta gelan genituen hainbat ontziz
aparte, koladore batzuk ere eskuratu genituen.
Ontziak ahalik eta joku handiena eman zezatela nahi genuen.
Horrexegatik edalontzi arruntak bagenituen eta baita kristalezko boteak ere.
Hauek gardenak izanik, barruan zer zegoen ikusteko aukera ematen zuten.
Kolorezkoak zirenak ere bagenituen. Beste alde batetik, tamaina ezberdinetako
loreontzi txikiak eskeini genizkien, behekaldean zuloa zutenez, handik bolitak
irteteak aukera ugari sortuko zituelakoan. Zenbait burruntzale ere bazituzten,
zulodunak baita ere eta kolore bixiko koladore batzuk.Hona hemen ze itxura
hartzen zuen materialak erabiltzen hasi aurretik.

Material guztiaren azpian maindire eder bat ipini genuen, gero honek, pasta
kopuru handiena errazago jasotzeko aukera ematen baitigu. Oihal hau geroz eta
handiagoa izan hobe eta kolore ezberdinetakoa izateak, joku gehiago eman
dezakeela uste dugu, bolitak oihal gainera erortzeko unean.
Hala hasi genuen ekintza eta
berehala animatu zen lehena eskua
kajan sartzera. Isiltasuna zen nagusi
denak lanean zeuden bitartean!!

Guk ideiarik eman gabe tresnak hartzen joan ziren eta era guztietako
konbinazioak egiten. Koladorearekin zopak hartu/bota, burruntzaleetatik
ontzietara pasa (nahiz erdia bidean erori), eskuz zopa hartu eta ontzian
sartu...sartu/atera, hartu/bota, zutitu/ makurtu...oinarrizko ekintzak bihurtu
ziren.

Ekintza errepikatu nagusia kutxa handitik, kanpoan zegoen edozein motako
potora trasladatzea izan zen eta kontu handiz gainera egiten zuten traslado hau.

Koladorean hartu eta bota…
Orain goragotik bota…
Orain goragotik…

Aixx!!!Nire aurpegi gainera erori dela!!

Asko izan ziren eskuak kutxan sartu
eta bertako sentsazioaz gozatu
zutenak. Gomendatzen dugu denak
probatzea, izugarria baita!

Beste batzuk berriz, ontzi guztiak aztertzen pasa zuten denbora asko.
Zulotxoetatik behatza sartu, goruntz begira jarri, beheruntz jarri, tapa jartzen
saiatu...eta beranduago arte ez ziren hasi tresna haiek zoparekin konbinatzen.
Nahi zituzten konbinazioak egiten uzten zitzaien, baina maindire barruan
aritzea bergogoratzen zitzaien, nahigabe espazio horretatik kanpo ateratzen
baitziren. Horrexegatik du garrantzia jartzen dugun oihalaren tamainak.

Ez dira falta objetuen jabetzagatik
diskusioak.

Beste zenbaitek kanpora edota bere
gorputzera boteaz gozatu zuen.

Eskuz
manipulatu
ondoren
dastamen
froga
pasatzea
ezinbestekoa gertatzen zitzaien.
Kasu honetan, arrakasta handirik ez
zuen izan, ahorako gogor xamarra
izango zen edo...jejeje...

Baina hau…
Gogor xamarra
ezta???

Hezitzaileon papera distantzia batean jarri eta obserbatzea izan zen. Ederki pasa
zuten gure txikitxoak eta gure gozamenerako kontenplazea nola disfrutatzen
zuten ekintza honekin. Nabari da saltsa ederrean ibili zirela bukatu osteko
argazkia ikusiz.

Berriro ere mota ugariko ontziak eskeini dizkiegu. Kasu honetan mahaian
eseri eta espageti egosi mordoxka bat jarri dugu beraien eskura. Berehala hasi
da manipulazioa eta haiek eskuan hartzearen sensazioa sentitu nahia.

Tenperatura atsegina dute eta batek baino gehiagok aukera aprobetxatzen du
ahora sartu eta baita intentzioz jateko ere!

Eskuko manipulazioaz gain ontziek ekintza ugarietarakoa aukera ematen dute.
Koladorean mordoxka bat ipini, handik ontzi batera pasa, ontzi batetik beste
batera...etab.

Oso luzeak dira gainera!Eta besoak
dexente altxatu behar dira mugimendu
guzti hauetarako!

Saiatuenak enbutua alderantziz jarri eta xulotik sartzea lortzen dute. Beste
batzuk enbutu barruan pila ederra bildu duten bitartean.

Tresnak beti bezala mahaiaren kontra soinua egiteko ezinobeak dira eta
danborrada pixka bat ere egon ohi da bateonbat animatuz gero.

Sukalde txokoko tresnak eta jakiak; letxuga, pasta eta azenario puxketak atera
genituen bazkari goxoa prestatzeko intentzioz. Osagai guztiak mahai gainean
jarri eta berehala hasi ziren saltsan gure ttikiak.

Prestaketa lanetan zebiltzala, nola ez, dastatu beharra, lanak bukatu aurretik
zein zapore zuten frogatzeko. Panpinari ere eman zioten dasta zezan!!

