
 

EGUZKIARI BIRA OSPATZEKO ERRITUALA 
 

 

 

 

 

 

 

AURKEZPENA:  

Urtebetetzeak data bereziak dira, urteak betetzen dituenarentzat eta ondoko lagun zein senideentzat ere. Ospakizun 

hauetarako erritual proposamena da hau, bakoitzak bere errealitatera egokitu dezakeena. Haurrei urteen joana eta 

ospakizunaren zergatia ulertzeko lagungarria egingo zaie. “Hauek dira urteko 12 hilabeteak, urte bakoitzean 12 hilabete 

daude eta Lurrak urtea tardatzen du eguzkiari bira ematen”.  

 

MATERIALA:  

 Kartoi zati bat 

 Arroparako 12 pintza 

 Kandela bat 

 Margoak / errotulkiak 

 Argazkiak, objektu bereziak edota gertakizun adierazgarriak (idatzita) 

 Denbora 

 

PRESTAKETA:  

1. Kartoi zati batean borobil bat marraztu eta moztu. 
 
2. Arroparako pintzak: bakoitza hilabete bat izango da. Margoekin margotu ortzadarraren koloreak jarraituz. Ondoren, 
hilabete bakoitzaren izena idatzi.  
 
3. Kartoizko borobilaren inguruan pintzak jarri ordenean. Borobilaren erdian kandela jarri. 
 
4. Argazkiak, objektu bereziak edota gertakari adierazgarriak: urtean zeharreko adierazgarriak eta bereziak (urtea laburbiltzeko)  
 

 

GARAPENA:  

ERRITUAL SINPLEA: (adinagatik guk hau egin genuen) 

Gustuko dugun leku goxo eta lasai bat topatuko dugu. Bertan, alfonbra baten erdian, sortu dugun EGUZKIA jarriko dugu 
(kartoizko borobila eta pintzak). Eguzkiaren erdigunean kandela bat jarri eta piztuko dugu, eguzkiaren berotasuna eta argia 
sinbolizatzeko.  
 
Ospakizuneko lagun edota senideak lurrean eseriko dira borobil bat osatuz. Urteak betetzen dituen haurra ere borobilean 
eseriko da.  



 
 
“LURRAK EGUZKIARI BUELTA EMAN DIO ETA _______-k  ______ URTE BETE DITU” esango dugu, jaio zen hilabetetik hasita 
eguzkia inguratuko dugu gure atzamarrarekin (eguzkiari bira emango diogu). Eguzkiari bira bakoitzak urtea irudikatzen du, 
beraz, eguzkiari birak urteen kopuruaren araberakoak izango dira.  
 
Gure kasuan, Iparrek urtea bete du, beraz, “LURRAK EGUZKIARI BUELTA EMAN DIO ETA IPARREK URTEA BETE DU”, 
atzamarrarekin eguzkiari bira bakarra eman diogu,  apiriletik apirilera.  
Errituala ixteko, guztion artean abesti bat kantatuko dugu eta haurrak kandelari putz egingo dio (edota lagunduko diogu).  

*Haur bakoitzaren ezaugarri eta adinaren arabera, erritualaren ezaugarriak eta iraupena egokitzea garrantzitsua izango da.  

 

ERRITUAL GARATUA: 

Gustuko dugun leku goxo eta lasai bat topatuko dugu. Bertan, alfonbra baten erdian, sortu dugun EGUZKIA jarriko dugu 
(kartoizko borobila eta pintzak). Pintza bakoitzaren ondoan, hilabete horri lotutako argazkiak, objektu bereziak edota 
gertaera adierazgarriak kokatuko ditugu. Eguzkiaren erdigunean kandela bat jarri eta piztuko dugu, eguzkiaren berotasuna 
eta argia sinbolizatzeko.  
 
Ospakizuneko lagun edota senideak lurrean eseriko dira borobil bat osatuz. Haurra jaio zen hilabetearen ondoan jarriko da 
zutik. 
 
Laguntzen dion helduak, normalean ama/aita/tutorea izaten da, bere istorio laburra kontatzen hasiko da, adibidez: 
“ABENDUAN GAUDE, ORAINDIK EZ DA MAIALEN JAIO. HOTZ HANDIA EGITEN DU, EZAGUTZEKO IRRIKAN GAUDE, AZKENEAN, 
ABENDUAREN 27KO GAUAN HELDU DA, OSO POZIK GAUDE. ..” (jaio zenetik gaur arte – kontakizun laburra). Kontatzen dugun 
gertakari horren argazkiak erakutsi ahal ditugu eta hilabete horren ondoan utzi.  
 
Haurra eguzkia inguratzen hasiko da oinez, eguzkiari bira emango dio hilabete guztietatik pasatzen. Hilabeteren batean 
aipatzeko zerbait baldin badaukagu, geldituko da eta kontatuko dugu (haurrak ere gogoratzen badu edo zerbait esateko 
badauka aukera emango diogu). Hau, prestatu duenaren araberakoa eta haurraren araberakoa izango da, eguzkiari bira 
eman dezake gelditu barik. Bueltak ematen dituen bitartean, abesti bereziren bat ere kantatu dezakegu. Nahi izatekotan, 
haurrak lur – globoa eraman dezake eskuetan edota lurra irudikatzen duen beste edozein objektu.  
 
Jaio zen hilabetera berriz heltzen denean, istorioa kontatzen bukatuko dugu: “LURRAK EGUZKIARI BUELTA EMAN DIO ETA 
_______-k  ______ URTE BETE DITU” esango dugu. Eguzkiari bira bakoitzak urtea irudikatzen du, beraz, eguzkiari birak urteen 
kopuruaren araberakoak izango dira.  
 
Adibidez, haurrak 4 urte betetzen baditu, lau buelta emango dizkio eguzkiari, adibidez, abendutik abendura eta bueltak eman 
ostean “LURRAK EGUZKIARI BUELTA EMAN DIO ETA MAIALENEK 4 URTE BETE DITU” esaten bukatuko dugu.  
 
Errituala ixteko, guztion artean abesti bat kantatuko dugu eta haurrak kandelari putz egingo dio.  
 
*Haur bakoitzaren ezaugarri eta adinaren arabera, erritualaren ezaugarriak eta iraupena egokitzea garrantzitsua izango da.  
 
 

OHARRAK: 

- Hartu eta eskaini denbora, eman garrantzia prestaketari eta garapenari, merezi izango du.  
 

- Erritual hau edozein adinerako baliagarria da, edozein errealitatera guztiz moldagarria. 
 

- Eguzkia handiagoa egin daiteke adinaren arabera. 
 

- Haurrekin batera prestatzea edo sorpresa moduan prestatzea norberaren esku.  
 

- Neguko Solstizioan (Gabon garaia) egiteko aproposa da, urtean zehar familian bizitakoa gogoratu, balioan jarri, urte 
zaharrari itxiera eman eta urte berriari ongi etorria eman. Baita, gaixotasun luze baten amaiera ospatzeko ere balio 
dezake.  

 


