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PIRATA AUSARTA 

 

Egileak: Ricardo Alcántara eta Gusti 
 

Argitaletxea: Pamiela 
 

Generoa: Album ilustratua 
 

Opari ezin hobe honek orain dela 30 urte kaleratu zen eta orain berriro argitaratu da. 

Kartoizko eta izkina borobilak diren orrialdeek aukera emango die txikienei bere erara 

erabiltzeko eta bizirik dauden ilustrazio bikainekin disfrutatzeko. Olerkigintzara hurbiltzeko binakako 

errazak eta dibertigarriak. Haurtzaroaren barneko mundua eta ameskeriatik errealitatera pasatzeko 

gaitasun zoragarria islatzen duen modu freskagarria eta askea. 

 

 

EMOZIOAK 
 

Egileak: Alice Le Hénand eta Thierry Bedouet 
 

Argitaletxea: Ibaizabal 
 

Generoa: Album ilustratua 
 

Txikitan oso agerikoak dira emozio guztiak: tristura, beldurra, alaitasuna… 

eta handitzen garen neurrian, guzti horiek ondo kudeatzen ikasi behar ditugu. 

Baina bide hau ez dugu bakardadean egiten. Oso gertu baditugu ama, aita, aiton-amonak edo anai-

arrebak, bidea erakusteko prest, laguntza emateko prest. Hala eta guztiz ere haientzako ez da lan erraza 

izaten hainbat egoeren aurrean erantzun egokia ematea, eta horretan datza album irudiztatu hau. Orri 

bakoitzean emozio bat eta orri zabalgarri bakoitzean bi jokabide. Zein aukeratu? Hauxe duzue etxeko 

txikienekin elkar irakurtzeko, jolasteko eta ikasteko liburua. 

 
 
DINOSAURO BAT ADOPTATU 

 

Egileak: José Carlos Andrés eta Ana Sanfelippo 
 

Argitaletxea: Mezulari 
 

Generoa: Album ilustratua 

 

Gure Tim Bowley maitearen “Ameliak txakur bat nahi du” ipuin 

kuttuna gogora ekarri gaituen kontaketa dibertigarria. Protagonistak, 

oraingoan, ez du lortzen bere gurasoek maskota bat etxean onartzea, baina dinosauro bat ezberdina da. 

Aurkitzen badu, etxean sartu dezake! Baina, dinosauro bat izan eta gero inork ez du nahi beste maskota 

bat, hain maitagarria den animalia bat da… Ilustrazio politak eta atseginak. 

 

 

BAT, BI, HIRU, TXIRULIRU! 

 
Egilea: Nadia Budde 
 

Argitaletxea: Pamiela 
 

Generoa: Album ilustratua 
 

Hitz, ilustrazio, erritmo eta errima joko honi, oraingoan, gehitzen zaion 

euskarazko bertsioa. Orain, bigarren izenburua; banpiro, saguzar, 

zonbiekin… agertzen da bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Ozen irakurtzeko eta kontatzeko, buruz ikasteko 

eta errepikatzeko, baina batez ere, jolasteko eta barre egiteko 


