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Kaixo. Rosalina naiz, eta 7 urte dauzkat.
Kanpoan egon naiz luzaroan, baina oso pozik
nago etxera itzultzeagatik.
Non egon naizen kontatuko dizut
orain, eta bizi izandako gauza guztiak.



Aita herrian geratu zen, eta nik alde egin nuen
amarekin, neba txikiarekin eta izekoarekin.
Egunak dira ibiltzen ari garela,
eta oso nekatuta gaude.
Hara! Horra hor herri bat!



Eneee!
Uste genuen, hemen atseden hartu eta jaterik
izango genuela.



Ufff! Hau hotza!
Eskerrak orain berotzerik daukagun.
Etxera itzultzeko gogoa daukat. Faltan hartzen
ditut aita eta lagunak. Nire jostailuekin jolastu
nahi dut berriro, batez ere nire bizikletarekin.



Amak laguntzeko eskatu dit. Baina
arin joan beharra daukagu orain. Ez dakigu
nora joango garen.



Nire lehengusutxoa jaio da!
Alejandro du izena. Oso polita da.
Seaskarik ez daukanez,
lastozko ohetxoa egingo diogu.



Gaixorik nago, eta tripako min handia
daukat.  Duela egun batzuk, oso eskas gabiltza
jateko eta edateko.
Sendatzen naizenean,
alde egingo dugu hemendik.



Begira! Barraskilo bat!
Nire familia eta etxea gogorarazten dizkit.



Etxean gaude!!
Hara!! Nire bizikleta!!
Oso pozik nago!!



Aita heldu den astean iztuliko da. Zein ondo!!
Dena lehen bezala izango da!!
Uxala horrelakorik berriro gertatzen ez den.
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Rosalina da nire izena,
7 urte dauzkat.

Ttiki-ttikia naiz, ez argala ez potoloa.
Bizikletan ibiltzea eta margotzea

dut gustuko.

Eta zuk,

nola duzu izena?

nolakoa zara?

zer gustatzen zaizu

egitea?
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Zer eramango zenuke, aldi baterako joan behar izango bazenu?

Marrazki honetan 5 ezberdintasun daude, zeintzuk dira?
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Osa itzazu esaldiak:

Rosalina dago

Rosalina ez dago

Rosalinak dauzka

Ni nago ean

Ni nago ean
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Margotu zirkulu bat, bi zirkulu, ala zirkulu guztiak, soinua
gutxi, asko edo izugarri gustatzen zaizun kontuan hartuta.
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Idatz itzazu Alejandrok behar izango dituen gauza guztiak.

Marraz ezazu Rosalinaren lehengusutxo Alejandro,
lastozko ohetxoan lotan.
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Zer behar dugu bizitzeko?
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Zer ikasi dut?
Margo itzazu Rosalinaren istorioari dagozkion binetak
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Rosalinarekin hauxe ikasi dut ...

Zer ikasi dugu?

Zure ustez, zer egin daiteke, munduko neskato eta mutikoek Rosalinak bizi
izandakoa bizi ez dezaten?
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