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SORGINA 
Bazen behin Bermeon besteen gauzak hartzea gustatzen zitzaion sorgina. Inork ez 

zuen sorgina ikusi nahi. Egun batean, Mattin arrantzatik otarra bete arrain zetorrela, 

sorginarekin topatu zen: 

- Kaixo Mattin! Arrain asko harrapatu dituzu? 

- Bai, arrain asko harrapatu ditut. 

- Mattin emango al didazu arrain bat? 

- Ez! Alde hemendik! 

Sorginak alde egin zuen haserre. 

- Madarikatua! Ikusiko duzu! 

Gero, sorgina bere bi lagunengana joan zen. Bere lagunak ere sorginak ziren.  

- Kaixo  

- Kaixo! 

- Zer moduz? 

- Gaizki! Haserre nago. 

- Zergatik? 

- Mattin arrantzaleari arraina eskatu diot eta Mattinek ezetz esan du. Ez diot 

barkatuko. Bihar itsasora joaten denean hiru olatu bidaliko dizkiot. 

- Bai! Guk lagunduko dizugu. 

Baina Takiok, Mattinen anaiak, horma baten atzean ezkutaturik sorginen asmoa entzun 

egin zuen eta entzundakoa bere anaia Mattineri kontatu zion. 

- Mattin! Bihar itsasoan zaudela, hiru sorginek hiru olatu bidaliko dizkizute. 

Mattin pentsatzen egon zen. 

- Sorginek ez didate beldurrik ematen! Bihar itsasora joango naiz. 

Biharamunean, Mattin eta Takio itsasontzia hartu eta itsasora joan ziren. Bat-batean, 

olatu handi bat etorri zen. Itsasontzia alde batera mugitu zen, gero beste olatu bat eta 

beste aldera. Bigarren olatua handiagoa zen. 

- Mattin kontuz! Hirugarrena dator!-esan zuen Takiok. 

Mattinek arpoia bota zion hirugarren olatuari eta olatuaren kolorea gorri bihurtu zen. 

Handik aurrera herrian bi sorgin ikusten ziren beltzez jantzita. Non dago hirugarren 

sorgina? 
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GALDERAK 

 

1. Non bizi zen sorgina? ________________________________________________ 

2. Zer gustatzen zitzaion sorginari?________________________________________ 

3. Nor zetorren otarra bete arrain? ________________________________________ 

4. Sorginak, Mattini arraina eskatu zion. Mattinek eman al zion? _________________ 

5. Nork entzun zuen sorginen asmoa?__________________ anaiak. 

6. Zenbat olatu etorri ziren?________________ olatu etorri ziren. 

7. Nora bota zuen Mattinek arpoia?________________________________________ 

8. Olatuak ze kolore hartu zuen?__________________________________________ 

9. Nork irabazi zuen, sorginak edo Mattinek? ________________________________ 

10. Sorginak herrian al daude? ____________________________________________ 

 

HIZTEGIA 
 

Sorgina:   Arrantza:  

Gauza:   Otarra:  

Arrain:   Madarikatua:  

Gaizki:   Olatu:  

Anaia:   Horma:  

Atzean:   Itsasoa:  

Beldurra:   Biharamunean:  

Itsasontzia:   Alde:  

Batera:   Bestera:  

Arpoia:     
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ADITZAK 
 

Hartu:  

Haserretu:  

Harrapatu:  

Eman:  

Ikusi:  

Alde egin:  

Joan:  

Eskatu:  

Esan:  

Bidali:  

Ezkutatu:  

Entzun:   

Kontatu:  

Beldurra eman:  

Mugitu:  

Bota:  

Bihurtu:  

 


