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KUKU!
EMOZIO BILDUMA (+2)

SORPRESA!
Sorpresak izoztu egiten gaitu une 
batez, eta etorri den bezain azkar 
joaten da, beste emozio bati tokia 
eginez  Ipuineko protagonistak 
ezusteko berri bat jasoko du, 
eta horrek hainbat sorpresa eta 
sentsazio berri ekarriko dizkio  

14,95€

HASERREA
Mireiaren haserreak txingurriak kutsatu 
ditu eta egoerari aurre egiteko indarra 
eman die  Mireiak inurriak gutxietsi eta 
bortizki zanpatu ditu  Baina inurriek 
ere, txikiak eta ia ikusezinak izanagatik, 
sufritzen dute, eta haserretzen dira 

14,95€

EMOZIO TXARTELAK
12x12 cm.ko 18 txartel 2 aldeetatik

Bi alde dituzte emozio txartelek  
Batean, emozioak identifikatzen 
laguntzen duten aurpegi-
adierazpenak agertzen dira  Bestean, 
berriz, istorioak sortzeko aukera 
ematen duten egoera irekiak  
Bakarka nahiz taldean jolasteko 
aukera eskaintzen du 

16,95€

FIRIN-FARAN  
KALEJIRAN. POZA
84x21 cm.ko 2 horma-irudi

Poza ezagutzen laguntzeko bi 
horma irudietan, poza eragiten 
diguten egoerak eta bizipenak 
jasotzen dira  Aukera eskaintzen 
du elkarrizketarako, egoera 
eta gertakizunen inguruko 
bizipenak, emozioak eta 
sentimenduak bizitzeko eta 
adierazteko  

14,95€

OINAK LURREAN  
PIL-PILEAN. TRISTURA 
84x21 cm.ko 2 horma-irudi

Tristura ezagutzen laguntzeko 
bi horma irudietan, tristura 
eragiten diguten egoerak eta 
bizipenak jasotzen dira  Aukera 
eskaintzen du elkarrizketarako, 
egoera eta gertakizunen 
inguruko bizipenak, emozioak 
eta sentimenduak bizitzeko eta 
adierazteko  

14,95€

TIKILI-TOKOLO 
ZIRKUAN. BELDURRA
84x21 cm.ko 2 horma-irudi

Beldurra ezagutzen 
laguntzeko bi horma 
irudietan, beldurra eragiten 
diguten egoerak eta 
bizipenak jasotzen dira  
Aukera eskaintzen du 
elkarrizketarako, egoera 
eta gertakizunen inguruko 
bizipenak, emozioak eta 
sentimenduak bizitzeko eta 
adierazteko  

14,95€
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KIMU
BILDUMA (+5)

HIZTEGI JOLASTIA
Alfabetoko letra bakoitzak du bere 
poematxoa eta marrazkitxoa  Ez da 
kontsultarako hiztegi bat, jolaserako 
baizik, eta jolas eginez irakurtzen 
trebatzeko ere bai  Umorea da liburu 
honen gakoa, bai testuan eta bai 
marrazkietan  

10,25€

NIRE GORPUTZEAN BIZI 
NAIZ
Irakurtzen ikasten ari diren haurrei 
zuzendutako poema, asmakizun 
eta igarkizun sorta da  Hitzek duten 
magia ezkutua maisuki erabiliz, 
liburuak jolas egiteko gonbita 
luzatzen die haurrei  Eta ilustrazioak 
gonbita horren konplize ederra dira 

8,50€

BADAUZKAT NIRE ZULOTXOAN…
Irakurtzen ikasten ari diren haurrei zuzendutako 
album ilustratua  Negua pasatzeko janaria 
biltzen ari den urtxintxa da protagonista  
Istorioan zehar etengabe presente egonda 
ere,  irakurlea sorpresaz hartuko duen beste 
protagonista bat ere bada    

12,50€

KONTA-KONTARI 1
Konta-kontari kartekin haurra 
jolasten ari den bitartean, 
kopuruen kontaketaren eta 
grafiaren arteko loturak egin 
ditzake  Gainera, ohiko karta-
sortekin egin daitezkeen jolasak 
ere egin daitezke 

13,00€

KONTA-KONTARI 2
Konta-kontari kartekin haurra 
jolasten ari den bitartean, 
kopuruen kontaketaren eta 
grafiaren arteko loturak egin 
ditzake  Gainera, ohiko karta-
sortekin egin daitezkeen jolasak 
ere egin daitezke 

13,00€
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ARGITXO

5+

ARGITXO EUSKAL HERRIAN
40x28 cm-ko puzzlea 50 zati  Argitxo ere 
ezkutatu egin da irudian, Euskal Herriko 
hainbat tokitan  Aurkitu ezazu!

20,00€

6+

URKATUA  
ARGITXOREKIN JOLASEAN
Urkatuan jolasteko 2 euskarri, 72 letrako 
2 bilduma eta euskara-ingelesa hiztegia  
Euskaraz nahiz ingelesez jolas daiteke 

26,00€

3-7

ARGITXOREN ALFABETOA
Alfabetoko letrak ezagutzeko, bakoitzaren 
grafia desberdintzeko, eta dagokion 
irudiarekin erlazionatzeko jolasa  Jolasteko 
era ugari, barruan dagoen argibide-orrian 

21,00€

4-7

ARGITXO HITZAK IRAKURTZEN 
Lupa magikoaren laguntzarekin letrak 
ezagutzen eta hitzak osatzen ikasteko jolasa 

18,00€

4-8

ARGITXOREN  
LEHEN HITZAK
22 txartel, taula (35x35 cm) 
eta 100 plastikozko letra-fitxa  
Irakurketa-idazketa prozesuaren 
lehen pausoak ematen 
laguntzeko jolasa 

23,00€

5+

NOR DA NOR? 
ARGITXOREKIN JOLASEAN
2 euskarri, 24 pertsonaia (euskarri 
bakoitzean) eta 24 pertsonaia 
solte  Neska naiz eta ingeniari izan 
nahi dut! Genero berdintasuna 
garatzeko jolasa 

28,00€
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ARGITXO

ARGITXO ETA 
OLENTZEROREN OPARIA
Argitxo iratxoaren azken 
abenturak, Mitxel Muruaren 
eskutik  Argitxok, ezustean, 
Olentzeroren bisita izango du  
Zer gertatuko ote da?

4,00€

ARGITXO  
ETA ARLOTEA 
Argitxo iratxoaren azken 
abenturak, Mitxel Muruaren 
eskutik  Argitxok lagun berri bat 
du, ipuinak kontatzen dituen 
arlotea  Zer jazoko ote?

4,00€

ARGITXO ETA IPOTX 
GALTZABERDEA
Argitxo iratxoaren azken 
abenturak, Mitxel Muruaren 
eskutik  Argitxok Patrizio 
Mackakorro galtzaberde 
irlandarra aurkitu du hondartzan, 
botila baten barruan 

4,00€

5+ 

ARGITXO  
ANTZARA-JOKOA 
Argitxo basora joan da, bere kriseilua 
etxean ahaztuta  Prakagorriek aurkitu 
dute kriseilua, eta zuen laguntza behar 
dute Argitxori kriseilua eramateko  

22,00€

6+ 

ARGITXO  
DINOSAUROEN MUNDUAN
Munduko mapa eta dinosauroak ezagutzeko 
puzzlea  Argitxoren irudia eta 36 dinosauroen 
gida dituen horma-irudia, barruan 

21,00€

4-8 

ARGITXO ETA  
GURE GORPUTZA 
30 zatiko 2 puzzle (albo bietatik); 45x58cm 
puzzle bakoitza  Neskaren eta mutilaren 
gorputz-atalak, hezurrak eta organoak 
jolastuz ezagutzeko 

26,00€

ARGITXO EDALONTZIA 
Argitxoren irudia duen 
plastikozko edalontzia  Edari 
hotzak nahiz beroak hartzeko  
Etxerako, ikastolarako… 
Mikrouhin-laberako baliogarria 

2,00€

0+

ARGITXO POLTSA 
Neurria: 24x28cm

Argitxo protagonista duen 
poltsa; janariak, arropak, 
eskola-materiala edo beste 
edozer eramateko  Motxila 
bezala eraman daiteke 

5,00€

0+

ARGITXO PANPINA
Argitxoren panpina biguna  
Lotara eramateko aproposa  
Jolasean ibiltzeko lagun 
maitagarria 

23,00€
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OLENTZERO

OLENTZERO POSTALAK
Olentzero eta Eguberrietako 
postalak  6ko lotea  

2,50€

OLENTZERO PANPINA
Euskal umeentzat hain 
ezaguna den pertsonaia 
panpina bihurtua 

Handia 10,00€

Txikia 5,00€

OLENTZERO
Horra, horra gure Olentzero eta Hator, 
hator mutil etxera gabon kantak abesten 
ditu, gabon zoriontsuak opa ditu eta 
dantza egiten du  35 zentimetroko altuera 

34,95€

MARI DOMINGI 
Alaken eta Horra Mari Domingi 
gabon kantak abesten ditu, gabon 
zoriontsuak opa ditu eta dantza 
egiten du  35 zentimetroko altuera

34,95€

OLENTZERO PUZZLEAK
16 piezako egurrezko 2 puzzle  
(18x26 cm)

10,00€

OLENTZERO ETA  
MARIDOMINGI
Olentzero eta Maridomingi elkarrekin 
daude ipuin honetan  Garai zaharra 
bukatu egin zen eta garai berria jaio zen 

13,00€

OLENTZEROREN BASOA 
Olentzero bizi den baso 
magikoan kokatutako jolasa 

5,00€

OLENTZERO ETA  
MARIDOMINGIRI ESKUTITZA
Eskutitza idazteko oinarria eta 
gutunazala 

1,50€
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BASERRIKO ANIMALIAK
Nola egiten du behiak? Eta ardiak? 
Laztandu eta entzun! Animaliak bizirik 
daudela irudituko zaizu 

13,60€

HIRU SAGUTXO ETA KATU BAT
Begira, hiru sagu txiki! Ez dira 
katuaren beldur  Saguetako batek 
Leun du izena  Ikusten duzu? Ferekatu 
egin dezakezu  Izutzen baduzu, zuloan 
sartuko da 

14,90€

MATTIN ESNATU EGIN DA
Mattinek indar handia nabaritu du 
bere baitan, eta ieup!, gogo biziz jaiki 
da! Montessori metodoan oinarrituta 

6,40€

ESKULARRU GALDUA
Basoko animaliek egurgileak galdutako 
eskularrua aurkitu dute  Banan-banan, 
barruan sartuko dira, hotzetik babesteko  
Baina orduan, egurgilea itzuliko da bere 
eskularrua hartzera   

10,50€

MATTIN JANTZI EGIN DA
Mattinek bere arropak aukeratzen ditu, 
eta bakarrik janzten saiatzen da  Ez 
da hain erraza! Montessori metodoan 
oinarrituta 

6,40€

ZER IKUSTEN DUZU?
Begiratu zure ingurura… Zer dago etxean? 
Eta kanpoan? Zer dago lorategian eta 
baratzean? Zer animalia eta ibilgailu 
ezagutzen dituzu? 

Hitzak ikasteko irudiz hornitutako liburua 

15,30€

ANIMALIEN ERRETRATUAK
Formatu erraldoia duen liburu honek mundu 
osoko animalien irudiak biltzen ditu: etxekoak 
eta basatiak, txikiak eta handiak, mantsoak eta 
oldarkorrak    Aberetasunari egindako omenaldi 
grafiko ikusgarria 

20,00€

ANIMALIA BASATIAK
Nola egiten du lehoiak? Eta txinpantzeak? 
Laztandu eta entzun! Animaliak bizirik 
daudela irudituko zaizu 

13,60€
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BAKARRIK  
ETA LIBRE...
14 kantarik Imanol 
Urbietaren hainbat 
kantu moldatu eta 
beren erara kantatuak 
omenaldi moduan 

14,00€

TXIKIA IZANIK…
Haur kantuen bilduma  
Txiki txikitatik entzuten 
dituzten kantuak biltzen 
dira bertan, kantari 
desberdinek abestuak 

14,00€

HANDITZEN, 
HANDITZEN
Haurrentzako prestaturiko 
bilduma  Kantu ezagunak, 
kantagarriak gurasoekin 
batera abesteko 

14,00€

ASKO MAITE 
ZAITUT, NIK
Euskal kantu 
tradizionalak haurrentzat, 
euskal kantagintzaren 
transmisiorako oso 
egokia 

14,00€

BI BELARRI 
ENTZUTEKO...
Haurren abestiekin eta 
kantu tradizionalekin 
osaturiko bilduma  
Umeek gure kantutegia 
ezagutzen joan daitezen 
ondo pasatzen duten 
bitartean 

14,00€

EGIZU LO.  
LOTARAKO IPUINAK
Lotarakoan haurrei kontatzeko 
edo haiekin irakurtzeko ipuin 
gogoangarriak 

21,00€ 

NOR DA TXIKIENA?
Handiena izatea ongi 
dago, baina txikiena 
izatea askoz ere 
bereziagoa da, nola ez 
ba! Liburu honetako 
animalia guztiek 
txikiena izan nahi dute 

9,15€

HANDITZEN, HANDITZEN
Haurrak neurriak ezagutzeko aukerak: 
metro polit bat; izena, altuera eta data 
idazteko eranskailuak; eta animalien altuerak 
alderatzen dituen liburu koloretsua 

14,80€

BEGIRATU DEZAKET ZURE 
PIXOIHALEAN?
Den-dena usnatu nahi duen sagu 
txiki baten jakingura handiari 
buruzko ipuin dibertigarria 

12,60€

MAITTE-MAITTE
Disko-liburu honek 
haurra jaio eta 
urtebetera bitarteko 
bizipenak eta etxekoen 
sentimenduak eta 
emozioak jaso nahi ditu 

16,10€

EGIZU LO. 
LOTARAKO KANTAK
Sehaska kantuen 
bilduma  Kantari eta diska 
desberdinetatik hartutako 
kantuak 

16,70€
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NUR ETA HERENSUGEAREN 
TENPLUA
Nur bere gurasoekin Txinara 
joan da bizitzera  Herensugearen 
parkean biziko dituzten abenturak 
marrazki bizidunetan ikusiko 
ditugu 

14,00€

7BBB - ZAZPI BURU  
BETE BAZPI
Talde-jolasak ikasi eta 
abestiak karaokean 
kantatzeko telebistarako 
animazioa 

5,00€

8KBZ - ZORTZI KATILU 
BETE ZORRI
Euskal dantzak ikasteko 
marrazki bizidunen animazio 
dibertigarria 

5,00€

TXIRRITX.  
CD-ROMA 
Abestiak, olerkiak, 
asmakizunak, 
margoketa, labirintoa…  
12 gai ezberdinetan 

10,00€

TTANTTO 
Jolastuz ikasteko abestiak, 
ipuinak, margoketa, 
asmakizunak… eta askoz 
gehiago!
www.ikastola.eus

XANGO.  
CD-ROMA
Puzzleak egiten, margo, 
olerki eta igarkizun 
txokoa, memori jokoa… 
eta jolas gehiago!

10,00€

8 MAGNETIKOAK
8 puzzle, hondo magnetiko bi 
(logela eta basoa), eta bertan 
jartzeko 114 hitz magnetiko, 
letra larriz eta xehez 

5,00€

HITZEN LOTOA
Fruitu eta barazkien irudiak 
eta izenak lotzen jolasten 
den lotoa 

5,00€

BOKALAK
2 zatiko 10 puzzle, aurretik 
nahiz atzetik jolasteko  10 
bokal ahokagarri  Ahozko 
hizkuntza  garatzeko,  
irakurketa-idazketa prozesura 
hurbiltzeko eta kontzientzia 
fonologikoa lantzen hasteko 
proposamenak  

20,00€
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JOKO BAT
Haurren irudimena bizkortzen 
laguntzen duen kolore eta 
logika jokoa 

17,50€

IDEIA BAT IZAN DUT
“Baina, zer da ideia bat? Berria da, 
desberdina, ez du ezeren antzik   ” 
Ideiak nola sortzen diren ikasiko 
dugu album polit honetan 

14,20€

KOLOREAK
Koloreen mundu liluragarrian murgildu, 
eta koloreei buruzko sekretu guztiak 
ezagutzeko liburua 

13,35€

KATTA AMETSETAN
Udaberriarekin batera, basoa kolore berriz 
jantzi da  Neguko lozorrotik irtenda, Katta, 
inguruak miatzeko gogoz, zuhaitzera igo 
da  Ia iritsi da zeruraino  Amets batean 
bezala egingo du bidaia eta, etxera 
itzultzean, udaberriak hasiera berri baten 
zantzuak ekarri dizkiola konturatuko da 

8,15€

KATTA UDALEKUAN
Katta eta lagunak udalekuetara joan 
zirenean, baserriko eta oihaneko 
animaliak ezagutu zituzten  Liskarrak 
izan zituzten haiekin, baina irudimenari 
esker lagun egin ziren guztiak 

8,15€

KATTA MENDIAN
Mendira ibilaldia egiteko prestatu dira 
Katta eta bere lagunak  Ondo prestatuta, 
gaua bertan igarotzeko beharrezkoa duten 
guztia hartuta  Mendia, ordea, basoa 
ez bezalako parajea da, eta ustekabeko 
desatseginak ere izango dituzte  

8,15€

KATTA IHESI
Kattak basotik alde egin du lagunik ez 
diotelako kasurik egin  Bidean jendea 
topatu du, baina ez jator-jatorra  Salbu 
aterako al da? 

8,15€
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PAULAREN TXINELAK
Paula adoptatua da eta bi aita 
ditu  Umetan Nikaraguatik 
ekarritako txinelak janztean, a 
zer ezustekoa! Dagoeneko ezin 
kabitu…

8,60€

AMONA MARI LUTXI
Amona Mari Lutxi Amona Mari 
Lutxi! ahalko zeniguke zahar-
etxeko familia nolakoa den 
erakutsi?

8,60€

A,E,I,O,UNAI
Igerilekua, dantza, hitzorduak 
amarekin… Unairen egutegia 
bete-beterik dago! Harrera 
familia batean egonik, astea 
nola igaro?

8,60€

PINTTO ETA ROCK-A
Pintto rockzale amorratua da, eta, gitarra 
hartuta, Londresera joan da, rockaren 
hiriburura  Bere ametsa bete nahi du: disko 
bat grabatu nahi du!

14,50€

PINTTO ETA HIP HOP-A
Pinttok breakdance dantzariekin batera, 
hip hoparen unibertsoa ezagutuko 
du: rapa, scratcha, aho-perkusioak eta 
grafitiak… 

14,50€

PINTTO ETA JAZZA
New Orleans jazzaren hiriburua da  
Pinttok bere saxofoia eraman du, 
eta laster adiskide berriak egiteko 
itxaropena du!

14,50€

PINTTO ETA VIVALDI
Inauterietan iritsi da Pintto Veneziara: 
mozorroak, dantzariak eta musikariak, 
gondolak eta kanalak daude nonahi  
Baina, beste guztiaren gainetik, Vivaldiren 
musika da nagusi 

14,50€

GURE FAMILIA
Familia guztiek badute, halere, 
ezaugarri bakar eta funtsezkoa: 
elkar maite duten kidez osatuta 
daude  Katxiporreta familiako 
kideei ere maitasunak batzen 
eta eusten die, ipuin honetan 
kontatzen den bezala 

8,60€

GURE EGONGELA
Seme-alabarik ez izatea 
erabaki zuten Anek eta 
Bittorrek  Nolako Familia 
osatzeko aukera eman ote 
die hautu horrek?

8,60€

FAMILIEN  
KARTA-JOKOA
Familia ereduen aniztasuna 
ezagutzeko eta jostatzeko 
karta-jokoa 

7,50€
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BAT, BI, HIRU, LAU, BOST, 
URDINTXO ETA POX
Ordenagailuko joko 
dibertigarriekin  

10,00€

BIRRAITONAREN 
MUSEOA I
Denboraren makinarekin 
Neolitora edo Erromara 
bidaiatuz, jolastuz ikasteko 

10,00€

BIRRAITONAREN 
MUSEOA II 
Denboraren makinarekin 
Erdi Arora edo unibertsora 
bidaiatuz, jolastuz ikasteko 

10,00€

MIXI ETA BERE LAGUNAK 
Euskal jaiak gai hartuta 
ordenagailuan jolasteko joko 
ugari 

5,00€

UZTA BATZERA
Jolas kooperatiboa  Lortuko 
al dute baserritarrek uzta 
batzea, auzolanean eta 
basurdeak harrapatu baino 
lehen? Jolasteko arau 
zehatzak eta ortuarien 
egutegia aparteko orri 
batean 

20,00€

LETRAK HITZ
Hiru jolas: hitza igarri, parea aurkitu, eta 
istoriotxoa asmatu (30 hitz, 60 karta)

17,00€

IGARRI MIGARRI
Hiru jolas: ahoz azaldu, mimika egin, eta 
marraztu  Karta bakoitza lau hizkuntzatan 
idatzita dago (60 karta, dadoa, eta harea-
erlojua)

17,00€
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ANIMALIEN GAUA
Ilunabarretik egunsentiraino, animalien bizimodu sekretua 
ezagutuko dugu, edertasun handiko irudien eta istorio 
zirraragarrien bitartez 

19,90€

TXANTXA GUTXI!
Noa eta Lea gero eta  bihurriago 
eta aldi berean ausartago dira  
Ibilaldi bat egin behar dute bere 
gelakideekin, baina arazotxo bat 
sortuko da bidean irakatsiko diote 

8,60€

UTIKAN, BIRUSA!
Noa eta Lea, gainerako haurrek 
bezala, Koronabirusaren krisiak 
ekarritako bizimodu berrira 
egokitu behar izan dute: itxialdira 
lehenengo, ez guztiz ohiko 
bizimodura ondoren 

8,60€

SOS BENETAKO MUNSTROAK 
PLANETARI MEHATXUAK
Munstroak dabiltza planetari 
mehatxuka: zeure buruaren gainean 
hegan, itsasoaren sakonean adi 
edota lurpeko estoldetan ezkutatuta  
Benetako munstroak dira! Soilik 
ingurugiroaren aldeko heroiek 
menderatuko dituzte! 

18,50€

1,2,3 MUGITU! ESKELETOA
Gure eskeletoari, zenbait giharrei eta 
garunari esker geldi egoteko gai gara, 
baina baita korrika egiteko, hitz egiteko, 
txalo egiteko edo begiak kliskatzeko…

13,75€

ZATIKIAK ETA ZENBAKI 
DEZIMALDUNAK
Ireki leihatilak eta ezagutu zatikiak, 
dezimaldunak eta ehunekoak: zer diren 
eta nola erabili 

13,65€

IZARRAK ETA PLANETAK
Liburu honi esker, Lurrari buruzko 
informazioa jaso, eta eguzkiari, izarrei eta 
Ilargiari buruz ere, gehiago ikasiko duzu 

20,25€

ZAINDU EDO XAHUTU?
Eskolan, Markok Lurrari laguntzeko zer 
egin dezakegun ikasi du: sailkatu, birziklatu, 
konposta egin… Etxera iritsi denean, ideia 
xelebre batzuk bururatu zaizkio 

12,20€
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HEGAZTIAK
Ezagutza-karta hauekin 30 hegazti 
ezagutu ahal izango dituzu  Karten 
aurrealdean, hegazti desberdinak 
daude, eta atzealdean, hegaztiei 
buruzko datuak eta xehetasunez 
betetako irudiak 

8,50€

ENIGMAK
Goza ezazu enigma sorta hau argituz, 
pentsatzeko bi modu desberdin 
praktikan jarrita: enigma batzuk logikaren 
bidez ebatziko dituzu; beste batzuk, 
irudimenaren bidez 

18,95€

ZOMORROAK
Ezagutza-karta hauekin 30 
zomorro arrunt ezagutu ahal izango 
dituzu  Karten aurrealdean, zomorro 
desberdinak daude, eta atzealdean, 
zomorroei buruzko datuak eta 
xehetasunez betetako irudiak 

8,50€

BIZI-BIZI ARRANOA, 
ZEHATZ MEHATZ 
HONTZA 
Irakurtzen hobetzeko 
eta ulermena trebatzeko 
hainbat jarduera 

10,00€

MORGANEK 
HAMAR, XARPAK 
MARMAR! 
Ordenagailuko joko 
dibertigarriekin 
matematika landu 
dezaten 

10,00€

WELCOME 
ABOARD
Ingelera ikasi Drake 
kapitainaren altxorra 
bilatzen duzun 
bitartean 

20,00€

SPACE SEARCH
Ingelera ikasi 
extralurtarrari 
bere kideengana 
laguntzen diozun 
bitartean 

20,00€

BAZTER GUZTIEI 
BEGIRA I 
Probak gaindituz 
Ingurumena eta 
Euskara ikasteko joko 
bilduma 

10,00€

BAZTER GUZTIEI 
BEGIRA II
Probak gaindituz 
Ingurumena eta 
Euskara ikasteko 
joko bilduma 

10,00€
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ZELTAK
Nor ziren zeltak? Bazenekien muinoen 
gainean bizi zirela? Gudukatu behar 
zirenean, badakizu gerlari zeltek nola ematen 
zioten beren buruari itxura beldurgarria?

7,30€

GREZIARRAK
Nor ziren antzinako greziarrak? 
Bazenekien lehenbiziko Olinpiar 
Jokoak egin zituztela Olinpian, duela 
ia 3 000 urte?

7,30€

ABENTURA BAT ERROMAN
Historianautak denboran atzera joan dira 
Erromatar Inperiora; termetara joango 
dira, legionario baten armadura probatuko 
dute, gladiadore bortitzak ezagutuko 
dituzte…

10,10€

ABENTURA BAT EGIPTON
Historianautak denboran atzera 
joan dira antzinako Egiptora; hilobi 
liluragarriak esploratuko dituzte, baita 
hieroglifoak deszifratu, faraoiak nola 
momifikatzen zituzten ikusi   

10,10€

VALERIUM TREMENS ETA 
TRAGANARRUAK
Valerium Tremens amerikar 
etorri berria, Sara eta Martin 
altxorraren bila jolasean Azken 
Portuan barneratzen direnean, 
arriskuan ikusiko dute euren burua  
Traganarruei ihesi, ustekabeko 
sekretuak topatuko dituzte 

12,00€

VALERIUM TREMENS ETA  
EHIZTARI BELTZA
Valerium Tremens, Sara eta Martin 
inauterietan elkarrekin mozorrotuta 
irtengo dira  Baina, ustekabean 
Soto Doktorea bere eguneroko 
sekretuaren bila itzuliko da  Eta, 
gainera,: inguruko basoetatik zaldiz 
trostan dator Ehiztari Beltza

12,00€

BULLYING-AREN 
AURKAKO TALDEA
Daveren taldearengandik 
bullyinga jasaten 
hasitakoan, Jake, Ravi eta 
Tobyk talde bat sortuko 
dute: BAT, Bullyingaren 
Aurkako Talde  Ruthek 
taldean sartzeko gonbita 
jasoko du, baina ez du 
nahi izango taldeko 
partaide izan… bullyinga 
jasan arte 

12,50€

ZIBERBULLYING-AREN 
AURKA
Udako oporraldi luzearen 
ostean, eskolak diru 
arazoak medio, ez ditu 
ikasturte berrirako ateak 
irekiko  BAT taldekoek, 
hasieran, telefonoei esker 
eutsiko diote elkarren 
arteko harremanari  Gero, 
ordea, mezu beldurgarriak 
iritsiko dira 

12,50€



3332

+10

BAGA-BIGA XAGU  
ETA XIGA 5 
Telebistako lehiaketa 
bateko itxura duen jokoa, 
ingurumena eta euskara 
lantzeko  

5,00€

BAGA-BIGA XAGU  
ETA XIGA 6 
Telebistako lehiaketa 
bateko itxura duen jokoa, 
ingurumena eta euskara 
lantzeko 

5,00€

BAGA-BIGA XAGU ETA 
XIGA 5-6 MATEMATIKA
Telebistako lehiaketa 
bateko itxura duen jokoa, 
matematika lantzeko 

5,00€

HERRIEN EUROPA
Europako nazioei buruz 
ikasteko jokoa, mapa 
interaktiboekin 

5,00€

IRRISTALARI, 
MUNDUAN IBILTARI
Munduko geografia ikasteko 
jokoa, mapa interaktiboekin 

5,00€

HALTZAREN MUINOA
Haltz bat da protagonista, muino 
batean dagoen arbola bakartia, 
eurite baten ondorioz bere 
kokalekutik erauzi eta ibaian 
behera joango dena, pasaeran 
ikusten dituen eta gertatzen 
zaizkionak kontatzen dizkigun 
bitartean  

13,00€

BEGIAK ZERUMUGAN
Urteak bete arren, adinez 
zahartu gabe, haurtzaroko 
ahotsei, soinuei, paisaiei 
antzematen jarraitzen dieten 
irakurleei idatzitako poemak  
Haize-arrosa batek gidaturiko 
bidaia proposatzen digu, bidean 
aurkezten duen oro sentimendu 
bihurtuz  

17,00€
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SAHARAKO ITSASOA
Hasieran ez da erraza izango 
Souhaila sahararra eta Haizearen 
arteko harremana  Baina, zailtasun 
horiek guztiek lotura estu bat ere 
sortuko dute neskato bien artean

13,50 €

MENDI BELTZEKO MUNSTROA
Zoeren aitonari ideia burugabe bezain 
bikaina otu zaio Tea andrearen gozo-denda 
ixteko zorian dela jakitean: Tea pastak eta 
gailetak txirrindulari taldea sortzea 

13,65€

JAINKO-JAINKOSEN LASTERKETA
Zoe eta bere txirrindulari taldeko guztiak 
etsita eta burumakur daude, ez baitituzte 
onartzen lasterketa bakar batean ere, eta, 
horren ondorioz, ezin dituzte lortu lehiatzen 
jarraitzeko beharrezkoak dituzten puntuak 

13,65€

KOKONUTT
Koronabirusaren krisiak 
eragindako itxialdian girotutako 
artista izan nahi duen haur baten 
istorio zirraragarria 

11,50 €

100 KONTU ONDO  
EZAGUTZEKO JANARIA
Janariaren gaia hobeto 
ulertzeko tresna bikaina 
etxeko gaztetxoei zuzenduta  
Eta zergatik ez, janariaren 
inguruko jakinmina asetu nahi 
duten helduentzat ere 

14,55€

EGIPTOMANIA
Liburu aparta Antzinako Egiptoren 
berri izateko  Niloren bazterretatik 
ibiltzeko, urtaroen martxari jarraitzeko, 
faraoiak gurtzeko, momifikazioaren 
sekretuak argitzeko… 

24,50€

100 KONTU ONDO 
EZAGUTZEKO LUR 
PLANETA
Lur planetari buruz jakiteko: 
kamioi bat betetzeko adina 
plastiko botatzen dugu minuturo 
itsasoan; lurra usaintsuagoa 
da euri-zaparraden ondoren; 
Atacamako basamortuak 
Marte aztertzen laguntzen du; 
flamenkoen paradisua arrosa 
koloreko laku toxiko bat da… 

14,55€

100 KONTU ONDO 
EZAGUTZEKO GIZA 
GORPUTZA
Giza gorputzaren 
funtzionamendua hobeto 
ulertzeko tresna bikaina 
etxeko gaztetxoei zuzenduta  
Eta zergatik ez, giza 
gorputzaren inguruko 
jakinmina asetu nahi duten 
helduentzat ere  

14,55€
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ZIENTZIALARIAK

MARIE CURIE
Bi nobel sari irabazi zituen emakume 
zientzialari bakarraren bizitza 
zirraragarria  Berak beti ulertu zuen 
zientzia mundua ezagutzeko eta 
gizadiari laguntzeko tresna gisa 

12,45€

NEWTON
Fisika berri bati atea ireki zioten bere 
teoriek, lege unibertsal bakar baten bidez 
azalduz planeten mugimendua ez ezik 
objektu guztiena ere 

12,45€

DARWIN
Komiki honetan ikusiko duzu naturalista 
bat nola jaiotzen den  Natura behatzeko 
eta ezagutzeko zuen pasioak munduan 
zehar ibiltzera bultzatu zuen  Eta, gainera, 
teoria baten bilakaera ezagutuko duzu 

12,45€

GALILEO
Egin zituen aurkikuntzekin, zalantzan jarri 
zuen bere garaiko zientziaren mundua  
Izan ere, mundua aldatuko zuen mezu bat 
ekarri zuen 

12,45€

ARISTOTELES
Gaztetatik jakintzaren alderdi guztiak 
ezagutu nahi zituen, giza-jokabidea, 
politika eta etika, zein naturan ikusten 
zuen guztia 

12,45€

HIPATIA
Hipatia matematikari aparta eta filosofa 
grinatsua izan zen, eta bere lanei esker 
matematika eta astronomia eguneratu 
eta berrikusi ziren 

12,45€

ADA LOVELACE
Bere matematika ezagutzei eta adimen 
sortzaileari esker algoritmo bat idatzi 
zuen, askorentzat historiako lehen 
programa informatikoa izan zena 

12,45€
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EZAGUTU
EUSKAL HERRIAREN HISTORIA

BAIONA TTIPIKO PIRATAK
Baionan, 1600  urteko egun 
batean, ustekabean gurutzatu 
ziren Parisko gorteko dama 
pinpirin batzuen eta pirata 
abenturazale batzuen istorioa 

9,25€

LAUROGEI AMONEN 
ALTXORRA
Zugarramurdiko kobazuloetan 
gertaturiko istorio ikaragarriak 
etorri zaizkigu XVI  mendeaz 
geroztik; baita sorgintzat hartuak 
izan ziren emakumezkoen 
maitasun istorio ederrak ere 

9,25€

HAIZEAK ERAMAN  
ZUEN MAPA
824  urterako musulmanek 
eraikia zuten Tutera ingurutzen 
zuen harresia 

9,25€

ATZAPARRA ZUBIAN 
Ipuin honetan kontatzen da, 
erromatarrak ez ezik, lamiak 
ere zubigile apartak izan direla 
gurean 

9,25€

MEMORIAREN EHIZA 
Istorio hau gertatu izango zen, 
akaso, Ekaingo kobazuloan, orain 
dela 15 000 urte  Eta hau izan 
daiteke, euskaldunon historian, 
errinozeroaren lehenengo ehizari 
buruzko ipuina 

9,25€

GURARIEN HARRIA
Gasteizen, XIV  mendean, 
lanbide bakoitzeko gremioak 
leku berezia zuen 

9,25€

LUR ETA AMETS HERRIAREN 
HISTORIA. EZAGUTZA LIBURUA 
Lurraren sorreratik bertatik abiatuta, gaur 
arteko historiaren kronika 

35,00€

ZAZPI KALEETAKO 
ESKOLA
XIX  mendearen amaieran, 
abertzaletasunaren 
kontzientzia pizten ari den 
urteetan, Bilbo hiri modernoa 
bihurtzen ari da  

9,25€

MARTXA ETA BORROKA!
Joan den mendeko 80ko 
hamarkadako bizipen gazi-
gozoak gordeak daude askoren 
oroimenean 

9,25€

IKASTOLA ARMAIRU 
BARRUAN
Frankismoak belztu zuen urte 
luzeetan Donostiako bizimodua  
Amona Anderek aurreko garaietara 
bueltatu nahi du, haurrei eskola 
ematera 

9,25€

EZAGUTU EUSKAL HERRIAREN 
HISTORIA. MAHAI JOKOA 
Galdera-erantzunen bidez, jokalaria 
Euskal Herriaren historian murgilaraztea 
du helburu  1 500 galdera, historiako 
bost aro nagusi ardatz hartuta: 
Historiaurrea, Antzinaroa, Erdi Aroa, Aro 
Modernoa  eta Aro Garaikidea 

29,50€
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XABIROI
KOMIKIAK

EUSKA
DI

SARIA
2012

EUSKADISARIA2018

ANUBIS 3.0
Egiptoko mitologiaren 
berrirakurketa futurista, intrigaz 
betetako istorio batean 

12,00€

AZKEN GARAIPENA
Naziek gerra irabazi ondorengo 
etorkizun batean, hilketa arraro 
bat ikertzen dute bi poliziek  
Fikzioa eta intriga 

12,00€

TELEATOI KALABAZA 
HALUZINOGENOAK 
Zientzia-fikziozko abentura, 
umore galaktikoarekin 

12,00€

IRATI 
Mitologia eta abentura uztartzen 
dituen istorio zirraragarria 

12,00€

PIZTIA OTZANAK 
Genero beltzekoa, intriga eta 
misterioa ziurtatuta daude 

12,00€

ZEBRA EFEKTUA
Bi hiltzaile enkargu bat burutzear 
dira New Orleans-en, baina 
bezperan metamorfosi arraro bat 
gertatuko da  Intriga eta fantasia 

12,00€

KORTSARIOEN OSTATUA
Maiz gertatu bezala, kortsario 
izatea ez da lehen aukera, 
bakarra baizik 

13,00€

MUSEO BILDUMA
Museoak leku guztietan ugaldu diren 
sasoian, hauen gaineko begirada kritikoa da 
Museo Bilduma, eta, oroz gain, sormenari 
eskainitako gorazarrea, zientzia fikzioaren 
klasikoei egindako keinu ttipiz betea 

13,00€

SANTA FAMILIA
Familia da emanda datorren gauza 
bakarra  Ez lagunak, ez bizimodua, ez 
ingurua, familia baizik  Norak, ordea, 
arau horri ihes egingo dio  Sekretu bat 
gordetzen du  Bere sekretua 

14,00€
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XABIROI
KOMIKIAK

AMETS ALOKATUAK
“Etorkizun hurbil batean, jendeak bere gau 
horretako ametsak alokatuko ditu, orain 
hoteleko gela bat hartzen duenak bezala   ”

15,00€

HAUR BESOETAKOA 
LITXARRERIEN JAUNA
Gurearen oihartzunak dituen haurren 
unibertso batean, Haur Besoetakoak 
litxarrerien mafiaren erabateko kontrola 
dauka, edo hala uste du berak behintzat…

13,00€

BASOLATIK BERRI ONIK EZ
Ez berri gehiagorik ekarri, mezulari, 
jakin behar baitut neure begiez  
Basolan zer berri den   

15,00€

HAUR BESOETAKOA 
PARISTIK DATORREN ARTISTA
Ihes egitea zaila bada, are zailagoa itzultzea  
Horretan dabil HB  Baina oraingo honetan 
Beste Aldetik dator mehatxua: AIMAk saldoka 
datoz ihesi haurren mundura  Lo-li-taren eta 
HBren munduan arrisku larrian dago 

14,00€
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