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Mikelatsek oso  gogoko du                          

yyyyyyyyy-an jolastea. Gaur  ostirala 

da eta ama eta biok hara joan dira 

ikastolk-tik irtendakoan.

parke eskola





Espal  -an zehar ibiliz abiatu dira, 

elkarri esku-a emanda, zer gerta 

ere. Bidean eguneko gauzez  hitz 

egin dute.

espaloi esku 





Errepi-a gurutzatzeko orduan 

adi-adi ibiltzen dira beti. Gaur 

ere, gunerik seguruena aukeratu 

dute, ibilgailu-rik datorren ala ez 

ikusteko lekurik egokiena.

errepide IBILGAILU





Espal -aren ertzean gelditu diras   

emt -ari kontu eginez. Oinezkoen 

argi ber  -a piztu eta ezker-eskuin 

begiratu dute.  Auto -rik ez zetorrela 

ikusita, bestaldera pasa dira zebrab-tik.

semaforo  berde zebrabide





Tipi-tapa, parke -ra iritsi dira. Ama 

eser  lebatean jarri da, zabuetatik 

gertu. Mikelats pozez zoratzen ibili 

da han-hemenka. Txirrist-tik behera 

irrist egin du hainbat aldiz. Hareatzan 

ere ibili da jolas eta solas. Azkenean, 

zuhaitgaineko egurrezko txabolara 

igo da.

eserleku txirrista zuhaitz 





Bitartean, ama, ur-botila hartuta, 

inguruko iturr-ra abiatu da.  Ordu 

txarrean, gero!

iturri 





Mikelats txabolako leihora 

gerturatu eta ez da, bada, ikusmiran 

hasi! Amatxo agurtu nahi zuen 

goialdetik baina e serle-an haren 

arrastorik ez. 

Ziztuan jaitsi da txabolatik behera.





Orain zure txanda da! Lagunduiozu Mikelatsi  

egoki jokatzen. Hauetatik zein aukeratuko 

zenuke?

Urduritzen hasita,

negar-intzirika

itxaron gabe handik,

irten da korrika.
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Urruti joan da eta

bueltatzean nahastu;

jendea galdezka du 

baina bera mutu.
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Heldu bati laguntza

eskatu dio aurrena,

eta urrundu gabe 

konpondu da dena.
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Mikelats eta bere ama v parke    -ko 

txoriak baino pozikago abiatu dira 

etxerantz. Mikelats kanta-kantari 

aritu da bidean zehar:

Tipi, tipi, taina,

bukaera bikaina,

tipiti, tipi, tain

nire nota: bikain!
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