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Gabonen inguruan proposamen gehiago /más propuestas sobre navidad

Txiki txokoa

Proposamen gehiago / más propuestas

urte
Txomin txapel / Pello Añorga
Elkar, 2021
Txomin Txapel oso pailazo ezaguna da, dotorea, guztiz atsegina. Txapela
buruan jantzita ibiltzen da beti. Haur guztiek asko maite dute, beren
familiakoa balitz bezala. Denek diote bizipoza sortzen duela. Baina, halako
batean, kezkatzen hasi da: ?Txapelik gabe, akaso, ez naiz inor?.

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Totototo /Ane Labaka Mayoz
Elkar, 2021
Mihi puntan hitzak trabatzen zaizkien haurrak jolastera gonbidatu nahi
dituzte Ane Labakak eta Mariñe Arbeok liburuxka hau irakurriz. Koldori
hori bera gertatzen zaio Laiarekin jolasten denean. Erremedio bila hasiko
dira eta aitona Mateok erakutsiko die hitzei musika jarriz ez direla mihian
kateatuta geratzen.

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Tristura / Joseba Sarrionandia
Ikaselkar, 2021
Joseba Sarrionandiak eta Irrimarrak elkarrekin sortu duten album
ilustratuak tristura du abiapuntu. Ondoez barea eta iraunkorra da tristura.
Nahigabeak har dezake edozeinen gogoa oharkabean. Baina badago
norbait hemen lagunari bizipozaz eta alaitasunaz hitz egiteko.

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

Olivia eta mamua /Elvira Lindo
Elkar, 2020

Irakurtzen ikasten ari diren umeentzako pentsatutako libura, letra larriz
idatzita. Lo egiteko ordua da eta Olivia beldur da....

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

urte
Potto Pottoka / Antton Kazabon
Denononartean, 2021
Potto Pottoka ardi eta arkume artean bizi zen, eta oso bakarrik sentitzen
zen, ez baitzuen haien hizkuntza ulertzen. Horregatik, beeka mintzatzen
ikasi zuen, gauza asko zituelako erdiei eta arkumeei galdetzeko. Nor zen
eta zer zen jakin nahi zuen, nongoa zen, gurasorik baldik bazuen, non bizi
ziren..

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Nazkatasuna / Peru Magdalena
Ikaselkar, 2021
Peru Magdalenak eta Mikel Valverdek elkarrekin sortu duten album
ilustratuak nazka du abiapuntu. Zer da nazka? Noiz sentitzen dugu? Gauza
berdinek ematen al digute nazka? Denok sentitzen al dugu berdin?
Nazkaren inguruko ipuin bat da.

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Mara / Nerea Hernández
Begiko, 2019
Elliot y sus padres se mudan al número 109 de la Calle de los Suspiros. No
saben que esta casa ya tiene unos habitantes y son un tanto peculiares...
Bueno, sobre todo Elliot, porque sus padres trabajan mucho y nunca
están por allí. Pronto llegará una baby-sitter que no parece como las
demás. Busca algo... ¿fantasmas, quizás? ¡Descubre con Elliot cómo
pueden ser los fantasmas realmente! ¡Igual da más miedo una persona
viva!

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

Letren jolaslekuan / Yolanda Arrieta
Ikaselkar, 2021
Letren jolaslekuan album ilustratuaren kasuan, Yolanda Arrietak eta Eider
Eibarrek hitzak eta irudiak elkartu dituzte letrekin «erdi» haserre dabilen
Hodeiren istorioa kontatzeko. Hodeiri letrak jostatu egiten zaizkio; ez dira
bere lagunak. Ametsek letren

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

urte
Tatxani handiaren azken trukoa / Txabi Arnal, Edu Zelaieta
Elkar, 2021

Tatxani Handiak bere azken ikuskizunean kapelatik ezer atera ezinik geratu zenean, ezin
zuen gertatutako sinetsi. Magia galdu ote zuen beldur zen, eta orduan azken trukuaren
akatsari jarraituz iritsi zen benetako mundu magiko batera, trukurik gabekora.

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Onin eta denboraren makina / Ibon Martín
Travel Bug, 2121
Kaixo! Onin naiz, eta oraingoan gauza harrigarri bat kontatu behar
dizut. Ez duzu sinetsiko: denboran bidaiatu genuen!
Batzuetan, txango bat sekulako odisea bilaka daiteke. Makinista txoro
baten eta haren lokomotor zaharraren erruz, Erdi Aroan agertu ginen. A ze
sustoa!
Jakin nahi duzu nola lortu genuen Oialdeko Alain gaiztoari ihes egitea eta
orainaldira itzultzea?

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Amaia Lapitz eta Festoseko diskoa / Katixa Agirre
Elkar, 2021
Amaia Lapitz udalekuetan dagoela, Ariane laguna bahitu egingo dute. Amaiarekin
nahastuta eramango dute, ordea, eta lagunaren arrastoari jarraituz iritsiko da Egeo
itsasoko Greziako uharteetara. Bahitzaileak asmo argia du: Kretan, indusketa-lanetan
arkeologo batzuek aspaldi topatu eta duela gutxi lapurturiko Festoseko diskoa
berreskuratu nahi du, Amaiaren ama lapurren atzaparretatik salbatzearen
ordainetan. Abenturaz betetako bidaia honetan, Amaiak Arianaren ahotik ezagutuko
duen Kretako Minotauroaren istorioa.

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

Errota zaharreko kluba / Paddy Rekalde
Elkar, 2021
Egunero bezala, afalondoren, lagunak hitzordua dute jolas-parke
txikian. Hitz eta pitz ari direla, halako batean, Beltzanek bizikleta
hartu eta ziztu bizian joango da. Biharamunean jakingo dute zertan
dabilen. Lagun guztiak bilduko zaizkio abenturara

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

urte
Katixa dorre magikoan / [testua] Antton Kazabon
Txalaparta, 2021
Esploratzaile sena du Katixak: bere kasa ibiltzea gustatzen zaio, eta jakin-min
aseezina du. Egun batez, inguru ezagunetik gehiegi urrundu eta dorre ikusgarri
bateraino iritsiko da. Kanpotik mirestearekin aski ez, eta solairuz solairu ikusi nahiko
du, jira eta buelta eskailera kiribiletan gora. Horrela ezagutuko ditu dorreko
bizilagunak, baita harrizko paretek gordetzen duten sekretu handia ere…

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Berta Berezi / Edu Zelaieta, Txabi Arnal
Erein, 2021
Bi nobedade ekarri zituen lehen eskola egunak. Batetik, Garbiñe tutoreak
haurdun zegoela iragarri zuen. Bestetik, haren ondoan zegoen ikaskide
berria aurkeztu zuen taldearen aurrean: —Ondoan dudan neska honek
Berta izena du, eta gurekin egongo da hemendik aurrera. Ongi etorri gure
taldera, Berta! Zerbait esan nahiko zenuke beste guztiok zu ezagutzen
hasteko-edo? —Egunkarietan eta telebistan nire jaiotzaren berri eman
zuten, oraindik ere amaren tripan nengoela, komunikazio sistema berri bat
asmatu nuelako. —Komunikazio sistema berri bat? —Bai, Morse Kodea.

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Amy y la biblioteca secreta / Alan Gratz
TakaTuka, 2021
Cuando Amy se dirige a la biblioteca de la escuela para recoger su libro
favorito, Pippi Calzaslargas, descubre que no está en su estantería. En un
principio piensa que otra persona se lo ha llevado, pero la bibliotecaria le
explica que no es así: ella misma se ha visto obligada a retirarlo porque
algunos padres creen que el libro no es apropiado para una escuela
primaria. Con el paso de los días, la lista de libros censurados por el
consejo escolar se irá engrosando. Amy y sus amigos reaccionarán y
crearán su propia biblioteca, la Biblioteca de Libros Prohibidos la Taquilla,

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

Asteburua landetxean / Maribel Aiertza
Elkar, 2021

Labegarai ikastetxeko LH4 ETA 5eko ikasleak irrikaz zeuden asteburua
landetxean igarotzeko. Gehienak kalekumeak ziren, mendian gutxi
ibilitakoak. Asteburu bakar batean, ordea, beren bizitzako abentura biziko
dute kobazulo batzuen barna. Zientzia fikziozko istorio bat bizitzen ari
direla irudituko zaie.

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

urte
Aurora misioa / Patricia Pérez; Julio Santos
Xarpa Books, 2021
Kaixo! Txano dut izena, eta anaia biki bat dut: Oscar. Ikasturte berria hastear
zegoen eta horrek esan nahi zuen ez genuela abentura gehiago izango denbora
batean. Izan ere, egunero goiz jaikitzen, etxeko lanak egiten eta azterketak
prestatzen ibili behar bagenuen, nondik atera denbora misterioak argitzen ere
ibiltzeko? Baina oker geunden, oso oker! Esmeraldaren urtebetetzerako oparia
aukeratzen ari ginela, Sara-Lik ikuspen bitxi bat izan zuen. Xake-joko berezi bat izan
zen guztiaren eragilea. Beste dimentsio batera ere bidaiatu behar izan genuen,
pentsa! Abentura prest dago. Gurekin etorri nahi?

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Ur eta Lur / Yolanda Larreategui ; Eider Eibar
Erein, 2121
Ausardiaz beterik, motxila lepoan hartu eta bere bizitzako ametsa egia bihurtzeko
erabakia hartuko du Lur apoak.
Bidean, Ur igela ezagutuko du, pertsonaia arraro bezain maitagarria, eta bien
artean sortutako adiskidetasunari eta elkarlanari esker lortuko dute beren ametsak
betetzea.
Eta, zuk? Ba al daukazu ametsik?

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Los O.T.R.O.S. (sociedad secreta) / Pedro Mañas
Algar, 2021
La vida de Franz Kopf, tal vez el niño más normal del mundo, cambia de la noche
a la mañana el día en que el oculista decide plantarle un espantoso parche sobre
el ojo derecho. De repente nadie le elige para su equipo de baloncesto ni le busca
para jugar en los recreos. Pero Franz no es el único que se siente solo. Hay otros
niños que se aburren en los rincones del patio. Y Jakob, el empollón, tiene un plan
para reunirlos a todos. Un lugar donde sus diferencias se conviertan en su fuerza:
los O.T.R.O.S. Pedro Mañas es autor de las exitosas series infantiles Anna Kadabra
y Princesas Dragón.

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

Esna irauteko ipuinak / Xabier Olaso.
Denonartean, 2021
Ipuin laburrak eta bizi-biziak biltzen ditu liburu honek, ipuin irudimentsu eta
iradokitzaileak; denak ala denak ere, esna irauteko ipuinak dira. Tradizioa eta
umorearen eskutik, askotariko eszenatokietan murgiltzeko aukera izango du
irakurleak.

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

urte
Fake / Donna Cooner
Desclee de Brower, 2021
Maisie Fernandez nazkatuta dago bere pisua eta itxura direla-eta iseka
egiten dioten jazarleez. Nazkatuta dago denen txantxen helburua izateaz.
Horregatik, gau batean, Maisie Interneten sartu da eta profil faltsu bat
sortu du. “Sienna” ederra, argala eta ausarta da. Laster, mezuak trukatzen
hasi da Maisieren institutuko ikaslerik ospetsuenekin. Maisieren asmoa ez
da haien lagun egitea: Sienna erabili nahi du haiei mendekua hartzeko.
Baina Maisieren gezur-sarea hedatu ahala, gero eta handiagoa da
norbaitek bere identitatea agerian uzteko arriskua.

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

El deslumbrante Kit Godden / Meg Rosoff
Siruela, 2021

Esta es la historia de una familia, de un verano de ensueño en el que todo
cambia para siempre. En una casa soleada junto al mar, la familia vuelve a
reunirse en el caos feliz de cada verano, dejando atrás la rutina urbana
londinense.

Erabilgarritasuna / Disponiibilidad

Ezberdina bezain gozoa / Antton Kazabon
Ibaizabal, 2021
Maitasun kontuak beti izaten dira emozioz koloreztatuak, arriskuz beteak,
irristakorrak, kontraesanez kargatuak. Baina batez ere sentimenduz eta
emozioz jantziak. Maiteminak jotzen gaituenean ez dugu geure burua
kontrolatzen, zoramenezko haizeak jotzen gaitu, askotan geure burua
galtzeraino, erabat itsutzeraino. Horregatik diogu arriskutsua dela,
irristakorra dela.

Erabilgarritasuna / Disponibilidad

El cementerio de barcos / Francisco Castro
Siruela, 2021
El Cementerio de Barcos es una historia luminosa de amor y amistad
contra la violencia en todas sus expresiones. Una novela de iniciación,
aventuras y misterio que atrapará a lectores de todas las edades

Erabilgarritasuna / Disponibilidad
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