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2018/06/11 48 notizia(k)
Aharrausi printzesa / Gil, Carmen (2009)
Aharrausi printzesa [testu inprimatua] / Gil, Carmen, Egilea; Odriozola,
Elena (1967-...), Irudigilea; Goikoetxea, Arkaitz (1980-...),
Itzultzailea. - Tafalla : Txalaparta, 2009. - 28 or.: kol. ir.; 24 x 26
cm. - (Txo!-OQO) .
ISBN 978-84-8136-561-0 : 13,00 EUR.
Laburpena : Istorio honetan ageri dira jauregi hori-hori bat, urrezko
koroa zuen erregea eta etengabe aharrausika ari zen printzesa. Izan
ere, Italiako izozki bolek, lumazko lastairek,elefante hori-horiek ez
dute alaitzen printzesen bihotza lagun on batek bezainbeste.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Gaztelania
(spa)
Indexazio hamartarra : 860 (Gaztelaniazko literatura)
Generoa : Albuma
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Jatorrizko izenburua : La princesa que bostezaba a todas horas
Lege gordailua : NA-3051/2009
Sorturtea : 2005
Sortze_data : 2011/01/12
Aisha eta tximeleta zuria / Lucas, Belen (2006)
Aisha eta tximeleta zuria [testu inprimatua] / Lucas, Belen, Egilea;
Lucas, Belen, Irudigilea. - Bilbo : Gero, 2006. - 28 or.: kol. ir.; 20
cm. - (Alboka) .
ISBN 978-84-271-2823-1 : 7,50 EUR.
Laburpena : Tximeleta zuriaren bisita jasotzen duen hiria oso handia
da eta jende asko bizi da bertan. Haraino iritsi ziren Aisharen gurasoak
eta amona ere, oso urrun dagoen herrialde batetik. Hiriko beste jende
gehienaz bestelako ohiturak ditu Aisharen familiak, oraindik ez baita
asko egokitu bizileku berrira. Uda da, eta hiriko haurrek kalean jostatu
ohi dute goizetik gauera, beren amek etxera deitzen dieten arte. Aishak,
ordea, leihotik ikusten ditu besteen jolasak, haiekin ibiltzeko irrikaz
badago ere. Baina gauzak aldatzear daude.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : BI-3195/05
Sortze_data : 2008/10/03
Ametsontzi / Igerabide, Juan Kruz (1956-...) (1996)
Ametsontzi [testu inprimatua] / Igerabide, Juan Kruz (1956-...), Egilea;
Lucas, Jesus, Irudigilea. - Donostia : Elkar, 1996. - 24 or.: kol. ir.; 19
cm. - (Zazpi; 1) .
ISBN 978-84-7917-590-0.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : B-37622/1996
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Bilduma : Elkar : Zazpi
Animalia guztiak ez dira urdinak / Boutignon, Béatrice (2008)
Animalia guztiak ez dira urdinak : Desberdintasun txikien liburu handia
[testu inprimatua] / Boutignon, Béatrice, Egilea; Boutignon, Béatrice,
Irudigilea; Aztiri itzultpen zerbitzua, Itzultzailea. - Donostia : Ttarttalo,
2008. - 40 or.: kol. ir.; 20 x 26 cm. - (Album ilustratuak) .
ISBN 978-84-9843-127-8 : 14,00 EUR.
Laburpena : Igarabak bainujantzian, asto lotsatiak, saguak euripean,
jirafa dotoreak...
Liburu zoragarri honetako animaliak familiaka bildu ditugu ; antzekoak
dira guztiak, baina baita desberdinak ere.
Animalia guztiak ez dira urdinak jolas egiteko nahiz irakurtzeko liburua
da, eta behatzeko, barre egiteko, hitz egiteko eta ikasteko gonbita
egiten dio haurrari.
Liburu bizia, poetikoa eta samurra..., bikaina hazten laguntzeko.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Frantsesa
(fre)
Indexazio hamartarra : 840 (Frantsesezko literatura)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Jatorrizko izenburua : Tous les animaux ne sont pas bleus
Lege gordailua : SS-1411/2008
Sorturtea : 2007
Sortze_data : 2010/03/14
Bilduma : Ttarttalo : Album ilustratuak
Anton Kaiku / Izagirre, Antton (2003)
Anton Kaiku [testu inprimatua] / Izagirre, Antton, Egilea; Mitxelena, Jokin
(1962-...), Irudigilea. - Donostia : Elkar, 2003. - 32 or.: kol. ir.; 20
cm. - (Batela; 6) .
ISBN 978-84-9783-053-9 : 6,70 EUR.
Laburpena : Anton Kaiku euskaldunen herrira heldu da.
Entzuten duen guztia sinetsi eta agintzen dioten huraxe egiten du, baina
ostikoa hartzen dute bazterretan.
Zergaitik haserretzen ote zaizkio horrela euskaldunak ?
Zer gixaje xelebrea, euskaldun jende hau !
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : SS-1124/2003
Bilduma : Elkar : Batela
Atik Zra Kristobal Kolonekin batera / Cruz-Contarini, Rafael (2006)
Atik Zra Kristobal Kolonekin batera [testu inprimatua] / Cruz-Contarini,
Rafael, Egilea; Lartategi, Josu, Itzultzailea; Salmeron, Rafael,
Irudigilea. - Bilbo : Aizkorri, 2006. - 30 or.: kol. ir.; 21 cm. - (Mendi
sorgindua) .
ISBN 978-84-8263-358-9 : 5,75 EUR.
Laburpena : Ilustrazioetan oinarritzen den jolasa planteatzen da liburu
honetan. Gaia Kristobal Kolon; aitzakia, haren aurkikuntzak; metodoa,
alfabeto jokoa. Ilustrazio erakargarriak ditu liburu honek, koloretsuak eta
interpretazio erraza dutenak.
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Hizkuntzak : Euskara (baq)
Gako-hitzak : Alfabetoa
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : LE-660/06
Sortze_data : 2008/09/24
Azeria eta arrain-saltzailea / Vinyes, Jordi (2001)
Azeria eta arrain-saltzailea [testu inprimatua] / Vinyes, Jordi,
Egokitzailea; Escola, Elisabet|, Irudigilea; Ormazabal, Joxantonio
(1948-2010), Itzultzailea. - Donostia : Elkarlanean, 2001. - 24 or.: kol.
ir.; 19 cm. - (Sirena; 14) .
ISBN 978-84-8331-791-4.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Kataluniera
(cat)
Indexazio hamartarra : 849 (Katalanierazko literatura)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : NA-2507/2001
Sortze_data : 2004/03/23
Bilduma : Elkar : Sirena saila
Beldar gosetia / Carle, Eric (2006)
Beldar gosetia [testu inprimatua] / Carle, Eric, Egilea; Errotabehere,
Xan, Itzultzailea; Carle, Eric, Irudigilea. - Uztaritze : IKAS euskal
pedagogia zerbitzua, 2006. - 32 or.: kol. ir.; 16 x 19 cm.
6,00 EUR.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Ingelesa
(eng)
Indexazio hamartarra : 810 (Ingelesezko literatura - Ipar Amerika)
Generoa : Haur literatura
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Jatorrizko izenburua : The very hungry caterpillar
Sorturtea : 1969
Sortze_data : 2008/11/14
Honi buruzko informazio gehiago : http://www.ikas.org
/argitalpenak/Beldar-Gosetia.html
Bihotz xixtada / Pissenlit, Lili (2002)
Bihotz xixtada [testu inprimatua] / Pissenlit, Lili, Egilea; Lako,
Mirentxu, Itzultzailea; Gautier, Vanessa, Irudigilea; Hennebutte-Millard,
Amaia, Itzultzailea. - Baiona : Gatuzain, 2002. - 32 or.: kol. ir.; 17 x
22 cm. - (Gatu berdea) .
ISBN 978-2-913842-21-2 : 7,50 EUR.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Frantsesa
(fre)
Generoa : Albuma
Publikoa : 8 urtetik aurrera
Sorturtea : 2001
Sortze_data : 2002/05/05
Elorriren Irribarrea / Kazabon, Antton (1954-....) (2007)
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Elorriren Irribarrea [testu inprimatua] / Kazabon, Antton (1954-....),
Egilea; Morente, Enrique (1968-...), Irudigilea. - Amorebieta-Etxano :
Ibaizabal, 2007. - 23 or.: kol. ir.; 23 cm. - (Oker; 4) .
ISBN 978-84-8394-079-2 : 7,30 EUR.
Laburpena : Tren gorrian Ortzigain ezagutzera tran-tran, tran-tran
badoa, badator Elorri. Zu ere igo zaitez nahi baduzu gurekin etor.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : Z-3505/07
Eskimoaren mezua / Richard, Françoise (2006)
Eskimoaren mezua [testu inprimatua] / Richard, Françoise, Egilea;
Videgain, Maialen, Itzultzailea; Coster, Thomas de,
Irudigilea. - Uztaritze : IKAS euskal pedagogia zerbitzua, 2006. - 35
or.: kol. ir.; 19 x 21 cm.
ISBN 978-2-84963-024-2 : 3,80 EUR.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Frantsesa
(fre)
Indexazio hamartarra : 840 (Frantsesezko literatura)
Generoa : Haur literatura
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Jatorrizko izenburua : Le message de l'eskimo
Sorturtea : 2000
Sortze_data : 2008/11/14
Honi buruzko informazio gehiago : http://www.ikas.org
/argitalpenak/Eskimoaren-mezua-Batuaz.html
Etsai zaharra eta mendiko lehoia / Arratibel, Joxe (1923-...) (2000)
Etsai zaharra eta mendiko lehoia [testu inprimatua] / Arratibel, Joxe
(1923-...), Egilea; Zubizarreta, Patxi (1964-...), Egilea; Zabaleta, Jon
(1950-...), Irudigilea. - Donostia : Erein, 2000. - 28 or.: kol. ir.; 21 x 21
cm. - (Urrezko giltza; 1) .
ISBN 978-84-7568-935-7 : 10,50 EUR.
Laburpena : Artean irakurtzen ez dakiten umeek guraso edo pertsona
heldu baten laguntza izango dute. Ikaste bidean dauden umeentzako,
eta ikasi ondorengo lehen urrats eta nekeetan ari diren umeentzako da
sail hau : batzuk irakurtzearen helburutik gertuago, beste batzuk
urrunxeago, baina denak ari dira ahalegin berean, urratsen arteko aldea
besterik ez da berena. Egia esan, adin horietan, ilustrazioa da idatzia
bera baino inportanteagoa. Ipuinaren alderdi erakargarriena ilustrazioen
dotorezian dago. Baina, kontuz gero, ez baitago ipuin erkargarririk istori
ederrik gabe ; eta, jakina, istorio eder horretan irakurri behar dute. Hori
da sailaren helburua : modu atsegin eta erakargarri batean haurren
irakurmena hobetzea.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Albuma
Publikoa : 2 urtetik aurrera
Lege gordailua : SS-1250/2000
Etxeko makina zorabiatu egin dira / Ateka, Piedad (1999)
Etxeko makina zorabiatu egin dira [testu inprimatua] / Ateka, Piedad,
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Egilea. - Bilbo : Izar, 1999. - 24 or.: kol. ir.; 19 cm. - (Pinpilinpauxa
bilduma; 9) .
ISBN 978-84-7870-420-0.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : BI-555/99
Bilduma : Izar : Pinpilinpauxa sorta
Gure bizilaguna sorgina da / Rainaud, Sylvie
Gure bizilaguna sorgina da [testu inprimatua] / Rainaud, Sylvie, Egilea;
Rainaud, Sylvie, Irudigilea. - Donostia : Ttarttalo, [s.d.]. - 16 or.: kol.
ir.; 23 cm. - (Nimiño; 2) .
ISBN 978-84-8091-716-2.
Laburpena : Nimiñoren urtebetetzerako, bere burasoek liburu bikaina
oparitu diote;"Elur Zuri" du izena. Ikaragarri gustatu zaio liburua, baina
batez eresorgin maltzurrak sortu dio zirrara!
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Frantsesa
(fre)
Generoa : Albuma
Sortze_data : 2003/10/14
Haserre gorria / Allancé, Mireille d' (2016)
Haserre gorria [testu inprimatua] / Allancé, Mireille d', Egilea; Casenave,
Alice, Itzultzailea. - Uztaritze : IKAS euskal pedagogia zerbitzua, 2016. - 36
or.; 26 cm.
Laburpena :
Peiok biziki egun txarra iragana du. Ez da umore onean, eta gainera, aitak
erasiatu du. Orduan Peiok bere baitan sentitu du Gauza ikaragarria igaten.
Gauza horrek makur handiak egin ditzake... aski goiz ez baldin bada
geldiarazten.
Edukia : Gaia : emozioen adierazpena.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Frantsesa (fre)
Gako-hitzak : emozioak haserrea
Indexazio hamartarra : 840 (Frantsesezko literatura)
Generoa : Albuma
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Sortze_data : 2016/11/09
Publikoa : Ama eskola
Honi buruzko informazio gehiago : http://www.berria.eus/paperekoa
/2392/039/002/2016-11-13/bihotzarekin_entzuten.htm
Haur korapiloak : haizea lotzen / Igerabide, Juan Kruz (1956-...) (1997)
Haur korapiloak : haizea lotzen [testu inprimatua] / Igerabide, Juan Kruz
(1956-...), Egilea; Oses, Pedro, Irudigilea. - Iruñea : Pamiela, 1997. - 71 or.:
z.-b. ir.; 19 cm. - (Tamaina ttikia; 29) .
ISBN 978-84-7681-254-9.
Laburpena : Belaunean min hartzen duzunean, korapiloa bezalakoa jartzen
zaizu, eta ez dizu lasterka egiten uzten. Horren antzeko korapiloak sortzen
dira batzuetan sabelean, edo bihotzean, edo eztarrian, edo buruan.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
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Indexazio hamartarra : 899.921 (Euskarazko literatura - Poesia)
Generoa : Olerki bilduma
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : NA-1067/97
Bilduma : Pamiela : Tamaina ttikia
Idazlearen bibliografia : Igerabide, Juan Kruz
Hazi nahi dut ! / Ross, Tony (2003)
Hazi nahi dut ! [testu inprimatua] / Ross, Tony, Egilea; Euba, Peru,
Itzultzailea. - Donostia : Hiria, 2003. - 31 or.: kol. ir.; 24 cm. - (Haurren
aurrenak) .
ISBN 978-84-95765-90-1.
Laburpena : Handia izan nahi du printzesa txikiak, baina gauza asko egin
behar du horretarako.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Ingelesa (eng)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Jatorrizko izenburua : I want to be !
Sorturtea : 2002
Bilduma : Hiria : Haurren aurrenak
Hotsateko basoa / Olaso, Xabier (1964-...) (2005)
Hotsateko basoa [testu inprimatua] / Olaso, Xabier (1964-...), Egilea;
Lucas, Belen, Irudigilea. - Bilbo : Aizkorri, 2005. - 36 or.: kol. ir.; 21
cm. - (Mendi sorgindua) .
ISBN 978-84-8263-352-7 : 7,00 EUR.
Laburpena : Hotsateko basoa hotsez eta hitzez beterik dago. Bertako
animaliak eta pertsonaiak ezagutuku dituzu orriotan ibili-ibilian.
Irudimenez bete motxila eta bizkarrean hartu. Osteratxo bat egin
dezagun Hotsateko basoan zehar!
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : LE-1631/2005
Lehen argitaraldia : 2005
Bilduma : Aizkorri : mendi sorgindua
Laburpena_frantsesez : La forêt bruyante est remplie de sons et de
mots. Tu vas connaître les animaux et les personnages de ces lieux en
parcourant ces pages. Remplis ton sac à dos d'imagination et prends-le
sur ton dos. Partons dans la forêt bruyante !
Itsasoa etxe barruan / Cano, Harkaitz (1975-...) (2003)
Itsasoa etxe barruan [testu inprimatua] / Cano, Harkaitz (1975-...), Egilea;
Valverde, Mikel (1966-...), Irudigilea. - Donostia : Elkar, 2003. - 32 or.: kol.
ir.; 20 cm. - (Batela; 4) .
ISBN 978-84-9783-014-0 : 6,70 EUR.
Laburpena : Jorge sinetsita zegoen bere etxeko sukaldea itsasoa zela.
Sukaldeko horma zuria eta urdina zen : urdina erdiraino eta zuria hortik
sabairaino. Horregatik sartzen zen beti Jorge sukaldera gosaltzera urpeko
betaurreko eta guzti.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
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Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : SS-535/2003
Bilduma : Elkar : Batela
Jaxinto eta giltza erraldoia / Mendoza, Miriam (2007)
Jaxinto eta giltza erraldoia [testu inprimatua] / Mendoza, Miriam,
Egilea; Gaztelumendi, Maite, Irudigilea. - Bilbo : Gero, 2007. - 28 or.:
kol. ir.; 20 x 20 cm. - (Alboka) .
ISBN 978-84-271-2861-3 : 6,50 EUR.
Laburpena : Naturaren elementuak gizakiak bailiran azaltzen dituen
kontakizuna dugu hau. Ilargia eta eguzkia, hain zuzen ere. Jaxinto
bizkorrak konpondu beharko ditu bi hauen arteko liskarrak. Izan ere,
fantasiazko ipuin honetan, kontatzen zaigu aspaldi-aspaldian eguzkia
eta ilargia haserretu eta konpondu zirenekoak. Ilustrazioak
narrazioaren lagungarri zainduak dira.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : BI-1366/07
Sortze_data : 2011/07/05
Jenio gaiztoa / Añorga, Pello (2007)
Jenio gaiztoa [testu inprimatua] / Añorga, Pello, Egilea; Mitxelena, Jokin
(1962-...), Irudigilea. - Bilbo : Aizkorri, 2007. - 32 or.: kol. ir.; 21
cm. - (Irakurri bizi) .
ISBN 978-84-8263-364-0 : 6,00 EUR.
Laburpena : Amatxo eta Aitatxo, aspaldiko partez, hondartzara joan
dira Lolarekin. Zein ondo! Amatxo eta Aitatxo egunkaria irakurtzen hasi
dira segituan ; Lola, aldiz, olatuekin jolasten hasi da: Lo eta La, Lo eta
La. Olatuek ez dute harrapatzen. Olatuek egiten dute aurrera; Lola,
berriz, atzera. Zein dibertigarria den! Alabaina, bat-batean...
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : LE-1575/2007
Jiran-biran / Añorga, Pello (1998)
Jiran-biran [testu inprimatua] / Añorga, Pello, Egilea; Mitxelena, Jokin
(1962-...), Irudigilea. - Bilbo : Aizkorri, 1998. - 41 or.: z.-b. ir.; 20
cm. - (Mendi sorgindua) .
ISBN 978-84-8263-313-8.
Laburpena : Poza
poza
po
zapo,
goma
goma
go
mago :
hitzaren magia,
juran-biran liburu hinetan dago
Hizkuntzak : Euskara (baq)
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Indexazio hamartarra : 899.921 (Euskarazko literatura - Poesia)
Generoa : Olerki bilduma
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : LE-1347/98
Bilduma : Aizkorri : Mendi sorgindua
Jo musika, jo ! / Desclot, Miquel (2004)
Jo musika, jo ! [testu inprimatua] / Desclot, Miquel, Egilea; Rifà, Fina,
Irudigilea; Igerabide, Juan Kruz (1956-...), Itzultzailea. - Donostia : Elkar,
2004. - 75 or.: z.-b. ir.; 19 cm. - (Xaguxar; 131) .
ISBN 978-84-9783-148-2 : 8,30 EUR.
Laburpena : Jo musika, jo (Més música, mestre) hitzez hitz itzulita Jo,
musika gehiago, maisu izango litzateke. Orkestra sinfonikoko instrumentuen
aurkezpen jolastia egiten du idazleak, poemaz poema, festa giro zorabiagarri
eta alaian murgilduz irakurlea. Lau zatitan banaturik dago loburua:
lehenengoak, liburuari izena ematen dionak, zenbait instrumentu aurkezten
ditu, gehienak haizezkoak; bigarrenak, musika instrumentuei buruzko
igarkizunak dakartza; hirugarrenak, instrumentu gehiago, batik bat
sokazkoak; laugarrenak, plazako festa giroko zenbait instrumentu aurkezten
dizkigu. Jolasteko eta gozatzeko liburua duzu hauxe.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Kataluniera (cat)
Indexazio hamartarra : 849 (Katalanierazko literatura)
Generoa : Olerki bilduma
Publikoa : 10 urtetik aurrera
Jatorrizko izenburua : Més música, mestre
Lege gordailua : SS-506/2004
Bilduma : Elkar : Xaguxar
Joanaren erregin aulkia / Zubizarreta, Patxi (1964-...) (1998)
Joanaren erregin aulkia [testu inprimatua] / Zubizarreta, Patxi (1964-...),
Egilea; Villate, Agurtzane, Irudigilea. - Bilbo : Aizkorri, 1998. - 34 or.:
kol. ir.; 21 cm. - (Mendi sorgindua) .
ISBN 978-84-8263-315-2 : 6,00 .
Laburpena : Istripu batek erabat aldatu du Joana eta Bixintxoren
bizitza. Joana erregina egin da, denen gogoan dago eta denek dute
gogoko. Bixintxo, ostera, baztertuta sentitzen da eta serios, muturluze
eta kopetilun dago...
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : LE-1349/98
Jonasek arazo potolo bat du / Igerabide, Juan Kruz (1956-...) (2004)
Jonasek arazo potolo bat du [testu inprimatua] / Igerabide, Juan Kruz
(1956-...), Egilea; Valverde, Mikel (1966-...), Irudigilea. - Bilbo :
Aizkorri, 2004. - 46 or.: kol. ir.; 21 cm. - (Mendi sorgindua. Lehen
irakurleak) .
ISBN 978-84-8263-345-9 : 6,65 EUR.
Laburpena : Areba txikia jaio zenetik, gutxi gorabehera, Jonasek arazo
larri bat dauka. Gauero lo dagoen bitartean, amesgaizto bera izaten du.
Sorgin bat azaltzen zaio eta bere erratzaz, kilimak egiten dizkio
sabelean. Horren ondorioz, Jonasek gauero ohea txisaz bustitzen du. Oso
kezkaturik dago Jonás; baita gurasoak ere. Arazoa konpontzeko izeba
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Paulirengana joko dute;gauza asko irakurtzen ditu eta ezagutuko du, ziur
aski, erremedioren bat arazo honentzat.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Lege gordailua : LE-1286/04
Sortze_data : 2005/12/05
Kilikolore / Kazabon, Antton (1954-....) (2000)
Kilikolore [testu inprimatua] / Kazabon, Antton (1954-....), Egilea;
Hernandez, Ander, Irudigilea. - Donostia : Elkarlanean, 2000. - 75 or.: z.-b.
ir.; 19 cm. - (Xaguxar; 103) .
ISBN 978-84-8331-700-6 : 7,90.
Laburpena :
Haurrentzako poema sorta bat eskaintzen digu Antton Kazabonek liburu
honetan, batzuk arinago, besteak sakonago, interesgarriak guztiak. Gai ugari
lantzen du egileak: animaliak, erreka, ilargia, ametsak, irria eta abar luze
bat. Hizkera aberatsa du, zorrotza batzuetan, leuna besteetan, eta pieza
batzuk duten erritmoari esker egokiak dira haurrek buruz ikas ditzaten ere.
Poema liburuetan dugun hutsunea kontuan hartuz, uste dugu ?Kilikolore??k
bere ekarpentxoa egiten duela haur literaturako alor honetan.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.921 (Euskarazko literatura - Poesia)
Generoa : Olerki bilduma
Publikoa : 10 urtetik aurrera
Lege gordailua : NA-2999/2000
Sortze_data : 2018/06/01
Bilduma : Elkarlanean : Xaguxar
Laino pinpirina / Lopez, Joserra (2012)
Laino pinpirina [testu inprimatua] / Lopez, Joserra, Egilea; Elgorriaga, Ander,
Irudigilea. - Uztaritze : IKAS euskal pedagogia zerbitzua, 2012. - 35 or.: kol.
ir.; 24 cm.
7,50 EUR.
[UNESCO_V2] 3 Kultura:3.40 Literatura:Literatura forma eta generoa:Fikzioa
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Haur literatura
Publikoa : 8 urtetik aurrera
Sortze_data : 2012/09/27
Honi buruzko informazio gehiago : http://www.ikas.org/argitalpenak
/Laino-pinpirina.html
Mailu zopa / Schubert, Ingrid (2008)
Mailu zopa [testu inprimatua] / Schubert, Ingrid, Egilea; Schubert, Dieter,
Irudigilea; Jaka, Aiora, Itzultzailea. - Donostia : Ttarttalo, 2008. - 24 or.:
kol. ir.; 27 cm. - (Album ilustratuak) .
ISBN 978-84-9843-128-5 : 13,00 EUR.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Alemana (ger)
Gako-hitzak : Gekke buren
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Indexazio hamartarra : 830 (Alemanezko literatura)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Lege gordailua : SS-1055/2008
Sortze_data : 2010/03/14
Marraztuidazu gutun bat / Zubizarreta, Patxi (1964-...) (2001)
Marraztuidazu gutun bat [testu inprimatua] / Zubizarreta, Patxi
(1964-...), Egilea; Armspach, Marko (1969-....), Irudigilea. - Bilbo
(Henao, 6) : Desclée de Brouwer, 2001. - 32 or.: kol. ir.; 21 x 27 cm.
ISBN 978-84-330-1585-3.
Laburpena : Ainhoaren ama, Ageda, bidaia luze bat egitera joango
da, eta Ainhoa bera eta aita agurtzera joan dira. Agedak alabari
agintzen dio telefonoz deituko diola eta gutunak idatziko dizkiola.
Alabari eskatzen dio, berriz, gutunak marrazteko, oraindik ez baitaki
idazten; aitak lagunduko dio bidaltzen. Hortik aurrera komunikazio
horren bilakaera ezagutuko dugu, beti Ainhoaren ikuspuntutik:
batzuetan gutunak iristen zaizkio umeari, leku urrunetatik, baina ez
egunero; telefono deiren bat ere jasotzen du; haurrak, bere aldetik,
marrazkiak egiten ditu amari bidaltzeko. Umeari luzea egiten zaio ama
ez egotea ; aitak ere etxetik kanpo pasatzen du Ainhoak nahi baino
denbora gehiago azken egunetan... Denbora pasa ahala, Ainhoak
zalantzak eta beldurrak agertzen ditu ama ez egotearen inguruan.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : BI-1839/01
Lehen argitaraldia : 2001
Sortze_data : 2004/03/10
Matte-matte / Kazabon, Antton (1954-....) (2000)
Matte-matte [testu inprimatua] / Kazabon, Antton (1954-....), Egilea; Astrain,
Luis, Irudigilea. - Bilbo (Sancho de Azpeitia, 2, 48014) : Gero-Mensajero,
2000. - 93 or.: z.-b. ir.; 22 cm. - (Ekilore; 17) .
4673.11 : 7,25 EUR.
Laburpena :
Musika tristea zen taberna hartakoa, argi iluna bertakoa, baina hantxe piztu
zen gure artekoa.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.921 (Euskarazko literatura - Poesia)
Generoa : Olerki bilduma
Publikoa : 8 urtetik aurrera
Lege gordailua : BI-2757/00
Sortze_data : 2018/06/01
Bilduma : Gero : Ekilore
Idazlearen bibliografia : Kazabon, Antton
Oilo gorria eta xitoak / Ibarboure, Arantxa (2010)
Oilo gorria eta xitoak [testu inprimatua] / Ibarboure, Arantxa,
Egokitzailea; Bigot, Etienne, Irudigilea. - Uztaritze : IKAS euskal
pedagogia zerbitzua, 2010. - 24 or.: kol. ir.; 20 x 25 cm.
ISBN 978-2-84963-072-3 : 8,00 EUR.
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Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 398.2 (Ahozko literatura herrikoia Leiendak, ipuinak, mitologia)
Generoa : Haur literatura
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Sorturtea : 2001
Sortze_data : 2012/10/24
Honi buruzko informazio gehiago : http://www.ikas.org
/argitalpenak/Oilo-gorria-eta-xitoak.html
Oinutsik jauregian / Arrieta, Yolanda (1963-....) (2007)
Oinutsik jauregian [testu inprimatua] / Arrieta, Yolanda (1963-....),
Egilea; Alonso, Aitziber (1971-...), Irudigilea. - Amorebieta-Etxano :
Ibaizabal, 2007. - 23 or.: kol. ir.; 23 cm. - (Oker; 1) .
ISBN 978-84-8394-076-1 : 7,30 EUR.
Laburpena : Jauregi hartan, bakoitzak bere jantzia zeukan : erregeak
galtzontzilo horiak, erreginak titi-zorro berdeak eta printzesak zapata
gorriak. Behin, ordea, neskak esan zuen...
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : Z-3502/07
Ortziko loreak / Kazabon, Antton (1954-....) (2009)
Ortziko loreak [testu inprimatua] / Kazabon, Antton (1954-....), Egilea;
Morente, Enrique (1968-...), Irudigilea. - Bilbo : Gero, 2009. - 24 or.:
kol. ir.; 20 x 20 cm. - (Alboka) .
ISBN 978-84-271-3069-2 : 6,50 EUR.
Laburpena : Bilduma honetako liburuak euskaraz sortutakoak dira eta
gero beste bilduma paralelo batean gaztelaniaz ere argitaratzen dira.
Albumak dira eta marrazkiak koloretan dira orrialde guztietan.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Albuma
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Lege gordailua : BI-3039/09
Sortze_data : 2011/01/12
Osaba otso / Ballesteros, Xose (2000)
Osaba otso [testu inprimatua] / Ballesteros, Xose, Egokitzailea; Olmos,
Roger, Irudigilea; Izagirre, Koldo (1953-...), Itzultzailea. - Pontevedra :
Kalandraka, 2000. - 36 or.: kol. ir.; 23 x 23 cm. - (Amets egiteko
liburuak) .
ISBN 978-84-8464-044-8.
Laburpena : "Sekulan jan dituzun torrijarik goxoenak prestatuko
dizkizut", esan zion amak Karmele tripazakuari. Baina zartagina eskatu
behar zitzaion osaba Otsori...
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Galiziera
(glg)
Indexazio hamartarra : 890 (Beste literaturak)
Generoa : Albuma
Publikoa : 2 urtetik aurrera
Jatorrizko izenburua : Tio lobo

11 / 16

al., 2018.eko ekaren 11a 17:41

Inprimatzea

http://pmb.ldd.fr/ikas/print.php

Lege gordailua : PO-472/00
Sorturtea : 2000
Sortze_data : 2003/10/21
Bilduma : Kalandraka : Amets egiteko liburuak
Oso familia normala / Herrera Patiño, Gladys (2005)
Oso familia normala [testu inprimatua] / Herrera Patiño, Gladys,
Egilea; Labayru, Egilea; Kaia, Irudigilea. - Irun : Edex, 2005. - 32 or.:
kol. ir.; 21 x 27 cm. - (Solas egiteko ipuinak) .
ISBN 978-84-330-2004-8.
Laburpena : Josuri eta Mikeli harrigarria iruditzen zaie oraindik ere,
etxe batzuetan, ama izatea etxeko lan guztiak egiten dituena.
Sinestarazita daude normalena etxeko lanak denen artean egitea dela,
euren etxean gertatzen den moduan.
Familia. Maite eta bideratuko zaituen familia izateko eskubidea duzu,
eta familia horretatik banandua ez izateko eskubidea duzu, baldin eta
zure ongizaterako ez bada.
Edukia : Oso familia normala
Proposamen didaktikoa
Eskubideak dira garrantzitzuena
Munduko haur guztiak eskubide berdinak dituzten pertsonak dira
Umeen Eskubideen Konbentzioa, Solas egiteko hamar ipuinetan
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Gako-hitzak : Haurren_eskubideak Familia
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Lege gordailua : BI-2005/05
Lehen argitaraldia : 2005
Webguneak : www.solasegitekoipuinak.net
Bilduma : Edex : Solas egiteko ipuinak
Laburpena_frantsesez : Josu et Mikel sont surpris de voir que ce
sont encore les mères qui font toutes les tâches ménagères dans
certaines maisons. Pour eux, il est tout à fait normal que les tâches
soient partagées entre tous, comme cela se fait chez eux.
La famille. T
Otsoño / Solotareff, Grégoire (2011)
Otsoño [testu inprimatua] / Solotareff, Grégoire, Egilea; Ibargarai, Mirentxu,
Itzultzailea. - Uztaritze : IKAS euskal pedagogia zerbitzua, 2011. - 32 or.: kol.
ir.; 27 cm.
ISBN 978-2-84963-085-3 : 12,00 EUR.
Laburpena : Usaian lagun ez diren otso eta untxi baten arteko istorioa.
Betiko lagunak ?
Gaiak : adiskidantza, desberdintasuna eta beldurra.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Frantsesa (fre)
Indexazio hamartarra : 840 (Frantsesezko literatura)
Generoa : Albuma
Publikoa : 2 urtetik aurrera
Jatorrizko izenburua : Loulou
Sortze_data : 2012/01/18
Honi buruzko informazio gehiago : http://www.ikas.org/argitalpenak
/Otsono.html
Peru eta animaliak / Molist, Pep (2005)
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Peru eta animaliak [testu inprimatua] / Molist, Pep, Egilea; Olano,
Antton, Itzultzailea; Valverde, Mikel (1966-...), Irudigilea. - Donostia :
Ttarttalo, 2005. - 24 or.: kol. ir.; 17 x 17 cm. - (Sirenatxoak; 1) .
ISBN 978-84-8091-969-2 : 4,80 EUR.
Laburpena : Peru nagiak atera eta aharrausi egiten du, txakurrek
bezala.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Kataluniera
(cat)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Lege gordailua : B-13885/2005
Lehen argitaraldia : 2005
Sortze_data : 2011/05/31
Bilduma : Ttarttalo : Sirenatxoak
Laburpena_frantsesez : Peru s'étire et aboie comme les chiens.
Pipitaki / Igerabide, Juan Kruz (1956-...) (2006)
Pipitaki [testu inprimatua] / Igerabide, Juan Kruz (1956-...), Egilea;
Martinez, Lorena, Irudigilea. - Bilbo : Aizkorri, 2006. - 36 or.: kol. ir.; 21
cm. - (Mendi sorgindua) .
ISBN 978-84-8263-354-1 : 5,75 EUR.
Laburpena : Igarkizunen igarkizuna
Ezetz igarri
Baietz igarri
mingaina larri-larri ;
eztarria daukat
erantzun-egarri
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Gako-hitzak : Igarkizunak Asmakizunak
Indexazio hamartarra : 499.923 3A (Euskara - Bilduma : euskararen
baliabideak - Asmakizunak)
Generoa : Haur literatura
Publikoa : 4 urtetik aurrera
Lege gordailua : LE-364/2006
Sortze_data : 2008/09/23
Pupuan trapua / Olaso, Xabier (1964-...) (2004)
Pupuan trapua [testu inprimatua] / Olaso, Xabier (1964-...), Egilea; Villate,
Agurtzane, Irudigilea. - Iruñea : Pamiela, 2004. - 94 or.: z.-b.. ir.; 22
cm. - (Haur literatura; 3) .
ISBN 978-84-7681-409-3 : 8,00.
Laburpena :
KUKUA : Erlojuko kukua mozkortu zaigu bart: batean kuku bi, bietan kuku
bat. Mozkortu zaigu bart erlojuko kukua: gaizki kantatu digu gau osoan
ordua.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.921 (Euskarazko literatura - Poesia)
Generoa : Olerki bilduma
Publikoa : 8 urtetik aurrera
Lege gordailua : NA-1156/2004
Lehen argitaraldia : 2004
Sortze_data : 2018/01/05
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Bilduma : Pamiela : Haur literatura
Tarzanik gabeko oihan batean / Agirregomezkorta, Mikel (2007)
Tarzanik gabeko oihan batean [testu inprimatua] / Agirregomezkorta,
Mikel, Egilea. - Donostia : Erein, 2007. - 23 or.: kol. ir.; 20 x 20
cm. - (Sasi guztien gainetik; 19) .
ISBN 978-84-9746-409-3 : 6,20 EUR.
Laburpena : Liburu ilustratu hau animalien ahotik agertzen zaigu.
Umorezko tonu batean kontatzen zaigu desberdin izatean gure
gizartean, batek har lezakeen ordaina. Izaera harrigarria dute
protagonistek beren gizartearekiko, beren ohiturek oihaneko legeak
hautsi egiten dituzte eta debekatu egiten diete haiek atsegin dituzten
denbora-pasak egitea. Alde egingo dute oihanetik eta beste bizimodu
berri bat eraikiko dute, hobeto egokituko diren egoera batean.
Ilustrazioa oso klasikoa da, marra fina eta akuarela, baina xarma eta
xamurtasunez betea. Pertsonaiak emozio eta sentimenduz betetzen
ditu.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : SS-1666/07
Sortze_data : 2011/07/04
Bilduma : Erein : Sasi guztien gainetik
Tunela / Browne, Anthony (2003)
Tunela [testu inprimatua] / Browne, Anthony, Egilea; Euba, Peru,
Itzultzailea. - Donostia : Hiria, 2003. - 28 or.: kol. ir.; 17 x 25
cm. - (Haurren aurrenak) .
ISBN 978-84-95765-87-1.
Laburpena : Lorea eta bere anaia ez dira ondo konpontzen. Baina
tunelarena gertatzean, gauzak aldatu egingo dira.
Hizkuntzak : Euskara (baq) Jatorrizko hizkuntza(k) : Ingelesa
(eng)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Jatorrizko izenburua : The tunnel
Lege gordailua : BI-1144/03
Bilduma : Hiria : Haurren aurrenak
Txikitzen zaretenean / Alberdi, Uxue (1984-...) (2013)
Txikitzen zaretenean [testu inprimatua] / Alberdi, Uxue (1984-...),
Egilea; Akerreta, Aitziber, Irudigilea. - Iruñea : Pamiela, 2013. - 32 or.:
kol. ir.; 23 x 23 cm. - (Tamaina handia) .
ISBN 978-84-7681-762-9 : 13,00 EUR.
Laburpena : Txikitzen zaretenean ez duzue lanera joan beharrik
izango.
Horren ordez putzuetan salto egingo duzue zapaburu bihurtu arte...
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Albuma
Publikoa : 2 urtetik aurrera
Lege gordailua : NA-192/2013
Sortze_data : 2013/05/30
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Txoko txiki txukuna / Ormazabal, Joxantonio (1948-2010) (1998)
Txoko txiki txukuna [testu inprimatua] / Ormazabal, Joxantonio (1948-2010),
Egilea; Odriozola, Elena (1967-...), Irudigilea. - Donostia : Elkarlanean,
1998. - 124 or.: z.-b. ir.; 19 cm. - (Xaguxar; 90) .
ISBN 978-84-8331-382-4 : 10,00 EUR.
Laburpena : Txoko txiki txukun hau haurrentzat dago prestatua. Barrura
sartzen denak oso ongi pasatuko du ziur aski. Ez ditu ipuinak bakarrik
aurkituko, beste pieza laburrago batzuk ere bai, eta marrazkiak, marrazki
zoragarriak ! Hau irudimenaren tailerra da, hitzen eta marrazkien
erakustokia. Atea irekita daukazu, sartzeko bezala irteteko.
Edukia : Gezurretan
Ilargi lorea
Erraldoien baloia
Zuk niri, nik zuri
Mezu sekretua
Oilar baten ibilaldiak
Dortoka orinalean
Hiru beldur
Ni txiki-txikia nintzenean
Ni txikia nintzenean
Nik orain
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Gako-hitzak : Igarkizunak Barrehiztegia
Indexazio hamartarra : 899.921 (Euskarazko literatura - Poesia)
Generoa : Olerki bilduma
Publikoa : 8 urtetik aurrera
Lege gordailua : NA-2099/1998
Bilduma : Elkar : Xaguxar
Uluxka eta Makaon / Olier (2001)
Uluxka eta Makaon [testu inprimatua] / Olier, Egilea; Irigoien, Mattin
(1963-...), Egokitzailea; Armspach, Marko (1969-....),
Irudigilea. - Bilbo (Henao, 6) : Desclée de Brouwer, 2001. - 32 or.: kol.
ir.; 21 x 27 cm.
ISBN 978-84-330-1601-0.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Generoa : Lehen irakurgaia
Lege gordailua : BI-1841/01
Sortze_data : 2004/03/10
Zaldiko-maldikoan / Batzuen artean (2003)
Zaldiko-maldikoan [testu inprimatua] / Batzuen artean, Egilea; Odriozola,
Elena (1967-...), Irudigilea. - Bilbo : Aizkorri, 2003. - 53 or.: kol. ir.; 20
cm. - (Mendi sorgindua) .
ISBN 978-84-8263-338-1 : 7,00 .
Laburpena : Poemaz osaturiko liburu honetan 12 idazlek parte hartu dute:
Pello Añorga, Bernardo Atxaga, Lutxo Egia, Juan Kruz Igerabide, Antton
Kazabon, Karlos Linazasoro, Miren Agur Meabe, Joxan Ormazabal, Karlos
Santisteban, Jon Suarez, Ana Urkiza eta Patxi Zubizarreta. Poemaz poema
zaldiko-maldikoan ibili.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.921 (Euskarazko literatura - Poesia)
Generoa : Olerki bilduma
Publikoa : 8 urtetik aurrera
Lege gordailua : LE-66/2003
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Lehen argitaraldia : 2003
Sortze_data : 2004/12/16
Bilduma : Aizkorri : Mendi sorgindua
Zeren beldur zara ? / Monreal, Violeta (1997)
Zeren beldur zara ? [testu inprimatua] / Monreal, Violeta, Egilea. - Bilbo :
Aizkorri, 1997. - 35 or.: kol. ir.; 21 cm. - (Mendi sorgindua) .
ISBN 978-84-8263-301-5.
Laburpena : Liburu hau oso xumea da. Maritxuk aurkezten digu,
gizakiak oso ongi ezagutzen dituen eta minik ematen ez duen armiarma
txiki batek. Betegarri samur batzuen bidez Maritxuk beldur izateko
umeek dituzten ohiko arrazoiak kontatzen dizkigu: ekaitzak,
gaixotasunak, bakardadea, altuera... Liburuak zehazteko oso erraza den
sentimendu bati ekiten dio eta umea bere esperientziak arrazoitzeko eta
interpretatzeko eta bere neurrian baloratzeko gai izatea ahalbidetuko du.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : LE-1307/1997
Lehen argitaraldia : 1997
Bilduma : Aizkorri : Mendi sorgindua
Zergatik ez du kantatzen txantxangorriak ? / Mendiguren, Xabier (1997)
Zergatik ez du kantatzen txantxangorriak ? [testu inprimatua] /
Mendiguren, Xabier, Egilea; Odriozola, Elena (1967-...),
Irudigilea. - Donostia : Elkar, 1997. - 24 or.: kol. ir.; 19 cm. - (Zazpi; 7) .
ISBN 978-84-7917-692-1.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : B-9467/1997
Bilduma : Elkar : Zazpi
Ziri magikoa lapurtu ziotenekoa / Igerabide, Juan Kruz (1956-...) (2003)
Ziri magikoa lapurtu ziotenekoa [testu inprimatua] / Igerabide, Juan
Kruz (1956-...), Egilea; Tokero, Julen, Irudigilea. - Donostia : Elkar,
2003. - 36 or.: kol. ir.; 23 cm. - (Txan magoa; 2) .
ISBN 978-84-9783-033-1 : 8,00 EUR.
Laburpena : Txan magoa, bere hitz magikoez gainera, ziri magikoaz
ere baliatzen da magia egiteko. Oso ahalmen handia du Txanen ziri
magikoak.
Behin, izugarrua gertatu zen ; Txani lapurtu egin zioten bere ziri magiko
ahaltsua. Txantxan mago trakets eta gaiztoak lapurtu zion.
Txanek ahalegin guztiak egingo ditu ziri magikoa berreskuratzeko. Eta
haurren laguntza ere ez zaio faltako.
Hizkuntzak : Euskara (baq)
Indexazio hamartarra : 899.923 (Euskarazko literatura - Fikzioa)
Generoa : Lehen irakurgaia
Publikoa : 6 urtetik aurrera
Lege gordailua : NA-1254/2003
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