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O—4 urte 

Gida honetako liburu guztiak Abusuko Udal Bibliotekan dauzkazu. Ikus: www.euskadi.net/katalogobateratua 

¤ Nor bizi da…? (bilduma) 
¤ Ritta eta Ttotto (bilduma)  
¤ Nire mundutxoa (bilduma) 
¤ Kamile (bilduma) 

Rita eta Ttotto eskolan / Jean Philippe Arrou Vignod 
 
Ttotto berarekin batera eskolara eramatea pentsatu du Ritak, nahiz eta andereñoak 
esan panpinarik ezin dela eraman. Baina, T totto ez da panpina bat, benetako txaku-
rra baizik. Eskolara irits i direnean liburu-zorroan ezkutatu eta ez ateratzeko agindu 
dio txakurrari. Baina Ttotto aspertu egin da. 

Utzi jolasten! / Checa Diaz 
 

Untxitxo asko dibertitzen da bere jostailuekin. Baina zuk erakusten badiozu jostai-
luak bere lagun urtxintxarekin batera erabiltzen, Untxitxo ohartuko da dibertiga-

rriagoa dela gauzak ELKARREKIN egitea! 

Katiuska horiak / Xabier Mendiguren 
 
Aspaldi honetan ez du euririk egiten, eta ezin ditut estrenatu E rregeek eka-
rri zizkidaten katiuska horiak. Egunero begiratzen dut zerurantz: Gaur eu-

ria ari du, azkenean!  

Nire etxea / Emile Jadoul  
 

Kartoian eta formatu apaisatu erakargarrian egindako lau liburu 
hauek istorio dibertigarriak kontatzen dituzte.  

Nor bizi da lorategian? / Luana Rinaldo 
 
Zoaz lorategia esploratzera eta bertako izaki batzuk ezagutzera. 

 

Negro como el chocolate / Teresa Giménez 
 

Lusambo tiene cuatro años y es negro como el chocolate. Su madre es 
blanca como la leche. Su padre es marrón como el café con leche. Y su 

hermana tiene la piel color avellana.—Somos una familia tutticolori— di-
ce la madre orgullosa. 
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Handi-handia egiteko sekretuak (Betizu) / Susana Pinto 
 

Betizu eta bere lagunek handi-handia egiteko sekretuak kontatuko dizku-
gute... 
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¤ Ttipi Monstruoak (bilduma) / Sophie Pavlowsky 
¤ Betizu (bilduma) 
¤ Mamás del mundo / La galera 
¤ Pin eta Titoren ipuinak (bilduma) 

Kolore askotako paisaia / Carmen Palomo 
 

I rakurtzen has teko ipuinez osaturiko bilduma honetan, P in eta Tito lagunek beren 
abenturak kontatzen dituzte. 

Niños del mundo 
  

Este libro te abre las  puertas  a la realidad de otros  pequeños  a través  de imá-
genes . Los fotógrafos han conseguido introducirse en la vida de niños y niñas  

del mundo para mostrarnos  con una mirada general como viven, cuales  son 

sus  hábitos , como trabajan o estudian. 

Antton eta hostoak / Ole Könnecke 

Hosto bat gehiago eta Anttonek hosto guztiak jasoak izango ditu eskuarekin. 
Bat-batean, ordea, haizea harrotu eta hor doa hosto hori airean. Hos to txiki 

bat harrapatzea: erraza ematen du.  

Hurbil / Natalia Colombo 
 
Komunikazio faltari buruzko alegia bat da pertsonen arteko harremanei, indi-
bidualismoari, desirei eta zirrarei buruzko gogoeta poetiko sakona. 
 

Adarrin / Sophie Pavlovsky 
 
Harri polit xarmant batean T tipi mostroak bizi dira, izaki beldurgarriak... 
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Ameliak txakur bat nahi du / Tim Bowley 
 
Amelia egongelan sartu zen. Aita eserita zegoen, egunkaria irakurtzen. 
–Aita –esan zuen Ameliak–, zera pentsatzen ari nintzen... 
Aitak hasperen egin zuen. «Amelia pentsatzen hasten bada, problema-iturri, 
gehienetan bezala», esan zuen bere artean. Ameliak jarraitu zuen: 

–Aita, izan genezake txakur bat? 

Animalia guztiak ez dira berdinak /B. Boutignon 
  

Igarabak bainujantzian, as to lotsatiak, saguak euripean, jirafa dotoreak... 
Liburu zoragarri honetako animaliak familiaka bildu ditugu; antzekoak dira 

guztiak, baina ezberdinak ere bai. 

Munduko etxerik handiena / Leo Lionni 
 
Barraskilo batzuk aza goxo batean bizi ziren. E txeak gainean zeuzkatela, poliki 
mugitzen ziren hos to batetik bestera jateko mokadu bigun baten bila. Egun ba-
tean barraskilo txiki batek esan zion aitari: 

«Handitzen naizenean munduko etxerik handiena eduki nahi dut» 

Aitona eta amona udalekuetan / Joxan  Ormazabal 
 
Libe udalekuetara joan da, baina aitona-amona oso triste daude ez dakitelako nola 
egongo den han. Ondo pentsatu eta Liberi bisita bat egitea bururatu zitzaien. Motxi-
lak hartu eta txakurra eta guzti abiatu ziren.  

 

¤ Basajaun (bilduma) / Susana Pinto 
¤ Neu naiz ederrena / Mario Ramos 
¤ Kattalin maitagarria eta tiranosauro Rex / Merce Aranega 
¤ Los eco Xunguis / Ramis 
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Ipuinen haria / Ferida Wolf 
 

Babba Zaharrak artilezko tapaki polit bat dauka. 
Haurrei ikaragarri gustatzen zaie bertan eseri eta amona zaharraren istorioak en-

tzutea. 
Egun batean, herrixkako bizilagunek arropa berriak behar dituztela ikusiko du 
Babba Zaharrak. Isilka, harizko tapakia askatzen hasiko da, ipuinen ariarekin 

arropak josteko. 

Auzoko zaratatsuak / Susana Pinto 
 

Animalia zaratatsu bat baino txarragorik bi animalia zaratatsu dira. Igeltxoa 

eta urretxindorra Basajunen pazientziaren mugaraino iristen ari dira. 
Konponbide bat aurkitu beharra dago. 
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Yu Ling / Antton Irusta 
 

Yu Ling dut izena eta Pekinen bizi naiz, aitona-amonekin eta gurasoekin Tong Xian 
auzoan. Entzun al dituzu inoiz Txinako ipuinak? Txinako liburu zaharretan badira 

ipuin zahar eta ederrak. Bertako ohituren berri eman nahi dizut aditzera.  

¤ Colección Multicolor (bilingüe, con textos en chino, fran-
cés, pakistaní, rumano, árabe, etc.) 

¤ Gerlari Handia / Pello Añorga 
¤ Klara xirimola / Braulio Llamero 
¤ Nik dauzkat aitonaren hortzak / Martin eta Xabier Etxebarria 

El ábaco de Xiao Ming (español-mandarín) / Tung Chen 
 
Xiao Ming era un niño chino que no podía ir al colegio porque eran pobres  y debía 
ayudar a su padre a trabajar en el campo. Pero un día, su padre, con mucho sac ri-
fic io, le compró el ábaco que el niño tanto deseaba. Pasaron los  años  y Xiao Ming 
se convirtió en el primer matemático de la Corte Imperial. 

Barraskiloarena eta beste hamabost / D. Nesquens 
 

Gurekin ditugu eguzkitara antenak ateratzen dituen barraskiloarena, katu 
hegalaria, gora eta behera egiten duen puxika bidaiaria, letraz betetako zo-

pa, arrautza opariduna, eta beste hainbat.  

Franti / Karlos Linazasoro 
 
Franti gizontxo txiki eta oso eskuzabala zen. E ta beti umore oneko zegoen. Franti 
gus tura joaten zen lanera, Matteomigliako funtzionariorik onena zen. Frantik, 
adinean sartuta egon arren, ez zuen erretiratu nahi. Franti, ikusiko duzunez, 

pertsona xelebre-xelebrea da. 

Piccolo, Saxo y Compañía / André Popp 
 

Hubo un tiempo muy lejano en que los  intrumentos  mus icales  no se conocían entre 
sí. Cada familia de instrumentos  vivía separada de las  otras , y, verdaderamente, 

era una lástima. Fueron los  pequeños  Violines  quienes , por casualidad, descubrie-

ron que no eran los  únicos instrumentos  en el Reino de la música.  

Ipuin-kontalaria / Pello Añorga 

Ipuin-kontalariak, bat-batean, urrezko giltza atera eta esan du: 'Hitzaren giltza, 
hitzaren giltza, ahoa ireki eta elkarrekin mintza'. E ta urrezko liburua zabaldu du; 

eta guk, orduan, ireki ditugu begiak leihoak bezala. 
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8—11 urte 

¤ Ottoline eskolara doa / Chris Riddell 
¤ Junie B. Jones (serie) / Barbara Park 
¤ Veneziako misterioa / Bjorn Sortland 
¤ Las fieras del Fútbol Club (serie) / Joachim Masannek 
¤ Fairy oak, 1, 2 y 3 / Elisabetta Gnone 
¤ Judy Moody (bilduma: eusk., gazt.) / Mega McDonald 

Tercer viaje al reino de la fantasía / Geronimo Stilton 
 
¡Queridos  amigos , volad conmigo sobre las  alas del Dragón de la Fantasía!  
¡Enfrentémonos  juntos a mil aventuras  y mil peligros  para liberar a Floridiana,  
la Reina de las  Hadas , y devolver la paz al Reino de la fantasía!  ¿Estáis  listos?  

Ottoline eta kateme horia / Chris Riddell 
 

Hiri handian hainbat lapurreta ikusgarri gertatu dira. Altzo-txakurrak modu 
misteriotsuan desagertzen ari dira. Zerbait egin beharra dago... 

Ottolinek eta Munroe jaunak plan bikain bat egingo ote dute? 

New Yorkeko misterioa / Bjorn Sortland 
 
New Yorken oporretan dabiltzala, Daviden familiak eraikin eta museo garrantzitsuene-
tako batzuk bis itatu nahi ditu. Hala ere, norbaitek halakorik ez duela nahi dirudi: osa-
ba William zauritzen saiatuko dira, eta aspaldiko ezagun bat familia izutu nahian ibili-

ko da. 

Pikolo / Patxi Zubizarreta 
 
Manuel txikia Extremaduratik etorri da Euskal Herrira. Baina Manuel ez da oporretan 
etorri, Larrañetako kuartelera baizik, aita guardia zibila duelako. E ta Manuel txikiak 
bere egonaldiaren berri emango digu: kuarteleko bakardadea eta pikondoko 

txabola, Ebaren adiskitasuna eta Keparen gorrotoa.  

Junie B. Junes granjera / Barbara Park 

La c lase de Junie B. va a ir a una granja, y todos  los  niños  es tán entusiasmados . To-
dos ... menos  Junie B. Y  es  que en las  granjas  hay ponis  superpeligrosos , y gallos  ma-

los-malísimos  que te pican en la cabeza hasta que se te ve el cerebro.  

Chuck Aranberri dentista baten etxean / B. Atxaga 

Dentistaren etxeari gauza asko falta zitzaion tiburoiez betetako piszina bat 
izateko. C huck A ranberri eta bere amaren aurrean eseritako emakume potolo 

oso potoloaren iritzirako, ordea, bi lekuak erabat berdinak ziren: igual-

igualak.  
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8—11 urte 

Puzker gaua / Antton Dueso 
 
Punkik eta bere familiak aitaren nagusiarekin batera afaldu behar dute. Baina zer afal-
duko eta… babarrunak!  Punkik puzkerrez betetako gau bat pasatuko du, bere etxetik 

alde egin eta mila eta bat abentura gertatuko zaizkio. 

Maya eta amona Eli / Megan McDonald 
 

Amak Mayari zera esa dio: amona egoitza batera joango dela altzeimerra duela-
ko, baina hori amonak ez daki eta Mayari ez zaio batere gustatu. Orduan Mayari amo-

naren etxera joatea eta kontatzea bururatu zaio. 

Mis cuentos africanos / Nelson Mandela 
 
Son relatos nacidos  del saber oral del continente, transmitidos  de generación en ge-
neración y recogidos  por escrito por 19  literatos  africanos , a partir de elementos  del 

folclore africano. 

Eguzkiaren lasterketa (Komikia) / Txani Rodríguez 
 

Eguzki-auto harrigarria asmatu duen doktorea, gaizkile saboteatzaile bi eta 

lasterketa handi bat, erregai ezin hobeak dira emoziorako. 

¤ Capitán calzoncillos (serie) / Dav Pilkey 
¤ Sito kesito (serie) / Dav Pilkey 
¤ Geronimo Stilton (serie) / Geronimo Stilton 
¤ Erregaliz taldea (bilduma) / Patricia Schroder 
¤ Nur eta irlandar gnomoa / Toti Martínez de Lezea 
¤ Punky (bilduma) / Antton Dueso 

Zazpi pertsonaia istorio bila / Arantxa Arrieta 
 

Eguneroko objektu batzuk protagonista ditugu, hala nola, arkatza, borragoma, pixon 
tzia eta pintzela. Haragizko protagonistak, berriz, bi neba-arreba dira, Amaia eta Jon, 

elkarrekin ondo moldatzen ez direnak.  

La estafa del coliseo (cómic) / Geronimo Stilton 
 

Geronimo 
viajará a la antigua Roma, a la época del emperador Tito. Allí deberá 

impedir a los  Gatos  Piratas  que se apoderen de uno de los monumentos  
más  famosos  de la ciudad: E l coliseo. 


