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Eskerrik asko uragatik
SINBOLOA: Ur-pitxer bat, (edo ur-ontzi edo ur-edalontzi bat)…

ESATEN DIGUTE ETA ENTZUTEN DUGU
• Ura oso garrantzitsua da bizitzeko, arrazoi hauengatik:
––Gure burua GARBITZEKO erabiltzen dugu.
––EGARRIA asetzen digu.
––Gure arropak GARBITZEKO erabiltzen dugu.
––Loreentzat ELIKAGAIA eta BIZIA da.
• Ura OSO GARRANTZITSUA denez:
––BALIO handikoa dela jabetu behar dugu.
––Kontu handiz ERABILI behar dugu.
––Ez dugu alferrik GASTATU behar.
––Ez dugu inoiz iturria IREKITA utzi behar.

EGIN DEZAGUN OTOITZ
Eskerrik asko, Jauna, uraren opariagatik.
Eskerrik asko, gure gorputza eta gure arropak
garbitzeko erabiltzen dugulako eta egarria
asetzen digulako. Eskerrik asko, gure elikagaia
delako eta bizia ematen digulako,
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lore eta landareei bezalaxe.
Erakutsi Jauna, Jainko ona,
kontu handiz erabiltzen,
alferrik ez botatzen eta
iturriak irekita ez uzten.
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Ez gorde dena zuretzat,
besteekin partekatu
SINBOLOA: Jostailu asko pilatuta

ESATEN DIGUTE ETA ENTZUTEN DUGU
• Haur batzuek DENA EURENTZAT NAHI DUTE:
––JOSTAILU asko nahi dituzte eta jostailu asko dauzkate.
––Hainbeste dituztenez, batzuekin OSO GUTXITAN JOLASTEN DUTE!
––Baina, hala ere, jostailu asko EDUKITZEA gustatzen zaie.
––ETA EZ dizkiete inori uzten.
• Haur askok EZ DUTE jostailurik!
Zergatik ditugu batzuek hainbeste eta beste batzuek hain gutxi?
BESTEEKIN PARTEKATZEN ez dakigulako?
Bai tristea eta zatarra dela partekatzen ez dakien mundua!
Bai tristea dela dena eurentzat nahi duten haurrak egotea!
Penagarria da haur batzuek jostailu asko PILATZEA,
eta, bien bitartean, beste batzuek jostailurik EZ IZATEA.
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ORACIÓN
Kaixo, Jesus, adiskide ona.
Gauza guztiak niretzako nahi izatea txarra dela jabetu naiz
Jostailu ASKO edukitzea ez dela ona,
jostailurik EZ DUTEN haurrak daudela jakinda.
Jesús,
lagundu besteekin PARTEKATZEN ikasten,
eta jostailu gutxiagorekin jolasten jakiten.
Ez utzi etxean jostailu MORDO bat izaten,
batzuetan haietaz gogoratu ere ez egiteko.
Lagundu helduei ere besteekin partekatzen,
munduko haur guztiek jostailuak edukitzeko
aukera izan dezaten.
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Nire ikastetxeko zakarrontziak
SINBOLOA: Hainbat zakarrontzi

ESATEN DIGUTE ETA ENTZUTEN DUGU
Kaixo, ZAKARRONTZI dut izena, eta nire burua aurkeztu nahi dut:
• Toki askotan nago: ikastetxean, etxean, kaleetan…
• Oso garrantzitsua naiz pertsona guztientzat, honako arrazoi hauengatik:
––Pertsonek botatzen dutena jasotzen dut, jada nahi ez dutena edo balio ez diena.
––Horrela, ikasgela, jolastokia, etxea edo kaleak garbiago izatea lortzen dut.
––Hondakinak bereizita, botatzen dituzuen gauza batzuk BIRZIKLATU eta BERRERABILI egin daitezke. Eta, gainera, ez dugu hainbeste kutsatzen eta natura zaintzen dugu.
• Oso garrantzitsua naizenez, hainbat KOLORE ditut.
––URDINA naizenean, PAPERA jasotzen dut.
––HORIA naizenean, PLASTIKOAK eta METAL ARINAK jasotzen ditut.
––BERDEA naizenean, BEIRA jasotzen dut.
––MARROIA naizenean, JANARI-HONDAKINAK jasotzen ditut.
• Baina, batzuetan, HASERRETU egiten naiz, izan ere:
––Pertsona batzuek, nahi ez dutena niri “EMAN” ordez, lurrera BOTATZEN dute.
–– Askotan, JO egiten gaituzte (tratu txarra eman), edo apurtu egiten gaituzte.
––Eta, beste batzuetan, EZ DUTE gure KOLOREA errespetatzen, eta gauzak ez dagokion tokian uzten dituzte.
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OTOITZA
Jauna, ene Aita,
lagundu zakarrontzia errespetuz eta edukazioz.
erabiltzen. Lagundu dagokion tokira botatzen jada balio
ez duena eta birziklatu egin daitekeena.
Lagundu dagokion koloreko zakarrontzia erabiltzen.
Aita ona,
lagundu ondo erabiltzen nire zerbitzura dauden gauzak
Ez ditzala edozein modutan erabili.
Eta gauzak berrerabiltzen lagundu.
Lagundu, Aita ona,
ikasgela eta jolastokia garbi edukitzen
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Gauza handia da natura
SINBOLOA: Zenbait lorontzi loreekin edo basoen irudiak.

ESATEN DIGUTE ETA ENTZUTEN DUGU
• Basoak eta natura osoa funtsezkoak dira bizitzeko:
––ARNASA hartu ahal izateko oxigenoa eskaintzen digute.
––Ibaiak elikatzen dituzte eta funtsezkoak dira ura eskuratzeko.
––Bizia sortzen eta mantentzen dute Lurrean.
––Landare, animalia eta intsektu askoren bizileku dira.
• Baina pertsonok ez dakigu basoak eta natura ZAINTZEN.
––Zuhaitzak mozten ditugu, eta basoak suntsitzen.
––Arnasten dugun airea kutsatzen duten fabrikak egiten ditugu.
––Mendira joaten garenean hantxe uzten ditugu sortzen ditugun hondakinak.

OTOITZA
Eskerrik asko, Jauna, basoengatik,
eskerrik asko horren eder egiteagatik
eta guri bizia emateagatik.
Eskerrik asko arnasten dugun
aireagatik, zuhaitzengatik,
landareengatik eta animaliengatik.
Erakutsi basoak eta, oro har,
natura zaintzen.
Ez dezagula kutsatu eta suntsitu,
bizia ematen baitigute.
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Ondo jaten ikastea
SINBOLOA: Plater bat janariarekin. Haurrak jaten ari diren irudi bat.

ESATEN DIGUTE ETA ENTZUTEN DUGU
• Osasun ona izateko, oso garrantzitsua da ondo jatea. Janari garbia eta osasuntsua izan behar da beti. Eta, gainera, ez dugu litxarreriarik jan behar, ez baitigute on egiten.
• Garrantzitsua da denetik jatea, ez soilik gustuko duguna, baita hazten eta osasuntsu egoten laguntzen diguten
janariak ere.
• Garrantzitsua da janaria EZ botatzea, ez mespretxatzea, janariari ezetz ez esatea. Izan ere, janaririk ez duten haur
asko daude munduan.
• Janaria kontu serioa da. Ezin dugu apetatsuak izan janariarekin. Janaria botatzen dugunean, janariarekin jolas
egiten dugunean, janaririk ez duten haur asko baztertzen ari gara.

OTOITZA
Jainko ona,
eskerrak ematen dizkizut etxean eta eskolan
eskaintzen didaten janariarengatik.
Lagundu ondo jaten eta denetik jaten,
lagundu janariarekin ez jolasten,
ez mespretxatzen eta ez botatzen.
Bihotz onekoa zara zu,
lagundu eskuzabala izaten eta besteekin
partekatzen. Jatekorik ez duten haurren
alde eskatzen dizut,
lagundu guri, eta baita helduei ere, gutxiagorekin bizitzen,
haiek ere zer jana izan dezaten.
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