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sara eta Mikel anai-arrebak dira 

eta oso atsegin dute aire zabalean 

jolastea. Gaur eguraldi ederra 

egiten du eta parkraerre-ra joango 

dira aitarekin.

parke





mikelek Kleta eramango du -horrela 

deitzen dio bere biz ikleta-ri-. Ez du ahaztu 

armairutik kasko-a hartzea. Sarak patina 

dituen poltsatxoa hartu du. Berak ere ez 

ditu ahaztu kasko -a eta babesak. Eta balo-a 

duen sarea ere hartu dute, aspertzen badira 

elkarrekin jolasteko.

bizikleta kasko patinak baloi





gauza guztiak autoff-an sartzen 

lagundu diote aitari. Mikel eta Sara 

ibilgailu-aren atzealdera sartu dira, 

beti egiten duten moduan, espaloi-aren 

aldetik.

  ibilgailu espaloi





segituan, nor bere aulkitxoan eseri 

eta, klik!, ezer baino lehen uhala 

jantzi dute. Horrela ikasi diete amari 

eta aitari, ondo ikasi ere.





bidaia ez da oso luzea. Hala ere, 

jakin  badakite uhalaren kontu 

horretan ez dagoela aitziaki-

-maitzakirik eta seguru ibiltzea  

dela gauzarik garrantzitsuena.





aitak ez du auto   ---a martxan 

ipini Mikel eta Sara egoki lotuta 

daudela ziurtatu arte.

-Dena ondo dago! Aurrera! 





parke--ra iritsi dira. Mikel eta 

Sara espaloi--aren aldera irten 

dira auto--tik, kontuz eta arretaz.  

Segituan, trasteak deskargatu, 

parke---ra sartu eta... badoaz ondo 

pasatzera! 





Mikelek Kleta bizikletaz ibiltzea erabaki du.

- Lagunduiozu Mikeli erarik egokiena 

aukeratzen. Orain zure txanda da!

1 Kleta gainera igo

eta esku-rik gabe

oihu batean dio:

“Ni naiz jaun ta jabe”.

Ziztu bizian dabil

kaskan kasko barik,

bera trebea baita

ez du horren beharrik.





2 Kletara igo orduko,

lehenengo kasko-a!

seguru ibiltzeko

ezinbestekoa.

Gero kirolaz goza

eta biziklet-z,

hobeto pasatzen du

kontuz eta arretaz!





Sarak patinez ibiltzea erabaki du.

- Lagunduiozu Sarari erarik egokiena 

aukeratzen. Orain zure txanda da!

1 Sarak bere v

ongi ditu jantzi,

kasko-a eta babesak

ez zaizkio ahantzi.

Leku egokira joan da,

hArtarako egina,

gune hartan ibiltzea,

ai zer atsegina!



Sarak patinez ibiltzea erabaki du.

- Lagunduiozu Sarari erarik egokiena 

aukeratzen. Orain zure txanda da!



2 Motorra dela dio

      jantzita,

jendartean ziztuan,

ai zer kalapita!

Belaunak hutsik eta

kasko-a ahaztuta,

oihu batean dabil

burua galduta.





Azkenik, Mikelek eta Sarak baloiaz elkarrekin 
jolastea erabaki dute.

-Lagunduiezu Mikeli eta Sarari erarik 

egokiena aukeratzen. Orain zure txanda 

da!

1 -Jendetza den lekura

goazen jolastera!

-Atso hura jotzeko

lehenbailehen atera!

Baloi-a joaten bada

errepide erdira,

bitan pentsatu gabe

bila joango dira.





2 Baloi-az aritzeko

hau dute kontuan:

aukeran askoz hobe

leku seguruan.

Kalterik egin gabe,

baloi-a hanka artean,

ongi pasatzen dute

jolas-solasean.





mikel eta Sara kontuz eta arretaz 

jolastu dira eta espezial pasa 

dute. Arratsalde mundiala izan da 

gaurkoa! 
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