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Eibarko Udaleko Euskara Zerbitzuak eta Juan San
Martin Udal Liburutegiak opor garaian familian

euskaraz gozatzeko moduko jolasen eta liburuen
bilduma prestatu dugu.

Opor garaian umeekin egoteko denbora gehiago
dugunez, euskara indartzeko ere une egokia da.
Horretarako gomendioak dituzu bideo honetan 

 
 
 

Oporretan irakurri eta egin jolas elkarrekin!

El Servicio de Euskera y la Biblioteca Municipal
Juan San Martín os ofrecemos una selección de
juegos y libros en euskera para disfrutar en familia

durante las vacaciones.
Las vacaciones también son una buena época para
ayudar a nuestros hijos e hijas a reforzar el euskera

mediante la diversión.
Encontrarás recomendaciones válidas en este vídeo

 
 

¡Las vacaciones son una buena ocasión para leer y
jugar juntos!

https://labur.eus/PxGVI

Kaixo, familia

https://labur.eus/BPuVf



         Tigrea amesgaiztoaren kontra / Emily Tetri
 

Asteberri, 2020

      Tigrea zorioneko umea da: munstro bat dauka ohe azpian
     bizitzen. Gauero, Tigrea eta Munstroa jolasean aritzen dira
     argiak itzaltzeko ordua arte. Jakina, Munstroa ez da sekula
     Tigrea ikaratzen ahalegindu, lagunek ez baitute halakorik
     egiten. Baina Munstroak norbait ikaratzeko premia du... munstro
     bat baita, azken finean. Beraz, Tigrea lo dagoen bitartean,
     Munstroak haren amesgaizto guztiak uxatzen ditu. Bere lagunari
     esker, Tigreak amets goxoak besterik ez ditu. Baina ilunpean
     zain hortxe badago amesgaizto hain handi eta gaizto bat, non
     Munstroa ez baita gai harekin bakarrik borrokatzeko.

Erdi Arora bidaia / Artur Laperla 
 

Bang,  2020

 
Goizean, Superpatatak ezusteko desatsegin bat izan du: gihartsu izateari
utzi dio! Kortex laborategira joan da, eta Arrosa irakasleak azaldu dio izpi
molekularren eraginak denbora batean bakarrik irauten duela eta gero
desagertu egiten dela. Ez dio axola, ordea, irakasleak eginkizun bat baitu
Superpatatarentzat. Izan ere, Katioi irakasleak denboraren ataria
zeharkatu zuen duela egun batzuk, eta oraindik ez da itzuli. Irakaslea
aurkitzeko, Superpatatak Erdi Arora bidaiatuko du!

 
1880tik irekia / Pietro Gottuso

Kalandraka, 2020

 

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Ez dakit marrazten / Eider Eibar
 

Kalandraka, 2020

 
Zeure buruari behin baino gehiagotan esango zenion, beharbada, "…. ez
dakit marrazten!". Horixe bera gertatzen zaio istorio honetako
protagonistari. Hartu arkatza eskuan eta hasi jolasean… ikusiko duzu zer
gertatzen den!

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

+ 
5 urte

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Narrazio grafiko bat, 140 urtetik gorako denboraren joana adierazten
duena, liburu-denda bat lekuko dela, gertakari historikoak, teknologiaren
bilakaera eta aldaketa soziala nabarmenduz.

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001541080
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001541080
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001384341
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001384341
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001544727
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001544727
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001540468
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001540468


Galdu dena azaldu dadila! ipuinaren kasuan, Garazi Kamiok eta Julen
Ribasek hitzak eta irudiak elkartu dituzte helduak galdu zaizkien lau
umeren pasadizoak kontatzeko. Eskutik ondo heldu eta adi egoteko esan
dieten arren, hirian desagertu dira Olaiaren ama, Ekhiren aita, Lukaren
amonak eta Miaren osaba. A zer despistatu-kuadrilla!
Eta orain zer? Nondik hasi bila?

Wandari hitzak trabatu zaizkio / Lucy Rowland 
 

Ibaizabal, 2020

 
Wanda sorgin txikiari asko gustatzen zaio sorginkerien eskolara joatea,
baina oso lotsatia denez, asko kostatzen zaio hitz egitea. Lea izeneko
ikasle berri bat gelara iritsiko da eta oso lagun egingo dira biak. Egun
batean, irakasleak magia txapelketa bat egitea proposatuko die. Animaliak
sortu beharko dituzte txapelketan. Lea eta Luka lehen postua lortzeko
lehian dabiltza. Txandaka, gero eta animalia beldurgarriagoak sorrarazten
dituzte: katu bat, txakur bat, lehoi bat, herensuge bat… Eskerrak Wanda
hor dabilen Lea lagunari laguntzeko.

 
Galdu dena azaldu dadila! / Garazi Kamio Anduaga

 

Ikaselkar, 202

 

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

  Bastet / Irati Merino , Peio Lopez-Iturri.
 
 

Denonartean, 2020

 
Bastet Nilo ibaiaren ertzetan bizi den neskatila da. Haren bizipoza ura
lapurtu nahi duten arrotzek zapuztuko dute, eta bere lagunekin batera,
denona den ura berreskuratzera abiatuko da. Guztiona dena denon
artean zaindu eta babestu behar dugulako.

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Munstroek ere gela txukuntzen dute! /Jessica Martinello
 

Ttarttalo,  2020

 

Munstroek ere gela txukundu behar dute! Ez didazu sinisten? Ireki liburu
hau eta ikusiko duzu zer gertatzen zaion munstro zabar txiki bati… Ez
dituzu zure jostailuak berriro botata utziko!

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

+ 
5 urte

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001544914
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001544914
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001383097
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001383097
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001541630
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001541630
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001544731
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001544731


Neskaotsori barre egin diote laminek, gorputz iletsua duela-eta. Lotsaturik,
berak ere publizitatean bezalako gorputz ilegabea izatea amestuko du, eta
bide guzietatik saiatuko da depilatzen: aitzur, krema eta laser.

Utikan, birusa! / Ana Jaka, Iosu Mitxelena
 

Elkar, 2020

 
Koronabirusak jo gaituen garai honetan girotuta dago istorio hau.
Lehenengo ipuinak “Nahigabeko oporrak” orain hilabeteko itxialdiaz hitz
egiten digu eta bigarrenak berriz, “Lagunak beti lagun”, uda ondorengo
denbora honetan dago girotuta. Noa eta Lea ahizpek, garai berezi honetan
ere, beti erakutsi ohi duten laguntasuna, bizi-poza eta bihurrikerietarako
joera helaraziko diete haurrei ipuin honetan.

 

Neskaotsok ilerik ez balu? / Alaine Agirre
 

Elkar, 2020

 

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Ez apuratu / Mujika Iraola
 

Erein, 2020

 Amonak ez daki zer diren dilistak, lentejak esaten du; ilbeltza deitzen dio
urtarrilari; ondo zegoenean, eskribitu egiten zituen dendan erosi behar
zituen gauzak paper-mutur batean, eta ulertu ez baina entenditu egiten
zituen nire arazoak.
Amonarekin abestu ezin da egin, baina kantatzea asko gustatzen zaio:
batez ere, Bautista Basterretxe delako tipo baten abesti bat. Eta gaixo
ikusten banau, inoiz ez dit galdetzen sukarrik dudan. «Kalenturarik
baduzu?», esaten dit. Eta baietz esaten badiot, kalentura altua dudala,
orduan esaten dit:

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

  Siberiako neskatila ausarta / Iñaki Zubeldia
 

Ibaizabal,  2020

 

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Siberian bizi den neskatila batek, naturarekiko eta ingurugiroarekiko
kontzientzia itzelak dituena, amona salbatu beharko du, horretarako
benetako heroi bihurtuz.
 

+ 
8 urte

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001540180
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001540180
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001540130
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001540130
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001541085
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001541085
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001541004
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001541004


Itsas azpiko sekretua / Lur Gallastegi
 

Ibaizabal, 2020

 Itsas azpiak hainbat sekretu ezkutatzen ditu. Baina beti ez gara horiek
argitzeko gai. Askotan, gure herriaren historiako pasarteak ere badira ur
artean.
Intzak eta haren lagunek uda ahaztezina igaroko dute Donostiako
Kontxako badian biziko dituzten abenturei esker.

Istorio txundigarri horren protagonista zazpi urte baino gehiago eta
hamaika baino gutxiago dituen Doretta da. Dorettak oso argi dauzka
ideiak: egunen batean, famatua izango da. Bereizen artistikoa pentsatuta
dauka: Kokonutt

Kokonutt / Miren Amuriza 
 

Elkar, 2020

 

  Donostian elefanteak ikusi zirenekoa / Anjel Lertxundi 
Erein, 2020

 
Alkateak minez lehertu beharrean zeukan burua. Bulegoko leihoa ireki eta
bertako terrazara irten zen. Alkateak ezin zuen sinetsi begien bistan
zeukana: Alderdi Eder, hiriko parkerik ederrenetako bat, neurri, mota eta
piura guztietako elefantez beterik zegoen. 
Begiak igurtzi zituen. Ikusi berri zituenak elefanteak ziren, ez zeukan
inolako zalantzarik. Alkatea ez zegoen edanda, oso pertsona serioa zen,
gutxitan tronpatzen zen, osasun ona zeukan. Orduan? Zer gertatzen ari
zen bere kargu zeukan hiri maitean?

«Etxea» bueltatzeko leku bat izan da gizakiontzat gizaldiz gizaldi.
Pandemiak, ordea, bestelako adierak eman dizkio hitz horri. Etxegabetuak
liburuan, honi buruzko gogoeta bat bultzatzen da, kontraesan baten bidez:
jende asko etxerarazi zuten; baina beste batzuk, ordea, etxegabetu.
Etxegabetu horietako bat dugu Libe, eta berak kontatuko digu, lehen
pertsonan, bizi izandakoa.

 
Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Erabilgarritasuna / Disponibilidad 

Etxegabetuak / Nerea Arrien
Erein, 2020

 

+ 
10 urte

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001540582
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001540582
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001384801
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001384801
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001541083
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001541083
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001542760
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001542760


Biblioteca Juan San Martin Liburutegia
Bista Eder, 10

20600 Eibar (Gipuzkoa)
tel: 943 708 437

emaila: liburutegia@eibar.eus

 
Irakurketa gomendio gehiago:

 Euskarazko produkuten katalogoan
 

Eta irakurri ondoren... LiburuTuber izateko prest?
 

Lehiaketaren oinarriak 
 

https://twitter.com/eibarliburutegi?lang=en
https://www.instagram.com/eibarkoliburutegia/
https://es-es.facebook.com/EibarkoLiburutegia/
https://www.youtube.com/user/eibarkoliburutegia
https://twitter.com/eibarliburutegi?lang=es
https://www.katalogoa.eus/
https://liburutegiak.euskadi.eus/eibar/eu/albistea/2021/liburutuber-izateko-prest/
https://liburutegiak.euskadi.eus/eibar/eu/albistea/2021/liburutuber-izateko-prest/


https://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/kukurruku



https://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/don-don-kikilikon

https://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/banderetara-zapiaren-jolasa



https://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/potxoloka



https://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/punta-ala-buru

https://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/harri-harrike-edo-txingoka
https://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/txingorrinian-edo-txindurrika



https://ikasgelan.ahotsak.eus/fitxak/kiskilla-miskilla


