




AURKIBIDEA

Kaixo, lagun: 
2017. urtea modu paregabean joan da HIRU3 komunitateko 
kideontzat, eta agurtu ere horrela egingo dugu, Gabon giroan 
zinema, euskara, 3TXULOtarrak eta HIRU3 komunitateko kide 
guztiok batuta.  Zinegabonak ekimena ukitu bereziarekin etorriko 
da aurten, eta Bilboko Erregeen Kabalgatan 3TXULOtarrak izango 
dira. Primeran pasatuko dugu denok elkarrekin! 

Bestalde, urteko azken txanpa honetan, hainbat lehiaketa eta zozketa 
izango ditugu: filmak ikusteko sarrerak, HIRU3 komunitatearen 
diskoak, liburuak eta beste hainbat kontu banatuko ditugu. Adi egon 
eta  parte hartu gure webguneko ekimenetan. Badakizu, HIRU3 kide 
izateak abantaila ugari ditu!

Aurten ere, urtero bezala, Olentzero EiTBren Bilboko egoitzan 
egongo da abenduaren 22an, 16:00etatik aurrera. Berarekin argazkiak 
egiteaz gain, zure eskutitza eman ahalko diozu. Oraindik ez duzula 
idatzi? Bada, jo HIRU3ren Olentzeroren atarira eta han idatzi zure 
eskutitza!
Bitartean,  gozatu aldizkari honetan jaso ditugun argazki eta 
ekimenekin. 

Izan HIRU3!

Hiru3 aldizkaria
EiTB

Basurtuko kaputxinoak, 2
48013 - Bilbo
94 656 30 00

Hiru3 komunitatea
94 656 31 22

hiru3@eitb.eus
www.eitb.eus/hiru3/

Edizio arduraduna:
EiTB

Kolaboratzailea:
Ibaizabal argitaletxea

Diseinua, ilustrazioa eta 
digitalizazioa:

eitb.eus
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HIRU3 Gabon giroan KIDE GUNEA   
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4 Egina dugu hitzordua. 
Ez hutsik egin!

Olentzero EiTBren 
Bilboko egoitzan izango 
dugu abenduaren 22an, 
guztion eskutitzak jaso 
eta berarekin argazkia 

ateratzeko. Dakizuenez, 3TXULOtar 
pertsonaia maitatuen abenturak 
eta elkarbizitzaren gorabeherak 

ezagutzeko aukera duzue 
egunero (goizean, eguerdian 

zein gauean). Orain, Gabonetan, 
pertsonaiak bertatik bertara 

ikusteko aukera paregabea ere 
izango duzue. 

Aurten ere urtea 
modu paregabean 

agurtuko dugu 
HIRU3 komunitateko 
kide guztiokin batera. ZINEGABONAK ekimena ukitu 

bereziarekin dator aurten, pelikulak 
euskaraz ikusteko aukeraz gain, 

marrazki bizidunen tailerra ere ekarriko 
baitigu. EiTBren Bilboko 

egoitzan izango da, abenduaren 26tik 
abenduaren 29ra bitartean, Ballerina, 

Batman eta Laban, mamu txikia 
pelikulak ikusiko ditugu. HIRU3 klubak, 

gainera, pelikularekin lotutako tailer 
berezia eskainiko die hara doazen 
haurrei. Baietz guztiok dantzari, 
superheroi edota mamu bihurtu! 

hiru   
gabon 
giroan 

Gainera, Bilboko Erregeen 
Kabalgatan 3TXULOtarrak 
izango dira! 4ra, Xbel, izeba 
Kattalin eta Gorritxo gure 
lagunen eskutik, ikuskizun

dotoreaz gozatzeko aukera izango 
dugu, 3TXULOko kanta abestuko 

dute, eta sorpresaz betetako 
ikuskizuna izango da!



5Kupoirik ez baduzue jaso, eta parkera joateko asmorik izatekotan, 
jarri gurekin harremanetan: hiru3@eitb.eus

Hartu gutuna, eta zoaz gertuen duzun “CaixaBank” bulegora.

“CaixaBank”en bulegoan PortAventura parkerako sarrera bat emango dizute 
gutuna eta Izar Libreta aurkeztuta. Libretarik ez baduzu, bertan ireki zenezake 
gutxienez 5 euroko diru-sarrera eginda.

Behin PortAventura parkeko leihatilan egonda, aurkeztu “CaixaBank”en eman 
dizuten sarrera eta Izar Libreta, eta trukatu baliodun sarrera batengatik.

PortAventura parkera joateko sarrera bat
PortAventura World, mundu bete esperientzia

1

2

3

EiTBk eta Caixabankek elkarrekin duten hitzarmenari esker, Hiru3ko 
kideek abantailak dituzte, PortAventura parkera joateko sarrera, esaterako.
Kideek jasotzen duten gutunean agertzen den bezala, kupoi hori eta 
Izar Libreta hartu eta gertuen duzuen CaixaBanken bulegora joan behar 
duzue. Bulegoan, sarreraren baliokidea den ziurtagiria emango dizuete. 
Helduentzako sarrera bat erosita, jaso umearentzako sarrera bat doan, eta 
parkean egun zoragarria igaro!

PortAventura parkerako sarrera doan!
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Hiru3 EiTBko haur komunitateak 
egun osoko jai erraldoia egin zuen 
urriaren 7an Bilbon, Euskalduna 
Jauregian Outdoor gunea berrian.  

HIRU3 gunean, klubeko globoak eta 
pegatinak banatu ziren egun osoan, eta 
komunitateko kide guztiek abantaila 
eta zozketa ugari izan zituzten, HIRU3 
eskumuturrekoa jasota. 

Egun osoan zehar, hainbat ekimen eta 
ikuskizun berezi hartu zituen jaiak. Musika 
ardatz hartuta, HIRU3 dantza, 3TXULO 
ikuskizun berezia, ‘Go!azen denok’ 
ekimena, errealitate areagotua, Tor 
Magoa, Street Dance masterclass saioa, 
tailerrak, puzgarriak, eta hainbat sorpresa 
zein sari ugari izan genituen guztion artean 
banatzeko.

http://www.eitb.eus/eu/hiru3/jaia/


Gainera, HIRU3 kideon artean 
sari potoloaren zozketa egin zen 
jaian: Costa Doradan astebeteko 
oporraldia, Port Aventurarako 
egun baterako sarrerak barne. 
Sari potolo horren irabazlea Ekhi 
Arzamendi Aranbarri izan zen. 
ZORIONAK!

HIRU3ko kamiseta ere prest 
dugu!

Izaro Etxegoienek irabazi du HIRU3ko 
marrazki lehiaketa, eta bere marrazkia 
izango da HIRU3 komunitateko kamiseta 
berriak eramango duen irudia. Zein polita 
den, ezta? Zuk ere lortu nahi baduzu, adi-adi 
jarraitu non izango diren HIRU3 guneak 
kalean, han izango baita eskuragai! 7
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HIRU3 klubeko kide zarelako, hainbat abantaila dituzu eskura, eta baita doako sarrerak ere. Honako 
gune hauetara joateko sarrera bat oparituko dizugu, helduentzako sarrera bat erosiz gero.

Museo interaktiboa da EUREKA 
ZIENTZIA MUSEOA, eta 

zientziaren zein teknikaren 
munduarekin loturiko 

jarduereten parte hartzeko 
inguru bizia eskaintzen du: 

astronomia-behatokia, 
jolas-eremua, lorategi 

botanikoa...

URDAIBAI BIRD 
CENTER naturaren 

museo bizia da. 
Urdaibaiko 

Biosfera Erreserbaren 
bihotzean, hegaztiez 

eta horien migrazioez 
gozatzeko paduraren 
behatoki aparta da. 

Euskalduna ontziolak 
zeuden lekuan, 

Bilboko itsasadarraren 
ezkerraldean, Bilboko 

portuaren eta 
itsasadarraren bidez 

itsasoko abentura 
zoragarrira 

hurbilduko zaitu 
BILBOKO

 ITSASADARRA 
ITSAS MUSEOAk. 

BIZKAIA PARK 
ABENTURAn piraten 
munduan murgilduko 
gara! Zuhaitzera igo, 
faro baten gainean 

jarri, piraten 
sareetatik ihes egin, 

txirristatik jaitsi… 
Umeek hori guztia 
egin ahalko dute 

Bizkaia Park Abentura 
gunean.

POZALAGUAKO 
KOBA paregabe eta 
berezitzat jotzen da 

barruan dituen 
estalaktita 

eszentrikoengatik. 
Marrazki bitxiak 
osatzen dituzte 

norabide guztietan 
nahastuz.

Badakizu, HIRU3ko kide egitea oso erraza da, online egin dezakezu webgunearen 
bidez. Esan lagunei eta gozatu abantaila guztiekin. Izan HIRU3!

NATUR ZIENTZIEN MUSEOA 
da HONTZA, natura 

errespetatuz eta ezagutuz, 
denbora esperientzia ahaztezin 
bihurtzen duena. Mundu osoko 

espezie adierazgarriak ditu, 
lurrean, ur gezan zein itsasoan 
dagoen aniztasuna erakutsiz.

KARPIN ABENTURA beraien 
inguru naturalean bizi ezin 

diren animalia basatientzako 
gunea da. Inguru paregabean 
dago, eta 55 espezietako 450 
animalia baino gehiago bizi 

dira Karpinen. 



9

Hiru3 ekintzak 2017
Hiru3 komunitateak kaleko ekimen ugari egin ditu 
2017an, eta, hartara, haurren jai eta gune ugaritan 
parte hartu du klubak, eta baita Gorritxo pertsonaia 
kutunak ere. Gune berezi horietan, Gorritxorekin zein 
3TXULO saioko pertsonaien irudiekin argazkia 
ateratzeko aukera izan dute hara joan diren haur 
guztiek. Halaber, kide egiteko aukera eta Gorritxoren 
kamiseta zein HIRU3ko CDa eskuratzeko aukera ere 
izan dute HIRU3 klubaren gune berezietan.

Euskararen aldeko jaietan gune propioa 
izan du HIRU3 klubak, Ikastolen Elkarteak 
antolatutako jaietan zein Euskal Eskola 
Publikoaren jaian. Bilbao BBK Live 
Bereziak ekimenaren barnean egindako 
Play’N’Kids jaialdian ere Hiru3 klubak 
gune berezia izan du, eta baita Donostiako 
zein Bilboko Aste Nagusietan ere, txapak 
egiteko tailer berezi eta guzti.

‘Gu be zuek gara’ haurren 
minbizia ikertzeko ekimen 
berezia antolatu dute aurten 
Gernikan, eta HIRU3 klubak 
ere hartu du parte bertan. 
3TXULO saioko 6khan eta 
Gorritxo han izan dira eta 
bertaratu diren haur zein 
helduekin primeran pasatu 
dute.

‘Tolosa mikologikoa’ 
Tolosan egindako jardunaldi 
mikologikoen barruan, haurrei 
zuzendutako sukaldaritza tailer 
berezia antolatu dute, 3TXULOko 
Saioa sukaldariak gidatuta. 
HIRU3 klubak ere hartu du parte 
bertan, eta primeran pasatu dute 
bertaratu diren haur zein 
helduekin.

Aurten, gainera, dantza eta kantu saio bereziaz 
gozatzeko aukera ere izan dute haurrek, ‘HIRU3 
dantza’ ekimena plazaz plaza ibili baita: Lekeitio, 
Zarautz, Lemoa, Mungia, Zornotza, Donostia, Bilbo…
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Kaixo, lagunok!
3TXULO saioko lagunekin batera, ingurumenarekin lotutako kontu ugari 
ikasi ditugu aurten: klima aldaketa, Ekoetxeak, Natura Sarea... Gogoratu, nahi 
duzunean ikus ditzakezu berriro 3TXULO saioaren webgunean!

EKOETXEAK

KLIMA ALDAKETA NATURA SAREA

http://www.eitb.eus/eu/hiru3/bideoak/osoa/5224109/ekoetxeak-ingurumena-zaintzearen-alde/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/bideoak/osoa/5226111/zer-da-klima-aldaketa/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/bideoak/osoa/5230792/natura-sareak-balio-ekologiko-handiko-naturaguneen-sarea/


NATURA SAREA

http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/bideoak/osoa/5230792/natura-sareak-balio-ekologiko-handiko-naturaguneen-sarea/
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3TXULO, zorion betean! 
Urte zaharra agurtu eta berria hasteko prest gauden honetan, 2ttor, 4ra, Xbel, izeba 
Kattalin, Saioa eta Gorritxo gure pertsonaia maitatuek 2018an zer-nolako ametsak 
betetzeko asmoa duten azaldu digute.

Ireki begiak, piztu irudimena
eta begiratu aurrean duguna.
Lortu nahi badugu, goazen aurrera
egia bihurtuz ditugun ametsak!

3TXULOtarrek kantuan dioten moduan,

2018an amets pila 
bat ditugu betetzeko. 

Urtarrilaren 5ean, 
Bilboko Erregeen 
Kabalgatan, gure 

karroza propioarekin 
aterako gara! Ez galdu, 

itzela izango da!!

2018rako, egunero eskatzen 
dudan gauza bera eskatuko 
dut: ideiek nire burutik ihes 
ez egitea! Zer egingo nuke 
nik ideiarik gabe? Akabo!

2018rako ilusio handia 
egiten didan kontu bat...tira, 

sorpresa bat da zuentzat... 
urtarrilaren 5en Bilboko 

Erregeen Kabagatan 
aterako gara! Baina hau 

sorpresa da, ez esan inori!Ametsak? Asko 
ditut! Nire ametsa 

mundu guztia 
ezagutzea da, eta, 

zergatik ez, garai guztiak! 
3txulotarrek Ate Magikoa 

erabiltzen utziko 
balidate... Hala ere,  

herrialderen bat 
ezagutzearekin 
konformatzen 

naiz.

2018rako zer eskatzen 
dudan? Nire 

landaretxoak umeak 
izatea. Ai, zein pozik 
egongo nintzatekeen 

beste 4-5 
landarerekin! 
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3TXULO zure ikastetxean!

Xbelek hainbat herritako eskolak bisitatu ditu 
aurten: Bera, Durango, Elorrio, Eibar, Altzo, 
Amoroto, Aizarna, Azpeitia, Deba, Aretxabaleta, 
Leioa, Zarautz, Zumaia eta Agurain. 
Gainera, 3TXULO JOKOAN saioan ere, 
ikastetxe ugarik hartu dute parte, eta 
’Harrapazank’ atalean jasotako hainbat kontu 
erakutsi dizkiguzue.
 Primeran ibili gara elkarrekin! 

Aurten ere, haurren parte hartzea modu berezian bultzatu da 
3TXULO saioan; hartara, umeen urtebetetzea zoriontzeko argazkiak 
bidaltzeko aukera izan dute. 

Halaber, inauterietako zein oporretako argazkiak ere bidaltzeko 
aukera izanik, argazki ugari jaso ditugu. Argi gelditu da primeran ibili 
zaretela guztiok ere!

ZORIONAK

http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/3txulo-zuzenean/argazkiak/osoa/4908734/lope-de-larrea-ikastola/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/3txulo-jokoan/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/parte-hartu/zorionak/
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HIRU3 haur komunitatearen aplikazioa aukera berriekin 

dator, marrazki bizidun gogokoenak euskaraz eta

3TXULO saioa mugikorrean zein tabletean inoiz baino

hobeto ikusteko, nahi duzunean eta nahi duzun lekuan. 
Orain, norbere eduki gogokoenak aukeratu eta ikusteko 

modua izango dugu, eta baita lotara joateko bideoa

automatikoki guk nahi dugun orduan agertzeko aukera ere. 

Gainera, menu nagusian hainbat aukera berri izango 

ditugu eskura: ETB3 programazioa ikusi, HIRU3

webgunean kide egiteko aukera, eskulanak atala, etab.
Edukiak adinaren arabera sailkatuta daude, hiru tartetan: 

0-4, 5-7 eta 8 urtetik gorakoentzako edukiak. Gainera, 

PlayStore edo APP Store erabilita jaits daiteke Hiru3 

aplikazioa.

Gainera, ETB3 kateak Internetera konektatutako telebista 

zerbitzua ere badu, euskarazko marrazki bizidunak nahi 

duzunean  ikusteko. 
Gozatu marrazki bizidunak euskaraz, nonahi eta 

noiznahi!

Marrazki bizidun
gogokoenak, nahi
duzunean ikusgai!

http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/osoa/5170606/marrazki-bizidun-gogokoenak-eta-3txulo-sakelakoan-eta-tabletean-ikusgai/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.akting.etb3&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/hiru3/id1146847147?mt=8


IRAKURKETA TXOKOA

Laburpena:
Txikia izatea ez da beti erraza. Baina Saguk ekin 
dio bere ORROA aurkitzeko bidaiari. Horrela 
deskubrituko du izakirik txikienak ere izan 
dezakeela LEHOI baten bihotza.

Laburpena:
Doroteo eta Eliseo esploratzaileak dira eta 
edozertarako prest daude, tximeleta espezie 
berria ezagutzeko. Jantzi botak eta batu beren 
bidaia basati eta zorora, koralezko arrezife, 
desertu edo oihan tropikaletatik! Bidean, 
jolasak, igarkizunak eta animalia ikaragarriak 
ikusiko dituzu, lagun abenturazale hauekin. 
Iritsi da espedizio zoroari ekiteko garaia... 
GOAZEN!

Laburpena:
Lord Gothek GOTHSTOCK izeneko musika-
emanaldi zirraragarria prestatu du. Gutxi izango 
dira hori bezain ikusgarriak. Ada zoratzen dabil 
musikaldia dela eta, Ilunpe Jauregira musikariak 
etorri direlako. Baina gonbidatuekin gorabeherak 
izango ditu; adibidez, bere amonarekin, hark lord 
Gothi emazte berria aurkitu nahi diolako, edo 
neskaren jantzigelan bizitzen jarri den  
faunoarekin. Gainera, Maltravers maltzurra 
azpilanean dabil. Zorionez, Adak gonbidaturik 
interesgarrienaren laguntza izango du.

Barruko lehoia
Egilea: Rachel Bright
Marrazkilaria: Jim Field
Bilduma: Albuma
Orrialdeak: 40
Adina: 4 urtetik aurrera

Laburpena:
Samek azken misioa egin behar du!
Hori gainditzeko, Prune lehengusina beharko 
du eta zaldunen trebetasuna; batez ere Baso 
Ikaragarrian sartu behar badu. Txarrena ez da 
basoan otsoak bizi direla, baizik eta zuhaitzetan 
zelatan dauden izaki beldurgarriak.

Doroteo eta 
Eliseo bilaketa 
zoro batean
Egilea eta marrazkilaria: Lomp
Bilduma: Albuma
Orrialdeak: 32
Adina: 6 urtetik aurrera

Ada Goth 
eta sinfonia 
beldurgarria

Egilea eta marrazkilaria: 
Chris Riddell
Bilduma: Ada Goth
Orrialdeak: 192
Adina: 8 urtetik aurrera

Erreskatera!
Egilea: Vivian French
Marrazkilaria: David Melling
Bilduma: Zaldungaia
Orrialdeak: 120
Adina: 8 urtetik aurrera
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Kaixo, lagunok!
3TXULO saioko lagunekin batera, birziklatzea zein garrantzitsua 
den ikasi dugu aurten, eta baita birziklatutako material hori nola 
berrerabil dezakegun ere. Hona hemen bideo horietako batzuk. 
Gogoratu, nahi duzunean ikus ditzakezu berriro 3TXULO 
saioaren webgunean!

‘Gaztetxoek helduek baino barneratuago 
dute birziklapenaren garrantzia’ 

Augusto Gonzalez: ‘Berrerabilitako 

gaiekin musika tresnak egiten ditut’ 
Zer da Garbigune bat? 

http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/bideoak/osoa/5230661/gaztetxoek-helduek-barneratuago-dute-birziklapenaren-garrantzia/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/bideoak/osoa/5230661/gaztetxoek-helduek-barneratuago-dute-birziklapenaren-garrantzia/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/bideoak/osoa/5242869/augusto-gonzalez-berrerabilitako-gaiekin-musika-tresnak-egiten-ditut-----/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/bideoak/osoa/5242869/augusto-gonzalez-berrerabilitako-gaiekin-musika-tresnak-egiten-ditut-----/
http://www.eitb.eus/eu/hiru3/3txulo/bideoak/osoa/5269825/zer-da-garbigune-bat/
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zinegabonak
Urtea ezin hobeto bukatzeko, EiTBk eta Zineuskadik Zinegabonak ekimena jarriko 
dute martxan, umeek zinemaz goza dezaten euskaraz. Gainera, aurten modu berezian 
dator Zinegabonak, izan ere, pelikulak euskaraz ikusteko aukeraz gain, marrazki 
bizidunen tailerra ere ekarriko digu. 

EiTBren Bilboko egoitzan marrazki bizidunen tailerra izango da abenduaren 26an, eta 
hiru pelikula ikusi ahal izango dira hurrengo hiru egunetan, abenduaren 27tik 29ra 
bitartean, doan. Emanaldiak 11:30etan izango dira. Asteazkenean, Ballerina; ostegu-
nean, Batman; ostiralean, Laban, mamu txikia. HIRU3 klubak, gainera, pelikularekin 
lotutako tailer berezia eskainiko die hara doazen haurrei. Baietz guztiok dantzari, 
superheroi edota mamu bihurtu! 

Gainera, asteburuan, abenduaren 30ean eta 31n, euskarazko filmak izango dituzte 
ikusgai umeek Euskal Herriko zenbait zinema-aretotan, euro baten truke.

EiTBn izango diren pelikuletarako gonbidapenak lortzeko, HIRU3ren webgunean 
eman behar duzue izena. Sartu atarian eta hantxe jasoko duzue informazio guztia.

Gozatu zinemaz euskaraz!
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www.eitb.eus/hiru3

Olentzero
Olentzeroren webgune berezia prest 
dugu jada! Olentzerori eta Erregeei 
eskutitzak idazteko aukera izateaz 
gain, primeran pasatuko duzue bertan 
aurkituko dituzuen edukiekin:  
Gabonetako kantak eta ipuinak,  
Olentzerorekin lotutako jolasak eta 
eskulanak, filmak…

Gainera, urtero bezala, Olentzero 
etorriko da EiTBren Bilboko egoitzara. 
Abenduaren 22an egongo da gure 
artean, 16:00etatik aurrera, eta zuen 
eskutitzak emateaz gain, berarekin 
argazkiak egin ahal izango dituzue.

Horra, horra…

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!  

http://www.eitb.eus/hiru3

