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Sakatu liburuaren azalean eleberria ezagutzeko



EZAGUTU ELEBERRIA!
Hankazikin  Pasartea

(Hankazikin hil berria da ospitaleko ohean, Herioa hurbiltzen zaio)
HERIOA: (Lagunkiro) Zer? Zer moduz?
HANKAZIKIN: Ez dakit, hil egin naizela uste dut.
HERIOA: (Asmo txarrik gabe, larritasuna kendu nahian) Bingo! Hamaika   puxtarri zuretzat!
HANKAZIKIN: Bada, nik ez diot graziarik ikusten, e!
HERIOA: Ez gaizki hartu, ume! Badakit ez dela erraza zuretzat, baina zer nahi zenuen, negarrez hastea? 
(Umearengana hurbildu eta laztantxoa egiten dio) Negar egin nahi baduzu, egin negar, ulertuko dut…
HANKAZIKIN: Zer dakit nik, ez dakit negar egiteko gogorik ote dudan. Hain berria da hau niretzat…

Izenburua:  Hankazikin

Argitaletxea: Begiko 
Zubia

Deskribapen laburra: 
Hankazikin esaten dioten 
umea hiltzen da eta 
Herioarekin egiten du 
topo. Honek bere 
bizitzaren hainbat pasarte 
antzezteko aukera 
eskaintzen dio eta horrela 
egiten du umeak, 
heriotzaz, familiaz eta 
laguntasunaz hainbat 
gogoetaz planteatuz 
bideak.

IDAZLEA PABLO BARRIO

Antzerkia, oro har, baina are gehiago haur eta gazteen esparruan, genero literario ezezagunena eta 
landugabeena da. Umeek aukera gutxi daukate antzerki testu batez gozatzeko, eta horrela nekez lortuko da 
helduaroan antzerki ikusle eta irakurle izango diren zaleak sortzea. Haurrekin eskolan egiten diren kontaktu 
hauek guztiz aberasgarriak dira aukera izaten dutelako, lehenengo aldiz kasu askotan, antzerki testu batekin 
topo egiteko. Liburuaren jatorria azaltzen diet; liburuak lantzen duen gai nagusiaz hitz egin, ume baten heriotza 
kasu honetan, eta horrek umearengan sortzen dituen sentimendu kontrajarriak: harridura, tristura, amorrua, 
errebeldia… eta ezinbesteko onarpena. Eta antzerkiaz ere hitz egiten diet, dituen ezaugarriez, berezitasunez eta 
abar. Beti ere, modu dinamikoan, hau da ikasleekin galderaerantzun dinamika ireki batean. 
Testuaren osagarri moduan, antzezpenaren grabazioa dago; nahi izanez gero, irakasleak erabiltzeko moduan. 
Horrek aukera ezberdinak zabaltzen ditu testuaren lanketarako, bai gaiaren ikuspegitik bai antzerki generoaren 
ikuspegitik. Irakaslearekin elkarlanean jorratuko nuke aukera hau, berak nahiago duen bidetik beti ere.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Lea Ipurterrea Pasartea

(...)
Kaixo lagunak! Ni Lea naiz. Gora Lea! Gaur larunbata da, asteko egunik ederrena! Zergatik? Bada, gaur, kutxan 
mimo handiz gordetako altxor harrigarria ezkutalekutik atera dudalako: harmonika trebea! Eta, galdetuko duzue, 
zergatik da harmonika trebea? Dohain izugarria duelako! Hara: edonon, edonoiz joz gero. dantzan jarriko ditu 
bertakoak!
(...)

Izenburua:  LEA 
IPURTERREA

Argitaletxea: Apache

Deskribapen laburra: 
Leak bi ama ditu, 
amamarekin 
manifestaldira doa eta 
harmonika magikoa du 
lagun bihurri, zatoz eta 
dantzatu! 

IDAZLEA: GARAZI ALBIZUA

Santurtziarra naiz, idazlea eta feminista. 
Irakurleak aurrez aurre ezagutzea plazerra da. 
Nire lanaren aurkezpena egin ostean, ikasleek dituzten galderak 
erantzutea gustoko dut, gainera, irakurketa lantzeko zenbait proposamen bidaltzen dizkiot irakasleari, saioaren 
nondik norakoak aldez aurretik prestatzeko.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Asteburua landetxean Pasartea

(...)

Alarmabotoia sakatzea bazala izan zen. Batbatean bereganantz biratu ziren konputagailuaren 
aurreko bi eserlekuak, bizkar luzeak, elurra bezain zuriak. Eta ikaraz ikusi zuen ez zeudela hutsik berak 
uste zuen bezala. Bi buzo zuridunak gainera etorri zitzaizkion bi hartz goseturen amorruarekin. Alferrik 
hasi zen ihesean, hanka banatatik heldu eta aretoaren erdira eraman zuten.
–Begiluzeen protokoloa jarraituko dugu –esan zion batak besteari. 
Gusek izututa begiratu zien. 
–Utzi joaten, mesedez. Ez dut ezer ikusi, ez dut ezer esango –erregutu zien triku bat bezala uzkurtuta. 

(...)

Izenburua:  ASTEBURUA 
LANDETXEAN

Argitaletxea: Elkar

Deskribapen laburra: 

Abentura, historia eta zientzia fikzioa 
uztartzen dituen adiskidetasun istorio 
honetan abentura harrigarriak biziko 
ditu ikasle talde batek Urdaibai 
inguruko baso eta kobazuloetan.
 

IDAZLEA: MARIBEL AIERTZA

Asko gozatzen eta ikasten dut ikastetxeetan. Nire liburuek gai eta balore asko lantzeko aukera 
eskaintzen dutela esaten didate irakasleek. Pozik entzuten da hori, ze horixe da eskaini nahi dudana, 
entretenimendua eta gogoeta. Saioetan ikasleen jakinmina xaxatzen eta elikatzen saiatzen naiz haien 
galderak erantzunez, liburuen eta sortze prozesuaren jakingarriak eta bitxikeriak azalduz, irudiekin eta 
ariketa jolasen batekin lagunduta hartuemana atsegina eta aberatsa gerta dadin guztiontzat. 
Irakurtzeko eta idazteko zaletasuna kutsatu nahian beti.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
7G Pasartea

(...)
Buruko min apur bat daukazu. Begiak berriro ere igurtzi eta ingurua behatzen duzu. 
Gidariak 7G egoitzan utzi zaituela esan dizun arren, han ez dago egoitzarik. Zuhaitzez 
inguratutako soilgune batean zaude, hartxintxar bide bat eskuinean eta beste bat 
ezkerrean; gainerakoan, zuhaitzak, zuhaitzak eta zuhaitz gehiago. Zeru hutsari 
begiratzen diozu, urdin mintzo da.
Eta orain zer? 
Autoa ezkerreko bidetik joan dela uste duzu, baina ez zaude batere ziur. Loeragileen 
efektua izango da. Bi bideetara hurbiltzen zara gurpilek utzitako arrastoen bila. Ez dizu 
askorako balio: bietan daude pneumatiko arrastoak. 
Zer bide hartuko duzu?
A) EZKERREKO bidea hartu nahi baduzu, joan zaitez 37. orrialdera.
B) ESKUINEKO bidea hartu nahi baduzu, joan zaitez 92. orrialdera.

(...)

Izenburua:  7G Udalekuak
Argitaletxea: Erein
Deskribapen laburra: 
LIBURU HAU DESBERDINA DA.
Istorio honetan gertatuko dena ZURE eskuetan 
dago.
ZU zara protagonista.
Arriskuak, dilemak, eta abenturak aurkituko dituzu. 
Erabakiak hartu beharko dituzu eta enigmak ebatzi. 
Zure gaitasunak eta adimena erabili beharko dituzu. 
Erabaki txar batek hondamendia eragin lezake… 
eta heriotza ere bai!
Baina ez etsi. Edozein unetan egin dezakezu atzera 
eta beste aukera bat hautatu, zure istorioaren 
ibilbidea aldatu dezakezu.
Murgildu zaitez 7G udalekuen zirraran… Agian 
lagun berriak egingo dituzu, maitemindu egingo 
zara, agian zure bizitzako oporrik onenak izango 
dira; edo agian ez, agian ezingo duzu etxera itzuli, 
agian ezingo duzu inoiz han egon zinenik kontatu. 
Ausartuko zara?
Gertatzen dena gertatzen dela ere, ZORTE ON!

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.

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Latza eta garratza  Pasartea

(...)
—Hau sufrimendu latza, garratza… sorginaren erratza! Ikaragarrizko hondamendia da, zorigaitz olinpiada!
—Min handia duzu? —galdetu zuen Jirafa Luzek.
—Mendia bezain handia, meloia eta sandia!” 
(...)

Izenburua:  LATZA ETA 
GARRATZA

Argitaletxea: 
Alberdaina

Deskribapen laburra: 
Gorila Txiki bere 
lagunarekin haserretu da. 
Bere etxerako bidean, 
animalia ezberdinekin 
egingo du topo eta, haiei 
ezker, baretzea eta berriro 
adiskidetzea lortuko du.
Bizitzak ezinbestez 
dakartzan frustrazioei 
aurre egiten ikasteko ipuin 
oso dibertigarria. 

IDAZLEA: SAMUEL GONZALEZ

Haurrek ipuin ilustratu bat nola burutzen den ezagutuko dute. Ikastetxean, euren adineko haur batek lasaitzeko 
dituen zailtasunak abiapuntu hartuta, istorioa sortu eta ipuin horrek beren eskuetara liburu bihurtuta heltzeko 
egiten duen bidea ikusiko dute. Hasierako zirriborroak, kolorez bukatutako irudiak izateko prozesua ikusteko 
aukera paregabea izango dute, horretarako etapa bakoitzeko marrazkiak ikusiz.
Eskolara joan aurretik, ikastetxearen beharrak edo nahiak betetzeko, solasaldiaren egitura adostuko dugu. 
Erabili nahi izanez gero, haurrekin lantzeko ariketak eskuragarri daude Alberdaniaren web orrian. 

Aurkibidea



Aurkibidea

EZAGUTU ELEBERRIA!
Martin  Pasartea

(...)
Martin nire lagunik onena da. Baina Martin ez da besteak bezalakoa. Edo hori diote besteek. Marrubiak jatea 
gustatzen zaio; baina sudurretik. Alkandorak janztea du gogoko; baina botoi guztiak lotuta. Musika du laket: 
baina orkestako zuzendaria bera bada. Baita patioan bitxobolak harrapatzea; ondoren poltsikoan gordetzeko. 
Eta kroketak; aldiro, bederatzi jaten ditu, bata bestearen ostean; ez bat gehiago, ez bat gutxiago
(...)

Izenburua:  Martin
Argitaletxea: Elkar

Deskribapen laburra: 
Autismoa duen haur baten 
eta bere lagun minaren 
arteko harremanaren 
bidez, berdintasunari 
buruz hitz egiten digu 
ipuin labur honek

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.



EZAGUTU ELEBERRIA!
Martzelo itsua Pasartea

Martzelo haur itsu bat da. Halere, nahiz eta itsua izan eta begiak erabili ez beste haurrek bezala, oso ondo 
baliatzen da gainontzeko zentzuekin; esan nahi da eskuekin edo belarriekin. Hain ondo entzuten du, hain ondo 
ukitzen eta usaintzen, ezen, begien faltan, badirudi ikusi egiten duela belarriekin, ikusi eskuekin eta ikusi 
sudurrarekin. 

Izenburua:  Martzelo itsua
Argitaletxea:  Elkar

Deskribapen laburra: 

Martzelo itsu bat da, eta nahiz eta itsua izan, 
badaki ikusten eskuekin eta badaki ikusten 
sudurrarekin eta belarriekin.
Itsuek nola komunikatzen diren ikusteko 
interesgarria

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

Aurkibidea



EZAGUTU ELEBERRIA!
Urtegi misteriotsua 

Izenburua: URTEGI MISTERIOTSUA
Argitaletxea: Ibaizabal (Gaztetxo! bilduma)

Deskribapen laburra: 
Mikeli Iker anaia urtegian ito zitzaionetik, etxeko txakurrak itotako anaiaren izenean hitz egiten dio. Baina mutikoari inork ez dio sinesten 
hildako anaiak txakurraren bidez hitz egiten dionik. Mikel, horregatik, helduekin beti haserre biziko da. Zorionez, gizon bat azalduko da 
mutikoaren bizitzan, sinetsi egingo diona: Paxkual, Mikelen etxera bizitzera etorri zen aitona berria. Sinesteaz gain, urtegiko misterioa argitzen 
lagunduko dio aitona honek mutikoari

Aurkibidea

IDAZLEA: AITOR ARANA

Aitor Arana dut izena. Nire laneko zereginik garrantzitsuenetako bat ikastetxeetan neskamutilekin saioak egitea 
da. Hori gabe, nire liburuetako asko ez ziren sortuko. Haiei idazleon bizimoduaz hitz egiteaz gain, liburuen 
nondiknorakoen berri ere ematea gustatzen zait. Eta, batez ere, haien galderak erantzutea.



EZAGUTU ELEBERRIA!
Beti Iparralderantz Pasartea

Urjauziaren ondoan baobab erraldoi bat dago, hain erraldoia non etxeko bostok eskutik helduta ez 
ginen gauza haren enborra inguratzeko. 
–Ama eta biok ez gara gehiago haziko –esaten zigun aitak–, baina zuek hirurok bai eta egunen 
batean lortuko dugu denon artean enborra besarkatzea.
–Ondoan sentitzen gaituenean –erantsi zuen amak–, zuhaitza oso pozik ipintzen da, izpirituz beterik 
dago eta.
Ama sarritan ikusten nuen baobabaren inguruan, hari gauzak murmurikatzen, haren azala 
laztantzen… Ez dakit zer esaten zion, baina denok maite genuen zuhaitz hura.

Izenburua:  BETI 
IPARRALDERANTZ
Argitaletxea:  Erein

Deskribapen laburra: 
Aita Europara joan zen ogi bila, beste 
afrikar asko bezala. Baina haren 
berririk ez duenez, hamahiru urte 
betetzean, Drissa bila abiatuko da 
milaka kilometroko bidaian. 
Iparralderanzko bidean ibaiak, 
basamortuak eta itsasoak zeharkatu 
beharko ditu, eta bidaide oso berezia 
topatuko du. Biek elkarrekin hamaika 
abentura zirraragarri bizi eta era 
guztietako pertsonak ezagutuko 
dituzte, bihotzik ez duten anker 
miserableak zein laguntzeko prest 
dagoen jende jatorra.

Aurkibidea

IDAZLEA: JON ARRETXE

Jon Arretxe Perez euskal idazlea da. Bere herrian egin zituen lehen ikasketak, eta unibertsitatean 
matrikulatu zen Deustuko Filologia Fakultatean. Lizentzia lortu zuen, bai eta doktore gradua ere, 
Basauriko euskara tesiari esker, non Basauriko azken belaunaldi euskaldun zaharraren hizkera 
idatzia batu baitzuen



Aurkibidea

EZAGUTU ELEBERRIA!
 Bizirik nauelako Pasartea

Ez etsi

Arnasa duzulako

Sentitzen duzulako

Aukerak dituzulako

 Ez etsi
                                                           
                                                           
                                   Maite 
zaitudalako

Maite duzulako

Izan zarelako 

Ez etsi

Mendiak daudelako

Itsasoa dagoelako

Bizia dagoelako 

Ez etsi

Ate bat itxi

Izenburua: BIZIRIK NAUELAKO

Argitaletxea:  Beta

Deskribapen laburra: 

Olerki liburu erraza, sentimenduz osatuta. 
Ikasleek irakurtzeko erraza, hausnarketarako 
bidea eskaintzen diena. Beraien arazoetatik 
hurbila eta esanguratsua.

IDAZLEA: AINHOA ELORDI

 Nahiz eta olerkigintzan bizi osoa eman, lehen 
liburua Nire bizipenen olerki bilduma 2018ko 
uztailean plazaratu zen. Magisteritzako 
ikasketak (atzerriko hizkuntzan), beraz 
irakaskuntza da bere ogibidea. Itzultzaile lanetan 
ere aritu izan da "Toronto Star" egunkarirako.

Hitza egunkarian partekatzen ditu bere olerkiak, 
baita kolaborazioak mundu honetan 
eskakizunen arabera. 2020an Bizirik nagoelako 
liburua argitaratu du Beta argitaletxean.



Aurkibidea

EZAGUTU ELEBERRIA!
  Valerium tremens eta traganarruak 

Izenburua: VALERIUM TREMENS ETA TRAGANARRUAK

Argitaletxea:  Elkar

Deskribapen laburra: 
Hondartzan hilotz bat azaldu denetik, herriko marinel zaharrek itsasoko izaki ahaztuei buruzko kondairak baino 
ez dituzte guztiek ahoan. Eskolan ordea, Valerium Tremens amerikar etorri berria da denen hizketagai. Sara, 
Martin eta hirurek altxorraren bila jolasean Azken Portuan barneratzen direnean, arriskuan ikusiko dute euren 
burua. Traganarruei ihesi, ustekabeko sekretuak topatuko dituzte.

IDAZLEA: ETXEBERRIAK BROTHERS

Martin eta Xabier Etxeberria anaia bikiak gara. Bakarka ere baditugu liburuak baina, egia esan, elkarrekin idatzi 
ditugu argitaratuta ditugun liburu gehienak: helduentzako nobelak, haur eta gazte literatura eta, azkenaldian, 
baita komikiak ere.



EZAGUTU ELEBERRIA!
Izaroko altxorra Pasartea

Dena den ez zen hura ikuspegiaz gozatzeko unerik aproposena. Hurrengo pausoak ondo pentsatu behar 
zituzten. Lehendabizi gizonak eta Ane bilatu behar zituzten. Ez zekiten uharteko zein aldetan zeuden, ezta Land 
Roverrean ikusitako gizonez gain beste inor zegoen ere.
Patxok eta Josebak gauaren iluntasunaz baliatu behar zutela pentsatu zuten. Gizonek, ziur asko, argiren bat izan 
behar zuten piztuta eta horri esker errazago aurkituko zuten gordelekua. Gainera, langunean geldituriko Markel 
eta Manuk Balckyren falta nabari zezaketen eta biharamunean uhartekoei Ane hiltzeko agindua eman 
ziezaieketela pentsatu zuten.
Arin eta azkar jokatu behar dugu, Joseba. Gizon horiek arriskutsuak dira eta Ane ez dugu askatzen gaur gauen, 
bihar beranduegi izan daiteke.
Bai –erantzun zion Josebak. Uhartea txikia da, baina ez kanpotik dirudien bezain txikia. Ia gau osoa beharko 
dugu alderik alde begiratzeko. Hobe da uhartearen atzealdera joatea. Hori altuxeagoa da eta zorte apur batekin, 
goitik ikusi ahal izango dugu ea argiren bat dagoen ala ez.
Patxo bat etorri zen Josebaren proposamenarekin. Biak altxatu eta Blackyri aurretik joateko agindua eman 
zioten.

Aurkibidea

Izenburua: IZAROKO 
ALTXORRA

Argitaletxea:  

Deskribapen laburra: 
XVI. mendearen amaieran 
Drake piratak eraso zien 
Izaron bizi ziren 
frantziskotarrei, eta han 
lurperatu omen zuen bere 
altxorra. Lau mende 
geroago, beste lapur 
batzuek ordura arte artxibo 
zaharretan gordeta izan 
den sekretua ezagutu eta 
plan bat prestatu dute 
altxorraren jabe egiteko.

IDAZLEA: IÑAKI FRIERA

Iñaki Friera naiz. Barakaldon jaio nintzen eta Getxon bizi naiz. Idazlea naiz, bai, baina irakurlea naizela esatea 
gustatzen zait, irakurtzeak ekarri ninduen eta idazleen mundu honetara: irakurtzea, lehendabizi; lagun idazle bati 
"laguntzea", gero, eta, azkenik, ni neu ere idazle izatea. Bueno, eta orain aukera ederra izaten dut urtero nire 
bidaia horren nondiknorakoak zuekin, irakurleekin, konpartitzeko: zergatik naizen idazle, zergatik irakurri duzun 
liburua, nondik ideia, zer kostatu zitzaidan gehiago… Tira, hamaika konturen berri emateko baliatzen ditut saioak 
betiere irakurleek, haurrek, aldez aurretik prestatu dituzten galderen eskutik.



Aurkibidea

ANTZERKI GIDA!

ANTZEZTEN Antzezterakoan, aktoreek beren mundua sortu behar dute, bere antzezlana "bizitzeko". Aktoreak 
taula gainean daudenean, nahiz eta ikusleak aurrean dituela jakin, publikoa ez balego bezala jokatu behar dute. 
Horretarako aktoreek ikusleekiko horma ikustezin bat eraiki behar dute: LAUGARREN HORMA deitzen zaiona.

Izenburua: 

Gora teloia! Antzerki gida

Argitaletxea: GFA 

Deskribapen laburra: 
Literatura dramatikoa, genero gisa 
ikasleengandik gertuen egon daitekeen 
genero literarioa da. Antzerki gida honek 
ikasleak irakurtzera bultzatzen ditu: bai 
azalpenak irakurriz, bai adituen aholkuak 
irakurriz baina batez ere antzerki testuen 
aukeraketa bat proposatuz. TEstu klasikoak 
berrezkuratu, gaur egungoak edota hainbat 
giltza eskaintzen ditu ikasleek idazketan 
murgildu daitezen. Gainera ikastetxeentzat 
tresna baliagarria izango da, eskolan 
antzerkia nola landu erakutsiko bait die 
ikasleei eta baita irakasleei ere. 

IDAZLEA: AIZPEA GOENAGA

Aktore, zinemazuzendari eta idazlea da. Antzerki, zinema eta telebistamunduan ibilbide luzea 
egin du, antzezpenean ez ezik, baita gidoigile eta antzerkiidazle gisa ere. 



EZAGUTU ELEBERRIA!
Nire aita ikusezina da Pasartea

Kezkagarriena da etxean fenomeno paranormalak gertatzen hasi direla. Platerak ez dira euren kabuz 
mugitzen, ateak ez dira berez ixten eta gauean ez da psikofoniarik entzuten. Gertatu dena hori baino 
harrigarriagoa da: nire aita ikusezin bihurtu da. Oinetatik hasi eta bururaino, guztiz ikusezin. Begiratu 
arren ez duzu ikusiko, eta alferrik arituko zara haren bila, itzalik ere ez baitu. Berari begiratu nahi, eta 
atzean dagoena ikusiko duzu: armairu bat, horma bat, baina aitarik ez. Tira, amak eta nik bai, ikus 
dezakegu, eta agian Xabatek ere bai, baina beste inork ez.
Izan ere, aita desagertu egiten da kalea zapaltzen duen unean. Jartzen du oina espaloian, eta plop!, 
magoak untxia desagerrarazten duen moduan, halaxe galtzen da haren irudia ere. Etxera bueltatzen 
da, eta plop!, hantxe agertzen da berriro, osoosorik, ezer gertatu ez balitz bezala.
Eta niri zinema asko gustatzen zait, beldurrezko pelikulak ikaragarri maite ditut, fenomeno 
paranormalekin itzel disfrutatzen dut... baina hau ez da zinema, hau ez da pelikula bat, eta, hala ere, 
fenomeno paranormalak ari dira gertatzen, eta ez pentsa horrek grazia handirik egiten didanik.

Aurkibidea

Izenburua: NIRE AITA 
IKUSEZINA DA

Argitaletxea:  Elkar

Deskribapen laburra: 
Elenek hamaika urte ditu, biolina 
jotzen duen nobio makarra bat, 
eta neba jaioberri bat: Xabat. 
Parkera edo kalera ateratzen 
direnean, jende guztiak egiten dio 
kasu niniari, amari, Eleneri baina 
inork ez du ikusten aita: ikusezina 
bihurtu ote da? Umorea eta 
abenturak elkartzen ditu Julen 
Gabiriaren nobela honek; 
zinemazaletasuna, neskamutilen 
arteko harremanak, gizarteak 
aitaamen zereginak nola ikusten 
dituen Hori guztia ederrago eta 
dibertigarriago egiten dute Patxi 
Gallegoren marrazki jenialek.

IDAZLEA: JULEN GABIRIA

Julen Gabiria Lara bizkaitar idazle eta itzultzailea da. Itzultzaile eta idazle, nobela eta itzulpena jorratu 
du orain arte. Eusko Jaurlaritzan, IVAPen egiten du lan



EZAGUTU ELEBERRIA! 

IDAZLEA: ARANTZA IBARRA

Arantza Ibarra Basañez Bizkaiko Ondarroan bizi den publizista, ipuin irakurle eta idazle, 
musikagile, zinema gidoigile eta zuzendaria da.

Aurkibidea

Izenburua: MOBILAK

Argitaletxea:  BETA III 
MILENIO

Deskribapen laburra: 
MD modatik pasatutako 
mugikor bat da eta Dogor 
maltzurrak txikitu egin nahi du 
beste hainbat mugikorrekin 
batera. MDen bizitza 
arriskuan dago eta bere lagun 
berriena ere bai. 
Protagonistek hamaika 
abentura biziko dituzte. 
Lortuko dute euren burua 
salbatzea? Aurkituko dute 
bizitzeko leku on bat?



EZAGUTU ELEBERRIA!
Herensugea Pasartea

Txikia nintzenean, amak maitagarrien eta herensugeen ipuinak kontatzen zizkidan. Orain badakit zergatik: 
bizitza, alditan maitagarri bat bezalakoa delako, eta alditan herensuge bat bezalakoa. Galdetzen nion:
–Ama: nolakoa da herensugea?
–Ba, dragoi hegalari bat da, baina oso gutxitan egiten du hegan. Airean doanean, berebiziko harrabotsa 
ateratzen du, beldurgarria benetan, eta suzko arrasto bat uzten du, isats gorri luze baten antzekoa.

Aurkibidea

Izenburua: HERENSUGEA

Argitaletxea:  denonartean

Deskribapen laburra: 
Dragoiak eta sugetzarrak 
mundu osoan dira ezagunak. 
Eta, Euskal Herrian bezala, 
beste leku batzuetan ere ugari 
dira dragoien ipuin zaharrak.

IDAZLEA: JUAN KRUZ IGERABIDE

Juan Kruz Igerabide Sarasola euskal idazlea da, literaturaren alor ugari jorratu dituena eta haur eta gazte 
literaturan lan ugari argitaratu dituena. Sari garrantzitsuak jaso ditu, besteak beste, Haur eta Gazte Literaturako 
Euskadi Saria 1999an, eta Espainiako Kritika Saria birritan, 1994an eta 2003an



EZAGUTU ELEBERRIA!
Mari mutil bat naiz eta zer? Pasartea

... klasera itzuli naiz txirrina jo baino lehenago. Nahiago bakarrik egon.

Gelakideak begira izan ditut eguerdira arte, eta Martak, ondoan esertzen den lagunak, esan dit:

—Zu ez zara marimutila, neska polita zara.

Baina nik isilik jarraitu dut. Jakin badakit neska polita naizela, baina beharbada marimutila ere bai. 

IDAZLEA: ANA JAKA

Aurkezpen labur bat egin ondoren, aurrean dudan taldearen arabera bideratzen dut saioa (irakasleekin aurretik 
hitz eginda). Askotan ideia zoragarriak izaten dituzte eta horiek partekatzen hasten gara: galderak egiten 
dituzte, euren lanak erakusten... Nire aldetik, nahi duten guztia azaldu eta pixka bat urrutiago eramaten saiatzen 
naiz, haurrek eduki ditzaketen kezken inguruan pistak ematen, eztabaidatzera bultzatuz etabar. Literaturaren 
eta, orokorrean, artearen beharraz eta garrantziaz kontura daitezen saiatzen naiz. 

Aurkibidea

Izenburua: MARIMUTIL 
BAT NAIZ ETA ZER?

Argitaletxea:  Elkar

Deskribapen laburra: 
 Ioneri marimutila deitu diote 
eskolan. Futbolean jokatzen 
duelako, ile motza 
daramalako… Berari bost 
axola: gustatzen zaizkion 
gauzak gustatzen zaizkio, eta 
kitto. Izeba Naiararen 
ezkontzarako, ordea, arazo 
bat sortuko da, gurasoek 
soineko bat jantzarazi nahi 
baitiote Ioneri…



EZAGUTU ELEBERRIA!
Mari, meri eta mori Pasartea

Gauzak horrela, egun batean zerbait berezia aurkitzen dute Mariren baserriko ganbaran. Handik aurrera, 
gaitasun berri baten jabe egingo dira, eta eguneroko arazoei aurre egiten lagunduko die.
Fantasia eta errealitatea nahastu behar dituzu ipuin magiko honetan murgiltzeko eta hiru protagonistekin batera 
bertako bizipenez gozatzeko.

IDAZLEA: ANTTON KAZABON

Bisita hauek zoragarriak izan ohi dira ongi prestatuz gero. Horretarako, beharrezkoa izaten da liburua aurrez 
irakurria eta landua izatea, eta nahi adina galdera prestatzea gu joaten garenerako. 
Irakurri esaten dugunean, ikasle bakoitzak bere liburua esan nahi dugu, eta ez irakasleak denontzat. Eta egia 
esan, ikastetxe gehienetan betetzen da baldintza hau, primeran, gainera. 
Ederra izaten da, gure irakurle gaztetxo hauek zure istorioan erabat sartuta ikustea.

Aurkibidea

Izenburua: MARI, MERI 
ETA MORI

Argitaletxea: denonartean

Deskribapen laburra: 
Hiru neska lagun beti dabiltza 
elkarrekin, baina azken aldian 
arazotxo batzuk dituzte 
mutiko zenbaitekin. Zerbait 
egin beharra daukate.



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.

Aurkibidea

Izenburua: TOTOTOTO

Argitaletxea:  

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 



EZAGUTU ELEBERRIA!
 Printzesa eta ergela Pasartea

Pasadizo haren ondoren, pentsatu nuen amamak arrazoi izango zuela eta gaia bere horretan uztea erabaki 
nuen. Izan ere, amamak asko daki; beti pentsatu izan dut sorgin samarra dela. Eta ez bakarrik, lagunekin 
kartetan jolastera joateko prestatzen ari denean, aitak txantxetan esan ohi diolako: “Felixa, gaur ere baduzue 
akelarrea!”. Ez, badut hori baino froga hobeagorik: amamak eguraldiak txarrera egingo duen igartzen dio 
belaunetako hezurrei entzunda; zimeltzen hasita dauden landareak suspertzako gauza da; etxekoen ondoezak 
arintzeko beti badu erremedioren bat; eta, batez ere, begietara begiratze hutsarekin asmatzen du burutik 
pasatzen ari zaidan guztia. Behin galdetu nion:
–Nola egiten duzu?
–Zure begiak bi leiho handi dira –erantzun zidan.

IDAZLEA: ANTXIÑE MENDIZABAL

Urteetan sorturiko istorioak irakurleekin aurrez aurre partekatzea esperientzia ezin 
aberatsagoa da idazlearentzat. Edonola, saioa hauen helburua haur eta gazteei literaturaren 
esperientzia biziaraztea da. Lehenengo eta behin, nire idazle ibilbidea kontatzen diet, 
txikitatik bizi izan dudan ilusioa eta gogoa heleraziz. Sormenaren garrantzia nabarmentzen 
saiatzen naiz, literaturan edo fikzioan ez ezik, bizitzaren edozein esparrutan ere, eta 
ondoren, istorioaren inguruko iritzitrukaket egin ondoren, galderaerantzunen bidez, euren 
parte hartzea bilatzen dut. Egokitzen denean, denon artean, istorio beri bat sortzea 
proposatzen diet ikasleei.

Aurkibidea

Izenburua: PRINTZESA ETA ERGELA

Argitaletxea:  elkar

Deskribapen laburra: 
Printzesa eta ergela, Antxiñe Mendizabal, Mai 
Egurtza: Kariñeri aitak beti deitu izan dio 
printzesa, eta amamak ere, jaio zenean, 
printzesaizena jarri ziotela esan zien gurasoei. 
Horregatik jakin nahi izan du betidanik Kariñek 
benetako printzesa bat ote den.

Urteak igaro dira eta, erantzun bat topatu 
nahian, Printzesa eta ilarra ipuina berriro 
irakurtzeko eskatu dio amari, txikitan egiten 
zuen bezala. Azkenean, ohartu da: ez gaitu 
edertasunak printzesa bihurtzen, 
sentiberatasunak baizik, hau da, besteen 
lekuan jartzeko gaitasunak. Eta hori da, hain 
justu, istorio honetako ergelari erakutsi behar 
izan diona.



EZAGUTU ELEBERRIA!
Asteburu bat tren zaharrean Pasartea

Halaxe da, bai, modu horietan eta beste hainbatetan ikus daiteke jendea bizitzen. Nire lagunen bizilekua, 
hala ere, ez da horien artean sartzen. Nire lagunena ez da batere ohikoa. Harrituko zarete,  baina horiek... 
tren batean bizi dira, tren zaharzahar batean. Eta pozik bizi dira bertan, aizue!
Honela galdetzen diete sarritan:
Baina nolatan bizi zarete tren zahar horretan?
Gu oso pozik bizi gara, bada! erantzuten dute, dudarik egin gabe.
Eta egia da, oso pozik daudela ematen du tren zaharrean bizitzen.
Beno, nik gehienbat Unai ezagutzen dut, Unai eta haren arreba Aitziber. Baina batez ere Unai, eskolan nire 
gelara doalako. Jatorra da oso, eta erabat normala. Tren zahar batean bizi dela, hori da dena.
Iaz ailegatu ziren gure herrira Unai, Aitziber eta haien gurasoak. Gu baino beltzaranagoak ziren, baina 
bestela, gu  bezalakoxeak. Aitak kontatu didanez, ez zuten diru nahikorik etxe bat erosteko, eta galedezka 
ibili ziren herrian barna. Bizitzeko leku bat behar zuten, jakina...

IDAZLEA: JAVIER MUGURUZA

Jabier Muguruza 1960an jaio zen Irunen, eta bost urte zituela musika munduan murgildu zen, akordeoia 
lagun. Zazpi urterekin Europako txapelketa eskuratu zuen instrumentu horrekin, Holandan, haurrentzako 
kategorian. Gerora, Frantzian, Italian eta Alemanian irabazi zuen lehiaketa hori.

Zuzenbide eta Pedagogia ikasten hasi zen, baina musikara dedikatzea erabaki zuen, azkenik

Aurkibidea

Izenburua: ASTEBURU BAT 
TREN ZAHARREAN

Argitaletxea:  Erein

Deskribapen laburra: 
Gure mutila aspertu egiten 
zen asteburuetan, baina behin 
tren zahar batera eraman 
zuen lehengusuak. Hura 
aldaketa eta poza.



EZAGUTU ELEBERRIA!
Izarren hautsa Pasartea

Berriki ateratako buztantxoa eta lau hankak astinduz, zifrizafra, zifrizafra, itsaso barnean mugitzen hasi zen 
ezkereskuin.
Izarretako lagunen aurpegi alaiak gogoan zituen Izartxok. Eta orain, mundu ixil horretan murgildurik, lasai 
zebilen.

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

Izenburua: IZARREN 
HAUTSA

Argitaletxea:  denonartean

Deskribapen laburra: 
Izar ederra zen Izartxo, 
zeruan dirdir alaia. Beti 
lagunekin jolasean, txintxan
txon, pozik eta irrifartsu...
Eta lurrera iritsen denean, 
amaren maitasuna aurkituko 
du. Hautsa gara, bai, izarren 
hautsa.



EZAGUTU ELEBERRIA!
Iker ikerlaria  Pasartea

Egun batez, jolas berria asmatu zuen.
Komuneko tapa altxatu eta pilota barruan sartzea zen kontua.
Gero, uff!, komeriak eta bi pilota kanpora ateratzeko…

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 

Aurkibidea

Izenburua: IKER 
IKERLARIA

Argitaletxea:  IBAIZABAL

Deskribapen laburra: 
Iker ikerlaria jakinmin 
handiko mutikoa da; 
irudimentsua eta burutsua ere 
bada, eta bihurri samarra ere 
bai. Etxean dagoela, sekulako 
burutazioak izaten ditu, 
xelebreak eta barregarriak. 
Eta, zuk, irakurle, horiek 
guztiak ezagutuko dituzu.



Aurkibidea

SAIO MUSIKALA
 
"Literaturatik musikara" saio musikatua eskaintzen dut. Saioa hiru zatitan banatuta dago.

Nire idazle eta musikari ibilbidea zein izan den argitzen diet (20 min.)
Bisitaren aurretik ikasleek nire inguruan landutakoaren inguruko galderak erantzuten ditut, horretarako, eta 
irakasleak lagunduta, nire inguruko informazioa aurkitu behar dute interneten, hemerotekan, liburutegian... (20 
min.)
45 abesti kantatzen ditut gitarraren laguntzaz, nire konposatzeko modua zein den erakusteko (20 min.)

ASIER SERRANO

1997an Bada hiri gorri bat argitaratu zuenetik, hainbat poema liburu argitaratu ditu: Picassoren zaldia, Hiri gorritik 
eta Desterratuen piztiarioa. 2001ean Hoteleko kontuak narrazio bilduma eta Mari Basajaunaren eremuan 
haurrentzako liburua argitaratu zituen. Horrez gain, bi eleberri argitaratu ditu: Eskuetan mapak eta Erlojugilea. 
Literaturaz gain, musika munduan ere hainbat lan egindakoa da: Lorelei taldeko abeslaria eta letragilea da eta 
bakarka hainbat disko atera ditu, hala nola, Ez esan inori, Hoteleko kantuak eta Gerrari bai.   



EZAGUTU ELEBERRIA!
Tximeletak hondartzan Pasartea

Itsasertzean, izugarria zen olatuen burrunba. Apar zuriak oinak estali zizkigun eta Anek 
garrasi egin zuen ezusteko olatu batek gerriraino busti zuenean. Nik lasterka egin nuen 
atzerantz, Aneren oihuek eragindako irribarrea ezpainetan, beldurra ezkutatzeko

Aurkibidea

Izenburua: TXIMELETAK 
HONDARTZAN

Argitaletxea:  Erein

Deskribapen laburra: 
Ipuin honetan haur etorkinen mundua 
islatzen saiatu naiz. 
Kontakizunaren oinarrian nire ikasle 
etorkinen bizitza dago. 
Argumentua: Adelaren ama haurdun 
zegoela bakarbakarrik etorri zen 
Kolonbiatik 
Hernanira, eta hantxe bizi da 
alabarekin beste familia batekin 
partekatu beharko duten 
etxebizitzan. Neskatoak eguna kalean 
eta ikastetxean igarotzen du, eta 
gauez, amarena 
eta biena den ohe txikian ezkutatzen 
da. Uda batean, ordea,… 

IDAZLEA: MAIXA ZUGASTI

Haur eta gazte literaturako irakurleekin partekatutako uneak oso aberatsak dira niretzat. 
Saioetan, lehenbizi, liburuaren gaia jorratzen dut, eta ondoren, galderak erantzuten ditut. 
Ikastetxera joan aurretik irakasleekin hitz egiten dut eta saioaren nondik norakoak azaltzen 
dizkiet



EZAGUTU ELEBERRIA!
Korri kuru korri Pasartea

Jirafari geri esaten dioten lurraldean, Sennar hiriko karabasarrean eta kasik konturatu gabe, mutiko isil 
bat hasi zen jirafa zaintzen: Atir zen, eta ezin jakin zeinek zeini segitzen zion, animaliak mutilari ala 
mutilak animaliari, beti batera ikusten baitziren, gerizpetan jostetan edo eguzkitan egonean. 
Jirafakumeak kontutxoak egiten zizkion eta mutikoak esnea ekartzen zion, edo ahoan desegiten ziren 
akazia hosto samurrak. Jirafa hazi eta hazi zebilen, eta bere lepoak ordurako ematen zuen zuhaitz 
horretxen baten adarra irentsia zuela

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.

Aurkibidea

Izenburua: KORRI KURU KORRI

Argitaletxea: Ibaizabal 

Deskribapen laburra: 
Erorketa baten ondorioz, Nora 
ospitalean sartu da eta han Kuru 
ezagutuko du. Bere istorioa 
tristeegia iruditzen zaio eta, 
horregatik, nahiago du ez 
kontatzea. Hori dela eta, 1827an 
Egiptotik Parisera Frantziako 
erregeerreginei Mehmet Ali pashak 
egindako opari moduan bidaiatu 
zuen jirafaren istorioa kontatu dio. 
Bidaia horretan, Atir, bizitzan 
bakarrik dabilen eta azkenean 
elkarrekin banaezin bihurtuko diren 
haurra izango du lagun.



EZAGUTU ELEBERRIA!
 Leizezuloko misterioa Pasartea

Ainhoak gustura entzuten ditu toki misteriotsu horretako istorioak. Pentsatzen du sekretu asko gorde behar 
dituela koba ilun eta tranpaz beteriko horrek. Agian, herensugeren bat ere gordeko da bertako zulo sakon eta 
ilunenean. Diotenez, batzuetan laino zurixka ateratzen da lurraren erraietatik.”

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

Aurkibidea

Izenburua: LEIZEZULOKO 
MISTERIOA

Argitaletxea:  Ibaizabal

Deskribapen laburra: 
Bost neskatila Arrikruzko 
leizezuloan izan dira eta 
leizeetako lehoi amak 
ametsetan gomendio bat egin 
die: leizezulo barrutik haren 
umearen hezurrak atera 
behar dituzte amaren 
babesera ekartzeko. Zailtasun 
eta oztopo handiak 
eginkizuna betetzeko.



EZAGUTU ELEBERRIA!
Aita oker dago Pasartea

Bakoitza bere bizikleta gainean, Xuban aurretik zela, haren atzetik Serlo, eta azkena Xubanen aita, Txomin 
Enetik Loiolara joan ziren, handik Egiara, gero Intxaurrondora, Grosera, eta Kursaaleko bi kuboen artean zegoen 
tunel estu batean sartu ziren, bizikleten argiak piztuta. 
       –Baina nora arraio goaz? –oihukatu zion aitak Xubani tunel barruan.

Aurkibidea

Izenburua: AITA OKER 
DAGO

Argitaletxea:  Igelio igela
Deskribapen laburra: 
Zortzi ipuin biltzen ditu 
liburuak. Aldez edo moldez, 
guztietan ikusten da figura 
patriarkalei egozten zaien 
harrizko izaera ez dela, berez, 
hain gogor eta sendoa, eta 
pitzadura ugari izaten dituela

IDAZLEA: JUAN LUIS ZABALA

Eskoletan egiten ditudan saioetan gustura aritu ohi naiz. Maite dut ikasleen galderei erantzutea, batzuetan 
ezustekoak izaten badira ere. Egia da liburuari buruzko azalpenik onenak liburuak berak ematen dituela, edo 
eman behar dituela, baina liburuak gai askori buruzko jakinmina piztu dezake, eta hori pozgarria izaten da 
idazlearentzat.



EZAGUTU ELEBERRIA!
Liur azeria Pasartea

Marixak, baserriko lanak egiten dituen bitartean, lau luma aurkitu ditu lurrean botata. Susmo txarra hartuta oiloak 
zenbatzen hasi da: Bat, bi, hiru, lau...lau...lau??? Baina non demontre dago bostgarren oiloa??

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. 

Aurkibidea

Izenburua: LIUR AZERIA

Argitaletxea:  denonartean



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.

Aurkibidea



IDAZLEA: GAIZKA AROSTEGI

Txikitxikitatik izan dut istorioak asmatzeko grina. Lehen, haur bat nintzenean, denek ameslari deitzen zidaten. 
Orain, berriz, idazle esaten dit bakarren batek. Hitzak ditut altxor eta aberri. Hitzak dira errealitate grisaren 
gainetik altxatzen nauten hegoak. Hitzek  beste larruazaletan sartu eta nireak ez diren bizitzak bizitzeko aukera 
eskaintzen didate. Nire liburuen bidez irakurlea hunkitu, dibertitu, gozarazi edota urrutira eraman nahi dut. Nire 
baitan dagoena berarekin nolabait partekatu.
Gogoko dut haur eta gazteekin elkartzea. Idaztea oso lan isila eta bakartia da eta askotan itsu nabil bidea 
jorratzen. Saio hauek paperaz bestalde nor dagoen ezagutzeko parada aparta ematen didate eta biziki 
eskertzen ditut.

Aurkibidea

Izenburua: KARLISTEN 
ALTXORRA
Argitaletxea:  Elkar

Alex eta Irati, oso 
ezberdinak diren gazteek, 
karlisten altxor galdua non 
dagoen azaltzen duen 
gutun zahar bat aurkitzen 
dute Baztan aldean. Baina 
haiek ez dira jakinaren 
gainean dauden bakarrak 
eta bilaketa oso kontu 
arriskutsua bilakatuko zaie. 
Historiaz eta misterioz 
jositako abenturazko 
eleberri bat



EZAGUTU ELEBERRIA!
Mel eta ehun goibel Pasartea

Elurra ausarki egiten zuen toki batean, bazen behin inuit bat Mel deitzen zena. Mel eta ehun goibel deitzen zuten 
denek, bere gaineko zerua goibeltzen zelako beti. Egun batean, elurra hasi zuen inoiz baino gogo 
handiagoarekin eta Melek pentsatu zuen iritsi zela joateko eguna. Bere puskak bildu, eta abiatu zen eguzkiaren 
atzetik eta elurra bezain isilik.

IDAZLEA: CASTILLO SUÁREZ

Castillo Suárez naiz, Altsasukoa, lanbidez euskara teknikaria. Txiripaz hasi nintzen liburuak idazten eta 
dagoeneko baditut hogei bat argitaratuta. Gustatzen zait saioak egitea Euskal Herriko hainbat tokitako haurrak 
eta gazteak ezagutzeko aukera ematen didatelako, haiek entzuteko eta elkarrekin idazteko, saioak ez baitira 
idazlea entzuteko bakarrik.  

Aurkibidea

Izenburua: 
MEL ETA EHUN GOIBEL
Argitaletxea:  
Denonartean

Deskribapena:

Mel izeneko inuit baten 
istorioa kontatzen digu, ez 
zuena lagun askorik bere 
herriko haur bakarra zelako. 
Melek ez zekien zer zen 
belarra, zuhaitza edo lorea, 
ez zituelako inoiz ikusi. Ez 
zen inoiz bere herritik atera.



Aurkibidea

EZAGUTU ELEBERRIA!
Anna Kopek eta matrioxken kondaira

IDAZLEA: HARITZ LARRAGETA

Haritz Larrageta Iruñean jaio zen 1986an, eta bertan bizi da gaur egun. Euskara irakasle eman zituen hainbat 
urte eta eduki didaktikoen sorkuntzan ibili da azkenaldian.
2019. urtean Iruñeko udalak antolatzen duen Egile Berrientzako Euskarazko XXIX.
Literatur Lehiaketan lehen saria jaso zuen Pertseoren alabak narrazio laburrarekin.
2022an argitaratu zuen Anna Kopek eta matrioxken kondaira (Erein); “Anna Kopek” haur eta gazte literaturako 
bildumaren lehenengo liburua.

Izenburua: 
ANNA KOPEK ETA MATRIOXKEN KONDAIRA
Argitaletxea:  Erein

Deskribapena:
Uxueren eta Jokinen
ama kazetaria da eta, hori
dela eta, bidaiatzea tokatzen zaie
maiz. Baina, honako honetan, ezohiko
abenturak biziko dituzte eta Moskuko
kaleetan arriskuari aurre egin beharko diote.

Nor dute segika?
Zein da matrioxken kondaira?
Zer da Svet taldea?
Eta, batez ere,
nor da Anna Kopek?



Aurkibidea

EZAGUTU ELEBERRIA!
Harri bat poltsikoan 

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.

Izenburua: 
HARRI BAT POLTSIKOAN
Argitaletxea:  Igelio igela

Deskribapena:

Jolas bat egitea gustatzen zaio Xanari etxe ondoko zebrabidera iristean:
–Amatxo, amatxo, ezin dira marra beltzak zapaldu! Eta beste alderaino marra beltzik zapaldu gabe iristen 
banaiz… hegoak aterako zaizkit ikastolaraino hegan eginez joateko!
Eta hortxe doa Xana egunero ikastolaraino, besoak astinduz, hegaztia dela imajinatuz.
Gaurkoan, ordea, zebrabidea marra beltzik zapaldu gabe igaro duenean, gauza zoragarri bat gertatu da…



OHARRA
Gida honetan, idazle bakoitzak liburu bat aurkeztu du, baina haren liburu gehiago ere badituzu aukeratzeko “Saioak 
eskatu” atalean.

Zalantzarik izanez gero, jar zaitezte gurekin harremanetan: programak@idazleak.eus

Aurkibidea


