
 

 

 
firaeducacion.com 

firaeduc@firaeducacion.com 

 

GOMENDAPENA 
 

LEHEN HEZKUNTZAKO 
 

http://firaeducacion.com/eu/irakurketa-sustapena/eskola-programak/gure-liburutegia/ 
 

 

 

NOLA HARRAPATU ELEFANTE BAT 
 

EGILEA: Vanessa Wesgate 

 

ARGITALETXEA: Ttarttalo 

 

 6-7 Urte 

 

GENEROA: Album ilustratua 

 

 

Elefante bat nola harrapatu behar den edo agian, nola amore eman saiakeran kontatzen duen album 

ilustratu hunkigarria eta zoragarria. Animalien askatasunezko bizitza basatiari omenaldia umorezko dosi 

handiekin. Horiak, urdinak, laranjak eta berdeak tindatzen dituzte istorio hau kontatzen duten ilustrazioak. 

Irudia eta testua irakurtzeko eta berrirakurtzeko, hausnartzeko eta kontzatzeko. 

 

 

 

OTSOKO ETA ETXERAKO BIDEA 
 

EGILEAK: Rachel Bright eta Jim Field 

 

ARGITALETXEA: Ibaizabal 

 

6-7 Urte 

 

GENEROA: Album ilustratua 

 

Otsoko otso txikia da baina, askotan gertatzen den legez, handia izan nahi du. Horregatik, nagusiek 

hartzen dituzten erantzukizunak hartu nahi ditu. Horretarako prest ez dagoena erraz gal daiteke, eta horixe 

da hain zuzen Otsokori gertatzen zaiona. Eskerrak munduan badirela laguntzeko prest daudenak! 

Irakurtzeko, irudiaz gozatzeko eta konpartitzeko liburua dugu hau. 

 

 

 

IZARREN BILA 
 

EGILEAK: Eneko Etxegarai eta Eduardo Rodríguez 

 

ARGITALETXEA: Denonartean 

 

6-7 Urte 

 

GENEROA: Ipuinak 

 

Marixak bere bilobekin pasatzen du asteburua baserrian. Jokuez, barrez eta naturarekin kontaktuaz 

beteriko asteburua. Ilunabarrean, amona, Eñaut, Ihintza eta baserriko animaliak; suaren ondoan, izarrak 

ikusi nahi duten animalia batzuen ipuina partekatzen dute. Hurrengo gauean, baserriko animaliek 

ipuinaren ideia martxan jarriko dute, benetan, izarrak ikustera ailegatzeko. 
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MUXU BAT EMANGO? 
 

EGILEAK : Carmen Gil eta Laure du Faij 

 

ARGITALETXEA: Nubeocho 

 

6-7 Urte 

 

GENEROA: Album ilustratua 

 

Carmen Gilen album dibertigarria, Laure de Faijk edertasunez ilustratua; etxeko txikiekin partekatzeko 

eta kontatzeko, non hasieratik bukaerara errepikatzen den estrukturarekin gustura parte hartuko duten. 

Munstro iletsu bat eta ezkila-lore zoragarri batzuek -oso adierazgarriak direnak- kontakizuneko 

protagonistak dira. Inork ezin izango dio eutsi kontakizun honi, ezta Munstro Iletsuak ere. 

 

 

 

ORTZADAR ARRAINA 
 

EGILEA: Marcus Pfister  

 

ARGITALETXEA: Pamiela 

 

6-7 Urte 

 

GENEROA: Album ilustratua 

 

Ortzadarraren kolore guztiak dituen arrain bat distira egiten du itsasoaren hondoan. Oso harro doa hara 

eta hona bere edertasuna erakusten. Bai, edertasun handi dauka, baina lagunak…, batere ez. 

Partekatzearen eta lagunak izatearen garrantzia ulertu eta gero, eta olagarroak egiten dizkion 

gomendioekin, Ortzadar arrainak bakardadea saihestuko du eta bizitzeko eta jolasteko lagunak izango 

ditu. Ilustrazio deigarriez jositako liburu hau klasiko bat da gaztelaniaz eta ingelesez. 

 

 

 

100 KONTU ONDO EZAGUTZEKO LUR PLANETA 
 

EGILEAK: Hainbat egile 

 

ARGITALETXEA: Ttarttalo 

 

8-9 Urte 

 

GENEROA: Lagapenak 

 

Non dago munduko ur-jauzirik handiena? Nondik dator lurretik ateratzen den urrea? Nola sortu zen 

Antartika? Non dago munduko tokirik lehorrena? Zenbat pisatzen dute lurreko bakteria guztiek?... 

Horrelako ehun galderei erantzuna ematen die liburu honek oso argiak diren ilustrazioekin. Txikiek eta 

helduek elkarrekin ikasteko liburu aproposa. Lur planeta ondo babesteko aholku batzuek eta oso 

lagungarria den glosario batek amaiera ematen diote liburu honi. 
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PUKA ETA MATEROREN OILARRA 

 
EGILEA: Jokin Mitxelena 

 

ARGITALETXEA: Elkar 

 

8-9 urte 

 

GENEROA: Narratiba 

 

Jokin Mitxelena dugu idazlea eta ilustratzailea oraingoan. Bere lumak marraztu dizkigu makina bat ipuin 

eta ez da harritzekoa bere hitzek ere azkenean gure haur eta gazteen literatur istorioak sortzen hastea. 

Erritmo handiko kontakizun honen hasiera Mateo okinaren oilarraren ihesarekin hasiko da. Nola egingo 

du Mateok bere oilarra herritik alde egiten badu? Ronaldo oilarra paseoan atera da eta bere atzetik, oso 

kezkatuak, herriko biztanle guztiak, izan ere haien gosari goxoak arriskuan daude ogirik gabe geratzen 

badira! 

 

 

 

KORRI, KURU, KORRI! 

 
EGILEAK : Patxi Zubizarreta eta Rebeca Luciani 

 

ARGITALETXEA: Ibaizabal 

 

8-9 urte 

 

GENEROA: Narratiba 

 

Berriz ere, Patxi Zubizarretak emozio handiko irakurketa izugarri bat eskaintzen digu. Testu bikain eta 

harmonikoa, atlas edo mundu bola baten laguntzarekin irakurtzeko, ziur aski bidai honetan lagungarri 

izango direnak. Istorio aunitzeko bidaia, non istorio batzuk beste istorio batzuen barnean dauden; denak 

latzak, batzuk oraingoak eta beste batzuk iraganekoak, hori bai, bizitza berdina islatzen dutenak: oraingoa 

eta orain dela 200 edo 300 urtekoa. Ozenki irakurtzeko testu aproposa, partekatzeko eta gai ezberdinen 

inguruan hitz egiteko, belarriei eta zentzuei oparitzeko; maila honetako testuak irakurtzeko gai ez direnen 

gustu literarioa lantzeko testu egokia. Dudarik gabe entzuleak disfrutatuko dutena. Hau bai oparia! 

Haur Literaturako Ala Delta Saria irabazteko irakurketa mereziduna. 

 

 

 

MORTINA. BARREZ LEHERTZEKO MODUKO ISTORIOA 
 

EGILEAK: Barbara Cantini eta Barbara Cantini 

 

ARGITALETXEA: Mezulari 

 

8-9 urte 

 

GENEROA:Ipuinak 

 

Mortinaren lehenengo istorioa: zortzi urtetik gorako umeendako pertsonaia atsegina eta dibertigarria. 

Izeko Angustiasekin eta Mustio txakurrarekin bizi da Villa Dekadenten. Herriko umeekin harremanak 

izatea da gehien nahi eta behar duena, bere izebak debekatzen diona, zonbi bat dela konturatuko diren 

beldur delako. Berehala Halloween jaia izango da, Agian aukera aproposa izango da zonbiz 

mozorrotzeko? Bueno, maskararen beharrik ez du izango… 
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GRIGOR ETA ERLEA 
 

EGILEAK: Juan Kruz Igerabide eta Concetta Probanza 

 

ARGITALETXEA: Alberdania 

 

8-9 urte 

 

GENEROA: narratiba 

 

Grigorek maite du parkera joatea lagunekin jolastera. Gainera lagun berri duen erlearekin gauza asko egin 

eta ikasten ari da. Egun batean, aitak, amak, Grigorek eta erleak zoorako bidean ezustea izaten dute. 

Hemendik aurrera Grigor, filma baten barruan egongo balitz bezala, bizitza, heriotza, laguntasuna eta 

maitasuna bere zainetatik korrika sentituko ditu eta berebiziko bidaia egingo du ia oharkabean, gure 

egunerokotasunean gertatzen zaigun moduan, gauza handiak bizi baititugu ia konturatu gabe. Eskerrak 

erlea bere ondoan dagoen Grigor mutilaren pausuak zaintzen, lagun onek egiten duten moduan. 

 

 

 

VLAD, MUNDUKO BANPIROTXO BALDARRENA. SEKRETUAK AGERIAN 
 

EGILEAK: Ana Wilson eta  Kathryn Durst 

 

ARGITALETXEA: Ibaizabal 

 

10-11 urte 

 

GENEROA: Narratiba 

 

Vladi banpirotxoak ezin dio aurre egin bere beldur guztiei eta horrek izugarri kezkatzen du. Bere ama 

berriz, Vladik duen superindarrean tematuta dago, baina super botere hori agerraraztea ez zaio batere 

erraza suertatuko gure protagonistari. Honetaz aparte, Vladiren identitate sekretua ezagutu dute joaten den 

gizakien ikastetxean. Gure Vladi gaixoa! Den-dena gaizki ateratzen zaio! Dibertigarria eta engantxatzen 

duen liburua. 

 

 

 

ILUNEKO ARGI 

 
EGILEA:Juan Kruz Igerabide eta Raquel Catalina 

 

ARGITALETXEA: Ibaizabal 

 

10-11 años 

 

GENEROA: Narratiba 

 

Hunkintzen zaituen istorio zoragarri bat, Juan Kruz Igerabideren moduan; bere bideak eta bizitzak 

gurutzatzen dituzten personalia kutun batzuen bidez. Aiton kakapirria, eskolara joateko parkea 

gurutzatzen duen umea, bizilagun atsegina, atezain mesfidatia… Gauzak ez dira berdinak izango. 
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JAKES ETA HERIO 
 

EGILEA: Tim Bowley eta Natalie Pudalov 

 

ARGITALETXEA: Txalaparta 

 

10-11 urte 

 

GENEROA: Album ilustratua 

 

Ohiko ipuin ingeles honetan, Jak, mutiko azkar batek, heriotzari desafio egiten dio bere amaren bizitza 

luzatu ahal izateko. Modu argitsu baten bidez, gezurtu egiten du eta gelditu egiten du; baina edozein 

izakiarendako: pertsonak, animaliak eta landareak. Horrela, harakinak ezin du txerria hil, lurrak ez du 

barazkirik ematen, geroz eta euli gehiago daude… Jakek ikasi egiten du heriotza ez dela bizitzaren etsaia, 

baizik eta txanponaren beste aldea; eta horrela, egin behar duena egiteari ekin beharko dio. Ilustrazio 

iradoki batzuen bidez bizitzaren bidea heriotzaren eskuak ikusiko da. Tim Bowleyek jasotako ipuin bat; 

hainbestetan modu magistralean kontatzen ikusi duguna. 

 

 

BESTEAK EZ BEZALAKOA 
 

EGILEA: Ricardo Gómez  

 

ARGITALETXEA: Ibaizabal 

 

10-11 urte 

 

GENEROA: Narratiba 

 

Bere izena Samuel da, nahiz eta bere burua Samuel Rellosos Pascual Govantes Valenzuela Peres 

Villamayor Saez Rosales bezala aurkeztu. Bere gurasoekin eta arrebarekin etxebizitza arrunta batean bizi 

da, hiri arrunta batean. Dena den, edonork daki mutiko ezberdin bat dela. Dibertigarri eta bihotzeko gazte 

eleberri bat, lehenengo pertsonan hamar urteko asperger sindromea duen mutiko baten egunerokotasuna 

kontatzen duena. Batetik, sindrome honek adimen gaitasun handı bat ematen dio; bestetik, El Centro 

deituriko ikastetxe berezi bat ezagutzea egiten dio edo astero Adelaren kontsultara joatea; besteekin 

dituen harremanak lantzera laguntzen diona. Ezaguna eta ezezaguna den gaixotasun hau ezagutzeko eta 

ulertzeko liburu bat. 

 

 

ENIGMAK 
 

EGILEA: Ana Gallo eta Victor Escandell 

 

ARGITALETXEA: Ttarttalo 

 

10-11 urte 

 

GENEROA: Album ilustratua 

 

 

Nori ez zaio gustatzen asmakizunak, jokoak edo enigmak argitzea? Liburu honek argitzeko 25 misterio 

ditu: errazagoak edo zailagoak; eta multzoka, taldeka, familian edo bakarka jolasteko jarraibideekin. 

Lortutako puntuak zailtasunaren arabera dira. Kasu batzuetan, zer gertatu den irudikatzearekin aski da eta 

besteetan, logikaren arrazoiak eramaten gaitu erantzunera. Adi egon ilustrazio atseginekin, informazio 

garrantzitsua ematen digute eta! Animatuko zara? 

 


