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EZAGUTU ELEBERRIA!
Totototo Pasartea

–Eta orain... Kakakakalardoaren kokopla.

Kakalardo bat duzu
leotardoan.
Nik ere ikusi dut,
zer azkar doan!
Zer azkar doan!
Zulo bat egingo du
salabardoan!

IDAZLEA: ANE LABAKA

Liburu honek askotariko aukerak eskaintzen ditu. Hasteko, liburuaren idazlea bertsolaria 
ere badenez gero, bide ematen digu ahozko literaturara eta bertsolaritzara ere 
hurbiltzeko eta hitzekin jolasteko, kantatzeko... Bigarrenik, ipuin ilustratua izaki, sorkuntza 
prozesuaz ere jardun gintezke haurrekin; testuaren eta irudien arteko harremanaz, 
ilustratzailearen lanaz... Gainera, ilustratzailea ere prest legoke idazlearekin batera 
eskoletara bertaratzeko.

Izenburua: TOTOTOTO

Argitaletxea:  elkar

Deskribapen laburra: 
Mihi puntan hitzak trabatzen zaizkien haurrak 
jolastera gonbidatu nahi dituzte Ane Labakak 
eta Mariñe Arbeok. Koldo eta Laia dira 
liburuko bi protagonistak, eta biek dute 
hizketarako zailtasunen bat. Koldori mihi 
puntan kateatzen zaizkio hitzak, eta Laiak, 
berriz, behar ez den tokian kokatzen ditu hitz 
zatiak. Egileen hitzetan, kanturako eta 
jolaserako proposamen bat da lana, irakurle 
hasi berrientzat zein txikiagoentzat. 

Aurkezpen bideoa: https://www.youtube.com/
watch?v=R8nXJJINm9s 

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Badauzkat nire zulotzoan  Pasartea

Jaitsi zen urtxintxa pago baten azpira, eta goroldio artean sei perretxiko hartu zituen.
Zulotxoan gorde zituen, ezkutuan, eta esan zuen:
–Badauzkat nire zulotxoan
sagar bat,
bi piku,
hiru intxaur,
lau ezkur,
bost gaztaina
eta sei perretxiko,
neguan goserik ez pasatzeko

Izenburua:  BADAUZKAT NIRE 
ZULOTZOAN 

Argitaletxea: ikaselkar

Deskribapen laburra: 

IDAZLEA: ALAINE AGIRRE

Alaine Agirre 1990ean jaio zen Bermeon, baina Gipuzkoan bizi da egun. Gazte hasi zen 
idazten, eta egungo euskal literaturako ahots pertsonal eta interesgarrienetako bat bihurtu da 
urte gutxitan, kritikaren nahiz irakurleen onespena lortu dituena, bere prosaren erritmo, indar 
eta pasioari esker.

Aurkibidea



IDAZLEA: PELLO AÑORGA

Ipuinkontalari ezaguna. 30 urte baino gehiago daramatza haurrei eskainiz ipuinkontaketa 
saioak. Idazle modura ere, zerrenda luzea du: 60 liburutik gora. Sariak ere ez zaizkio falta. 
Bere saioetan, haurren emozioa esnatzeaz gain, saiatzen da hitzarekin jolasten, umorea eta 
inprobisazioa lagun, idatzitako liburu desberdinak partekatuz.
Eskolara joan aurretik irakaslearekin hitz egitea gustatzen zaio, saioaren nondik norakoak 
azaldu eta xehetasunak adosteko.
Weborria: pelloanorga.eus
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EZAGUTU ELEBERRIA!
Naian Pasartea

Trapezio, zotin, galtzerdi gorri?
Amesgaizto bat baietz gauean etorri!

Baina, benetan sinetsi behar al diot horri?

Naianek egiten ditueta dibertigarrien
 hainbat eta hainbat istori.

Akaro goraka, aker oreka, otso, hosto ta iseka;
ikusten ez dudana, haizeak darama.

Izenburua:  NAIAN
Argitaletxea: Erein
Deskribapen laburra: 
Zergatik dago Naian buruz behera? Zer gertatzen 
zaio? Horrela egongo al da beti? Noiz arte? Noiz 
jarriko da normal, besteok bezala?
Geure buruari horrelako galderak egiten hasi ginen, 
buruz behera zegoen haur horri buruzko istorio bat 
eraikitzeko. Konturatu ginen arte, hain justu ere, 
galderak horiek zirela argumentua. Zergatik jakin 
behar dugu zergatik dagoen buruz behera? Zerbait 
gertatu behar al zaio desberdin egoteko? Eta, 
norbait betirako desberdina bada, zer? Gure 
normaltasunetik at ikusten dugun guztia izendatu, 
ulertu eta nonbaiten kokatzeko beharra izaten dugu 
helduok, eta sarri, haurrei ere transmititzen diegu 
behar hori. 
Naianek hau guztia zalantzan jartzeko 
proposamena egiten digu.

IDAZLEA: NEREA LOIOLA

Maite dut literatura eta maite dut idaztea. Izugarrizko plazera da nire pasioa ikasle eta 
irakasleekin konpartitu ahal izatea.
Irakaslea naiz lanbidez eta hiru ume ederren ama ere bai, horrek asko laguntzen dit 
egindako literatur saioetan ikasleengana gerturatzen eta hauekin konektatzen.
Eskolara joan aurretik irakaslearekin hitz egitea gustatzen zait, saioaren nondik 
norakoak azaldu eta xehetasunak adosteko.
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EZAGUTU IPUINA!
Amalur Pasartea

Behin batean, Amalur ikustera joan ziren laguntza eske.
 Amalur, Lur Ama! Arrisku handian bizi gara iluntasun 
horretan, egizu zerbait gizakiok babesteko. Arren!
Hasieran Amalurrek ez zien kasu mikorik egiten. Baina 
eska eta eska jarraitu zuten.

IDAZLEA: IXABEL MILLET

Mito hori kontatu ondoren, liburu honen aurkezpena, nola sortu zen eta kamishibai 
formatoaz hitz egingo dut ikasleekin. Euskal mitologia inguruan dudan ezagutza 
partekatzea gustukua dut galderei erantzuten.
Eskolara joan aurretik irakaslearekin hitz egitea gustatzen zait, saioaren nondik 
norakoak azaldu eta xehetasunak adosteko.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Bost Pasartea

BAT, BAT, BAT 
ILARGIA BART.

BI, BI, BI
ILARGI ETA EGUZKI.

HIRU, HIRU, HIRU
ARRAINA TIRURIRU.

LAU, LAU, LAU
KATUAK MARRAMIAU.

BOST, BOST, BOST
JAUZIKA GATOZ.

IDAZLEA:  XABIER OLASO

Idazleak Ikastetxeetara programak urterourtero aukera bikaina eskaintzen dit haur eta gazte literaturako 
irakurleak bertatik bertara ikusteko, euren sentipenak eta iritziak ezagutzeko, elkarrekin liburuaz gozatzeko eta 
eurekin batera liburuei eta irudimenari hegoak jartzeko. Hego handiak eta koloretsuak izaten dira. Ikusgarria da 
nolako poza hartzen duten ikasleek gu euren ikastetxeetan ikusita, geu ere hezur eta azalekoak garela ohartzen 
direnean. Baina jakingo balute zernolako poza hartzen dugun guk harrera egiten digutenean! Jakingo balute 
zenbat irakasten diguten…!
Eta aurrez aurreko bisita hori ondo irteteko, ezinbestekoa da aldez aurreko girotzea, jakinmina piztea, 
ikasleengan eragitea… Horretarako, ideiak proposatzea gustatzen zait, eta, gerora, noizean behin ere liburuaz 
zer moduz ari diren jakitea. Idazleairakaslea harreman horri interesgarria deritzot. Gero, bisitaeguna iristen 
denan, liburua ondo goxatuta dagoela, nire lana etorriko da eta liburua dinamizatuko dut, eta modu jostagarrian 

Izenburua: BOST

Argitaletxea: Pamiela  
kalandraka

Deskribapen laburra: 
Errimadun eta erritmodun 
marrazkien bidezko Ikus
poema errezitagarria da, 
kantatzeko eta dantzatzeko 
aukera ematen duena. 
Lehenengo BOST zenbakiek 
liburuko kartoizko 
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EZAGUTU ELEBERRIA!
Tik bakarrik, tak ikarak Pasartea

—Joan beharra daukat —Eta ni txikiago sentitu naiz—. Birramona ospitalera eraman dute —Eta 
ni gehiago txikitu naiz—. Moldatuko zarete, ezta? —Eta ni areago txikitu naiz—. Tselmuun, Edda 
zainduko duzu, ezta? —Eta ni erabat txikitu naiz. Eta desagertu naiz. Edo dasegurtu. Ez dakit.

IDAZLEA: PATXI ZUBIZARRETA

Patxi Zubizarreta Dorronsoro euskal idazle oparoa da. Euskal Filologiako ikasketak egin zituen 
Gasteizen, egun, bertan bizi da. Helduen Literaturan eta itzulpengintzan lan asko egindakoa den 
arren, Haur eta Gazte Literaturan argitaratutako lanengatik da bereziki ezaguna.

Izenburua: TIK BAKARRIK, TAK IKARAK

Argitaletxea: 

Deskribapen laburra: 
KIMU ipuinbilduma irakurtzen ikasten ari 
diren irakurleei zuzendutako bilduma da.
Batbatean, amona gaixotu egin dela eta, 
etxean bakarrik geratu dira bi anaiarreba. 
Bakarbakarrik. Eta, denborak aurrera egin 
ahala, beldurra areagotu egingo zaie. Tik, 
bakarrik. Tak, ikarak. Orduan, beldurrari 
aurre egiteko trikimailuak jarriko dituzte 
martxan.
Eta zu bakarrik geldituko bazina, zer 
egingo zenuke? Nola sentituko zinateke? 
Tik, bakarrik? Tak, ikarak?

Aurkibidea
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EZAGUTU ELEBERRIA!
 Katalina Pasartea

Zomorro guztiek ahozabalik entzun zuten amona mantangorrien ipuina eta txalo beroa jo zioten Katalina 
txitxarrari ipuina bukatzean. Matxin hankaluzeak izan ezik.
—Zergatik ez duzu kontatzen hankaluzeon ipuinen bat?
—Zuek ez daukazuelako kontatzeko moduko istoriorik!”. 

IDAZLEA: IÑAKI ZUBELDIA

Iñaki Zubeldia. 1012 urteko umeen liburuak azalduko ditut eta saioen nondik norakoa. Hauez gain beste hiru 
liburu —Mirari hegalari, Tenplarioen altxorra eta Txerrikumeen abenturak— ondo mugitzen dira eskoletan. 
Saioak oso interaktiboak dira eta bukaeran istorio berezi bat kontatzen dut material grafikoa erabiliz. Azkenik, 
liburuen sinadura

Izenburua: KATALINA

Argitaletxea:  Pamiela

Deskribapen laburra: 
Txitxarra zahar bat, 
kontalaria. Basoko animaliei 
ipuin ederrak kontatzen 
dizkie. Istorio entretenigarriak, 
marrazki zoragarriak. 
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EZAGUTU ELEBERRIA!
Puagg!! Pasartea

Marixa bere baserrian bizi da, animaliez inguratuta. Tortilla goxogoxoak egin ahal izateko, bost oilo ditu 
baserriko lurretan aske. Baina... zertan ibili dira oilo hauek??

IDAZLEA: ENEKO ETXEGARAI

Gasteizen jaio nintzen 1981. urtean eta bertan bizi naiz oraindik ere. Gaztetan hainbat lanetan ibili ondoren, 
magisteritza ikasketak bukatu eta 2005 urtetik ona irakasle bezala aritu naiz orain arte. Irakasle moduan haur 
txikiekin egin dut lan gehien bat, haur hezkuntzan. 

Izenburua: PUAGG!!

Argitaletxea:  denonartean

... eta animalia horietaz 
guztietaz aparte,

baserriko lurretan txerri bihurri

batzuk ere bazebiltzan, kurrin
kurrinka



Aurkibidea

IPUIN KONTALARIA!, IDAZLEA: LUPE LEKUONA
Animalien ipuinak 

Ipuin kontalaria naiz duela 16 urte. Adin guztietarako ipuin zoragarriak baditut. 
HHan animaliak protagonista diren ipuin pila dakizkit eta saio desberdinak egin ditzaket.
LHan beste lekuetako abenturak ,ohiturak eta xelebrekeriak ezagutzeko aukera izango dute ipuin eta saio 
desberdinak eskainiz. Kamishibai teknika ere erabiltzen dut batzuetan.
 Nire saioetan helburua fantasiaren mundura elkarrekin joatea da eta aldi berean ipuinekin disfrutatzea eta 
irakurzaletasuna sustatzea.
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