
“

“NIRE EMAKUMERIK GARRANTZITSUENA 
(nire ama) LANGILEA DA”



HAUR HEZKUNTZAKO 2.MAILAKO  HAURROK MARTXOAREN 8A 
LANDU DUGU ERE, JAKINA!!

“BAZIREN BEHIN….” 

HAU EZ DA IPUIN BAT, HAU  BENETAKOA DA.

GURE AMEK EGITEN DUTEN LANARI BURUZKO ARGAZKIAK 
IKUSI DITUGU ETA GELAKO LAGUNEI GURE MODURA,  
GURETZAT GARRANTZITSUENAK DIREN EMAKUMEEN 
EGUNEROKOA KONTATZEN SAIATU GARA. 

BATZUTAN EZ DA ERRAZA, EZ PENTSA….



“H”k  bere amak ogiak saltzen dituela 
erran du. Eskerrak lan hori egiten duen, 
nola jango genituzke bestela, 
hamaiketakoak eta askariak!
Bokatarik gabeko mundu bat imajina 
dezakezue??? guk ez.

“E”k harro dio bere amak ogiak  saltzeaz 
gain arrainak jateko  prestatzen dituela  
eta dendan txutxeak  antolatzen dituela. 
Askok jateko arrainak ez ditugu gustoko, 
baina, txutxerik gabeko  mundu bat 
imajina dezakezue??? guk ez. 



Denok ados gaude “K”k erraten duenarekin.  
Bere ama sukaldari aparta da eta oso zaila izan 
behar da haurtxo bat besoetan izanik hain plater 
goxoak egitea. “D”k ere bere amatxoren 
errezetak ekarriko dituela esan digu.

Amek  prestatzen dituzten otordu goxorik 
gabeko mundu bat  imajina dezakezue??? guk 
ez.

“A”k bere ama mendietan ikusten ditugun 
errotak ongi funzionatzeaz arduratzen dela  
kontatu digu. 
Handik elektrizitatea ateratzen omen da. 
Elektrizitatea ez da ikusten baina oso 
garrantzitsua da.
Sukalderik gabe, argirik gabe, telebistarik 
gabeko mundu bat imajina dezakezue??? 
guk ez.



“O”ren ama informatikoa da, programak 
egiten ditu ordenagailuek bere lana egin 
ahal izateko. Orain etxean egiten du lan 
koronabirusagatik. Telelana deitzen dela 
ikasi dugu.

“I”,  “L” eta “Ol” ren amek  
ordenagailuarekin ere lana egiten dutela,  
kontatzen digute. Agian “O”ren amak 
egiten dituen programaren bat erabiltzen 
dute… 

“B”ren amak ere ordenagailuarekin lan 
egiten du. “B”k, ez daki oso ongi zer 
egiten duen, hala ere, jo ta ke aritzen dela 
kontatzen digu.

“E”-k esaten digu bere ama ere 
administraria dela, baina ez dakigu oso 
ziur hala den...

Badakigu ordenagailuak oso 
garrantzitsuak direla helduentzako eta gu 
ere pixkanaka erabiltzen ikasten ari gara.



“M”k bere ama gazteekin lan egiten duela 
kontatu digu. Ikusi dugun argazkian  gazte 
pilo agertzen dira denak pozik eta zintzo. “M” 
ren amatxo taldeko gazte bat gehiago dela 
iruditu zaigu!

“N”k  bere ama  fisioterapeuta dela erran  
du, guk ez genekien zer zen hori eta “N”k 
bere amatxok mugitzeko arazoak dituzten 
pertsonak laguntzen dituela kontatu  du. 
Gainera aitatxi eta amatxi askorekin lan 
egiten du. Asko gustatzen zaio bere amak 
egiten duen lana.  



“A”k bere ama antzezlea  dela erran digu. 
Zirkoan eta beste tokietan aktorearena egin 
izan du. Hori kontatzen digunean bere 
begiek izarrek bezalako distira dute.

Artistarik gabeko mundu bat imagina 
dezakezue??? guk ez.

“An”ren ama kazetaria da. “An”bere amak 
aldizkariak egiten dituela erran digu. 
Galdetu diogu ia mikrofonoa erabiltzen duen 
baina esan digu ezetz. Guk badakigu 
kazetariak oso inportanteak direla, munduan 
eta Uharten gertatzen denaren berri ematen 
digutelako.



“E”ren amak lantegi batean egiten du lan.  
Makina batean kotxeetako frenoak egiten 
ditu. Beti gauez lan egiten du. Hau 
logurea!

Frenorik gabeko kotxeak imajina 
ditzakezue??? guk ez. 

“H”k bere amatxo laborategian lan egiten 
duela erran digu. Landareekin 
esperimentuak egiten ditu. Orain pistatxo 
eta almendrekin lanean dago. Guk ere gelan 
esperimentuak egiten ditugu eta batzuetan 
ongi eta besteetan gaizki ateratzen zaizkigu 
baina beti saiatzen gara. Hori da Maider eta 
Idoiak beti erraten digutena. 

Salseatu gabeko mundua imajina 
dezakezue??? guk ez.



“I”, “H” eta “I”ren amek beharra duten 
pertsonei  lagundu, sendatu, kontsolatu eta 
maitasuna ematen diete. Alajaina!! 

“M” k bere amatxo zaintzailea dela esaten 
du, baina amari berriz galdetu behar diola 
iruditzen zaigu… 

Zaintzaileak dira eta koronibirusa 
dagoenetik inoiz baino garrantzitsuagoak 
bihurtu dira.

Horixe bera da gure ama guztiak  egunero 
eskeintzen digutena guri.

Zainketa eta maitasunik gabeko mundurik 
imajinatzen duzue??? guk ez.



“L”, “E”, “U”, eta “A”ren amak “irakasleak 
dira.  

Txikiak zein handiekin egiten dute lan. 

“E”k bere amak ipuinak kontatzen dituela 
eta jolasten duela erran digu.

“U”k bere ama unibertsitatean lan egiten 
duela  dio. Ama ere ikertzailea eta ikaslea 
dela dio.

“L”ren ama ingelesa irakasten du.

“A”ren amak, gure eskolan lehenengo eta 
bigarren pisuan dauden ikasle bezalakoekin 
egiten du lan.

Ez dakigu Maider eta Idoia bezala 
zenbaitetan mari petralak bihurtuko diren... 
eskerrak gero bere erara bueltatzen diren.

Maisu eta irakaslerik gabeko mundu bat  
imajina dezakezue??? guk ez.



 

“E”ren ama produktorea da. Ez genekien zer zen 
hori baina “E”k bere amatxoren lana  filmak  eta 
kontzertuak egiteko ezinbestekoa dela kontatu 
digunean ze garrantzitsua den konturatu gara.

Filmak eta musikarik gabeko mundu bat imajina 
dezakezue??? guk ez.

 

HALA BAZAN EZ BAZAN, GURE AMEKIN 
HARRO EGON GAITZAN!!!

 




