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Descripción

Beheko erreka, Olatua, Karakolaren bidaia eta Izarretako mutikoa hementxe dauzkazue denak
liburu batean bildurik. Lau ipuin, lau amets. Irudimenak, ametsak bezala, ez du mugarik eta
ipuin hauek irudimen eta lenguaia poetikoz beteak daude. Irakurri ondoren, munduaz
daukagun ikuspegia aurrerantzean ez da berdina izango.Josu Galdos Irunen jaio zen dela 31
urte eta lanbidez lorezaina da gaur egun. Oso gaztetatik idatzi izan ditu ipuitxoak, olerkiak edo
gogoetak. Zuhaitz zaharrenaren heriotza da argitaratu duen lehen liburuxka.
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Usurbilgo Sutegi Udal Liburutegia | Liburutegia: Irazu 14, 20170 Usurbil, Gipuzkoa. Tfno.:
943360692; Whatsapp: 688625477; biblioteka@usurbil.eus.
Haur eta Gazte Literatura gida 2001-2014 -liburu oso gomendagarriak. 6. 2 urtetik aurrera.
Browne, Anthony. Gorila bat. Zenbatzeko liburua. Itzultzailea: Manu López Gaseni. Iruñea:
Pamiela & Pontevedra: Kalandraka, 2012. ISBN: 978-84-7681-713-1. Azpitituluak esaten duen
bezala, liburu hau zenbatzen ikasteko ipuin.
Tolosako Udal Liburutegia, Tolosa, Spain. 891 likes · 2 talking about this · 3 were here.
Tolosako Udal Liburutegia.
8 Uzt 2015 . Literatura, noiz sortu zen? Betidanik kontatu izan dira ipuinak, eleberriak,
istorioak, biografiak… Herriz herri joaten ziren ipuin kontalariak. Ipuinak kontatzen zituzten
diru truke. Noizbait ahozko literatura paperean jasotzen hasi zen, gorde zen, babestu zen;
hurrengo belaunaldietarako transmisioa.
2017-10-12 | ARGIA · Leire Bilbao eta Matias Mujika saritu ditu Eusko Jaurlaritzak. Euskadi
Literatur Sarien aurtengo edizioko azken irabazleak zein diren jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak,
haur eta gazte literatura eta itzulpenaren arlokoak.
Agian helduen atalean ere zure gustoko ipuinak aurkituko dituzu. Umeentzako ipuinak
euskaraz. Aitor Uriarte. Aitonaren altxorra . 4' 11'' (info). Antton Irusta. Berakatz-zopa . 4' 4''
(info). Bernardo Atxaga. Txitoen istorioa . 22' 46'' (info). Elisabet Abeyà. Eta handia egiten
naizenean, zer? . 5' 44'' (info). Gloria Sánchez.
IPUIN. Ipuina, poesiarekin batera, literatur genero zaharrena izango da ziur asko; hala ere,
literatura kultuan oso berandu gauzatu da era autonomoan, XIX. mendea aurre ra samartuta,
hain zuzen. Tradizioko ipuinak. Ipuin folkloriko edo tradizionalak herri eta kultura orotan dira
ezagunak, belaunaldiz belaunaldi ahoz.
Ez da lan erraza izan emakumeak historia artxiboetan aurkitzea, eta hari askotatik tira egin
behar izan du Amaia Kowaschek Ezkabako kartzelako presoei lagundu . haur antza
zoriontsuagoen taldekoa ere; eskolan kanta bakan batzuk, gehienak gabon-kantak, euskaraz
ikasi nituen kasualitatez (gaur egungo haurrek Agur.
Haur eta gazte literatura: kontzeptuaren definizio baten bila. 1997, Pamiela. 90eko
hamarkadako haur eta gazte literatura. 2005, Pamiela. Literatura eta ideologia. 2007, Utriusque
Vasconiae. BIOGRAFIA. Bela Kabelatik Ternuara. Atxagaren Haur eta Gazte Literatura. 2007,
Pamiela. BILDUMA. Puntan punta bat.
by Zarauzko Hitza - Abu 11, 2016. Urtero legez, Zarauzko Udalak, EBPN Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiaren baitan antolatu du haur ipuin lehiaketa. Txapelketaren helburua
haurrei eta gazteei zuzenduriko literatura sustatzea da. Dagoeneko aurkez daitezke lanak
sariketara, azaroaren 15era bitartean, hain justu.
24 Urr 2017 . Urtero moduan, literatura oinarri hartuta herrian antolatzen diren ekimenak
izango dira aitzakia nagusia egitarauari hasiera emateko: Ipuin rallya ikastetxeetan, . Bilbaoren
olerkiak eta Mutuberriaren ilustrazioak dituzten bi liburu hauekin Haur eta Gazte Literaturaren
Euskadi Saria irabazi berri du Bilbaok.
Haur literatura. 24 orrialde. Paperean 6,00 €. Emanaldia. Enric Lluch. Haur literatura. 24
orrialde. Paperean 6,00 €. Geltokian galdurik. Enric Lluch. Haur literatura. 24 orrialde.
Paperean 6,00 €. Aita indartsuak. Enric Lluch. Haur literatura. 24 orrialde. Paperean 6,00 €.
Maskota. Enric Lluch. Haur literatura. 24 orrialde.
Horren adibide genuke, besteak beste, Bularretik mintzora: haurra, ahozkotasuna eta literatura
(Erein, 1993). Aipatu liburuan ahozko tradizioaren ikuspuntutik aztertzen du Igerabidek haur
literatura, batik bat amandre ipuinak. Sormen lanari dagokionez, haur eta gazteei zuzenduriko



hainbat libururen egile da Igerabide,.
24 Ots 2017 . Haur eta gazte literatura. Puxka (2002, Gatu berdea); Marijane Konta Zan! (1998,
Elkar); Ipuin azau bat (1998, Elkar) 21 ipuinez osatua dago. Mitxiñ'en biurrikeriak : Miñiñi'ren
gaixtakeriak (1964, Haize Garbia) Euskara batuan zein lapurteraz aurki daiteke. Gregorio
Eppherreren eskutik frantsesera itzulia.
29 Aza 2017 . Izenburua: Baltzolako ipuinak. Idazlea: Rafa Ugalde Ilustratzailea: Ima Mendiola
Argitaletxea: Ibaizabal Urtea: 2017. Eguzki Amandreak beilegitik gorrixkarantz egin du, eta
emeki makurtuz Urriko atxaren ostetik apalduz doa. Ez da haizearen laztanik, ez hegaztien
kanturik, ez ezelako piztiaren ufadarik.
1 Aza 2001 . azken bizpahiru urteotan beste arloak ere sartu dira formakuntza ikastaro hauetan:
Haur Hizkera, Ipuinak kontatzeko tailerrak. horien artean orain dela bi urte Haur eta Gazte
Literaturari, eta pasa den urtean Literatura Unibertsalari eskainitakoak ere sartu ditugu.
Aurreko urtean HGLri eskaini genion.
Lehen Irakurleak. Nire aita etxekoandrea da, eta zer? Silvia Ugidos. Elkarlanean. Ipuin honetan
Silvia Ugidosek etxekoan- drearen figura definitzen du, lana ondo egin behar dela dio eta
sexuak ez dela inporta. Lucilaren aita, ez daukat ogibide nor- mala gizona izeteagatik, ez da
irakaslea, ez da arotza, ez da taxista.
Ideiez haratago ere bazoan bere ipuin eta kontakizunetan, ohitura zaharrak, leiendak, mitoak
eta historia bera ere ikertuz. Harenak dira bereziki Basajaunaren istorioa, Garaziko hiri
nagusian, Manexen marrakak, Garaziko solasak… Baxenabarreko haurren ipuin, joko eta
erran zaharrak bildu zituen «Xirula mirula» liburuan.
Era askotako literatur lanak argitaratu ditu: nobelak, ipuinak, haur eta gazte literatura. Horrez
gain, Elkar argitaletxeko editorea da. Merke-merke. “Merke-merke” ipuina lehen aldiz Susa
aldizkarian eman zen argitara (1990eko martxoan, 25. alea. Mendigurenek bi urte geroago
Hamalau argitaratu zuen eta hor agertu zen.
5 Abe 2016 . Orduan, esan liteke aita izateak zure lanbidean bide berri bat ireki dizula? Egia
esan, haurrentzako ipuinak egiteko nahia aita izan naizenetik handitu egin dela esan daiteke,
bai. Azken batean, haurren munduan gehiago murgiltzen zara. Baina, lehendik ere oso gustuko
nuen haur eta gazteen literatura.
Hasiera · Albisteak; Xabier Lizardi Saria, haur eta gazte literatura sustatzeko jaio zen lehiaketa.
Xabier Lizardi Saria, haur eta gazte literatura sustatzeko jaio zen lehiaketa. Saria bakarra izango
da, 3.700 euro, eta epaia otsailean emango da jakiteraAsteazkena, 2014-11-05. Xabier Lizardi
Saria Haur Ipuin Lehiaketaren.
11 Mar 2013 . Ipuinen bidez, familian, eskolan eta gizartean, mezuak zabaltzen joan dira
belaunaldiz belaunaldi arrakasta handiz. Kontatzen diren istorioek beti helburu hezitzailea dute,
ikasbide bat helarazi nahi dute, asmo konkretuei erantzunez. Ipuin horiek, beraz, ez dira
neutralak, ideia batzuk transmititzen dituzte,.
21 Abe 2017 . EHUko Argitalpen Zerbitzuak kaleratu duen obrak euskal literatura aztertzen du,
1975etik gaur egunera arte. Zortzi liburuki ditu, eta bakoitza literatur genero bati eskaini zaio,
klasikoetatik (nobela, poesia, haur eta gazte literatura, ipuina, saiakera eta antzerkia), ikerketa
akademikoetan hain ohikoak ez.
Mariasun Landak Sari garrantzitsu bat jaso du aste honetan: Haur eta gazte Literaturako sari
nazionala. . -Zerk bultzatu zintuen haur eta gazte literatura idaztera? . materialik eta irakasleek
moldatzen genituen liburu eta ikasgaiak, orduan hasi nintzen ipuinak sortzen eta idazten, batez
ere gelan nire ikasleekin lantzeko.
16 Eka 2017 . HAUR ETA GAZTE LITERATURA MARKO TEORIKOA Haur Literaturaren
definizioa, funtzioak eta generoa. Albumak eta ilustrazioak. Folklorea eta herri ipuinak. Haur
narratiba eta ahoskotasuna. Haur poesia. Folklorea eta herri ipuinak. Zer da folklorea?



Jakituria pentsaera eta kultur ondarea; urteen.
Koldo Mitxelena Saria Donostiako eskola arteko literatur lehiaketa da eta euskararen erabilera
eta literatur sormena sustatzea du helburu. . ipuina. - bertsoa. - mikroipuina. Oinarriak eta
izena emateko fitxa bidali dira ikastetxeetara eta haur eta gazteak ibiltzen diren guneetara.
Otsailaren 9a da lanak jasotzeko azken.
23 Abe 2016 . Haur eta Gazte Literatura gida 2001-2014 -liburu oso gomendagarriak 8 Orrialde
bakoitzean argibide bat jasotzen dugu, arrautza itxurako izaki misteriotsua zein den asmatu
arte. Baina amaierarik gabeko ipuina denez, liburuari buelta eman eta ipuina berriro hasten da.
Izaki misteriotsuak bere ezaugarriak.
Aitonak irakurtzen ari den egunkaria bazter utzi, eta ipuin bat kontatzen hasi zaio bilobari.
Ipuina ezin klasikoagoa izanik ere, zail gertatzen zaio kontatzea. Gaizki daki? Inola ere ez.
Aitonak zera nahi du: bilobak berak kontatzea, berak nahita egiten dituen akatsak zuzenduz.
Zeren, hain zuzen ere, ipuinak nahasiz lortuko.
2 Ots 2016 . Title: Haur eta gazte literatura irakur gida 2001 2014: Guía de lectura de libros
infantiles y juveniles, Author: Legazpiko Liburutegia, Name: Haur eta gazte literatura irakur
gida 2001 2014: Guía de lectura de libros . Baina amaierarik gabeko ipuina denez, liburuari
buelta eman eta ipuina berriro hasten da.
"Haur eta gazte literatura termino hori berria da (duela mende eta erdi edo, sortua) eta gutxi
izan dira arlo horretan eginiko ikerketak. Definizio bat lortzen saiatu . Eta hortik aurrera
ipuinak, modernoak gehienetan, irakurtzen hasiko da umea nerabe bihurtu arte eta eleberri
motzari heldu arte. Aurreko ibilbidea aurrera.
Gainera, komikiak, ipuinak, irudi-albumak, irudidun liburuak, narratibozkoak, poesiazkoak,
antzerkia eta irakaskuntza-testuak daude. Bilduma 1971ko Ministerio Aginduaren ondorioz
sortu zen (abenduaren 18ko M.A.), Liburutegi Nazionalean "Haur eta gazte Literatura Ikerketen
Isabel Niño Liburutegia" bezala ezagutzen.
Premios Euskadi de Literatura 2010. . Euskarazko haur eta gazte literatura. Xia Tenzinen bidaia
miresgarria - Azal-orria. Irabazlea: Patxi . zein gazteek irakur dezaketen lana da. Honek herri-
ipuin edo ipuin-tradizional ezberdinak bilduko ditu eta hauen joskerak, lanari osotasunean,
modernitate ukitu bat emango dio.
Kategoria Albisteak, Erakusketak, Uhartearen Altxorra, etiketak dijitalidadea, euskara eta
euskal kultura sarean, Haur eta gazte literatura, Uhartearen Altxorra, .. ditugu haur eta gazte
literaturari buruz, Yolanda Arrieta eta Pati Zubizarreta idazleen, Maite Franko ipuin
kontalariaren eta Eider Eibar ilustratzailearen eskutik.
13 Aza 2017 . Bere lanen artean aipagarriak dira Igarkizunak (Elkar, 1986), Zer dela eta zer
dela (Pamiela, 1993), Puntan punta bat (Haur Folklorearen bilduma )(Pamiela, 2007) eta Geure
ipuinak (Pamiela, 2000). Ikerketa arloan, berriz, Euskal haur eta gazte literaturaren historia
(Pamiela, 1997), Literatura eta ideologia.
Hasi da BizkaIdatz Txikia haur- eta gazte-literatura lehiaketaren laugarren edizioa. Toti
Martinez de . Toti Martinez de Lezea eta Leire Bilbao idazleek ipuinen hasiera kontatuko dute,
eta parte-hartzaileek ipuin horretako istorioa, pertsonaiak eta kontatzeko modua hartu eta ildo
beretik jarraitu beharko diote. Euskaraz zein.
29 Aza 2016 . Idazlea, irakaslea eta musikazalea da. Haur eta Gazte Literatura eta poesia landu
ditu gehien, baina nobelak, ipuinak, aforismo-liburua, itzulpenak eta bestelakoak ere argitaratu
ditu. Ikerketan, Bularretik mintzora: haurra, ahozkotasuna eta literatura (Erein, 1993) liburua
aipa daiteke. EHUn irakasle eta.
Honela bada, Haur eta Gazte Arloan landu den espazio garrantzitsuenetako bat Haur Literatura
Aretoa izan da. Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan irakurketarekiko zaletasuna bultzatzea,
orokorrean, eta literatur lan gomendagarriak lantzea du oinarri. Adin bakoitzean, formatu



ezberdinetan, Ipuin antzeztuak, Ipuin.
Matxinsalto bildumako nobedadeak Haur Literaturan. Informazio gehiago. Gomendio gehiago.
Nobedadea: Baltzolako ipuinak. Noiz argitaratua 2017/11/22. Liburu berezi bat Gazte
Literaturan. Informazio gehiago · Nobedadeak MATXINSALTO bilduman. Noiz argitaratua
2017/11/21. Matxinsalto bildumako nobedadeak.
Euskal Haur eta Gazte Literatura (EHGL) ezin uler daiteke ahozko literatura kontuan izan gabe.
Helduei nahiz haurrei zuzenduta sortu diren ipuinek, kantek, olerkiek, bertsoek, esaerek, hitz-
jolasek, aho-korapiloek edota asmakizunek, besteak beste, osatzen dute ahozko literatura. Eta
horrek erakusten digu, hain zuzen,.
Baleike 2017-06-14 18:47 Kultura. Arratsaldeko 18:00etan Aita Marin egin den ekitaldian,
aurtengo San Telmo sarietako haur eta gazte saridunak izendatu dira. Banatu dira 2017ko San
Telmo Literatura Sariak. | Ikusi handiago | Argazki originala. Literatura sariak lau mailetan
banatu dira: ipuinak, olerkiak, bertsoak eta.
Haur eta gazteen munduan murgildua, bai proiektu berriak sortzen bai eta dauden beste
hainbatetan parte hartuz…. 2012tik Oarsoirriak egitasmoan lanean ari da. Oiartzungo haurren
balio anitzeko zerbitzuaren koordinatzailea da. Hau da, 3-5 urte artekoen familia eremua, 6-12
Abaraxka ludoteka, Ludoteka ibiltaria eta.
Abasolo, José Javier: Asesinos inocentes / Narratiba (eleberria eta ipuinak) - Erein. Agirre
Garmendia, Alaine: Munstro Txikiak : Mamutxo bere gurasoen bila /Haur eta gazte literatura -
Elkar. Agirre Odriozola, Joxean: Goldsmith-en ikaslea / Narratiba (eleberria eta ipuinak) -.
Elkar. Agirre, Ainara: Gaua Anderea / Haur eta.
Irakaslea, idazlea eta hainbat komunikabideetako kolaboratzailea. Gaur egun Egungo Euskal
Literaturaren Historia (2003-2014) idazten duen ikerketa taldeko zuzendaria da. Historiak
garaiko literatur lana generoka aztertu ditu eta zortzi liburutan eman du gaia: eleberria, poesia,
nobela eta zinema, ipuina, haur eta gazte.
Euskal haur eta gazte literatura - Auñamendi Eusko Entziklopedia. . klasiko eta tradizionalak
plazaratu ziren euskaraz antzinako gizartea, baserri giroa, islatuz. Beste alde batetik, gainera,
herri ipuinetan oinarrituriko idazlan asko ere plazaratu ziren, baita historia, anekdota,
kontakizun, pasadizo eta abarren bilketak ere.
20 Ots 2017 . Euskarazko haur eta gazte literaturan barna bisita gidatua egingo dugu Bilboko
Azkuna Zentroan, ilustrazioen, pertsonaien, gaien eta garaien bidez. Hainbat detektibe, pirata,
leku, gai, pizti eta poema, beste horrenbeste heroi txiki eta handi, idazle eta artistarekin egingo
dugu topo. Euskal literatura 100.
Gerra Zibililaren ondoren Haur eta Gazte Literatura, zen- tsura zela medio, oso murritza izan
zen, beste kultur arloe- tan gertatzen zen bezala. Literaturaren ezaugarriak oso mugatuak
zeuden, bai forman eta bai edukinetan, ipuinak katolikoak edo tradizionalistak ziren batez ere.
Estatúan, adibidez, horrelako adibideak aurki.
Haur literatura, kontaketa, hezkuntza eta transmizioa irakaslegai baten pertzepziotik. Ipuina
kontatzearen didaktikaz. Gazteak eta gu, transmizioa, aldetak: PULGARCITA. Michel Serres:
"Haurrak ez dira jada basoan galtzen". Haur eta Gazte Literatura idazleentzako zortzi ideia
lagungarri: Literatura eskolak. Julio Cortazar.
8 Abe 2017 . Haur eta gazte literatura. Ataria irratiko Pasahitza saioan izan zen Gurrutxaga.
Juan Kruz Igerabide Sarasola (Aduna). Abezedario titirijario (Denonartean). Haur eta gazte
literatura. Euskal herrietako ipuinak (Denonartean). Haur eta gazte literatura. Labur txintan
(Pamiela). Narratiba. Arantxa Iturbe Maiz.
13 Api 2007 . . landu eta argitaratu ohi dituen zerrendak (Olerti Etxearen Euskal Liburuak
liburuxkak eta Egan aldizkariaren “Euskal literatur sokuntza” artikuluak). Zabalak egindako
zerrenda horietatik, lau atal bakarrik hartu ditugu aintzat: Eleberria, Ipuina, Poesia eta



Antzerkia. Bazter utzi dira: Haur eta gazte literatura.
Maisu eta Filosofia eta Letrak ikasketak egin zituen Donostian, Erroman eta Valentzian. Irakasf
kuntzan'eta kazetaritzan aritu da hainbat urtez. 1970. urtean argitaratu zuen lehen liburua:
Hunik arrats artean ipuin bilduma. Harrezkero, nobelaz eta ipuin bildumaz gainera,
artikulugintza, saiakera eta haur eta gazte literatura.
22 Abe 2017 . Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko
Haur Liburu Mintegiak argitaratu du 2016ko Haur eta gazte literatura irakur gida. 2001. urtetik
urtero prestatzen dute eta hainbat adituk irakurtzen eta baloratzen dituzte urte horretan
argitaratutako ipuinak eta liburuak. “Mintegi.
Haur eta gazte literatura Uhartearen Altxorra proiektuaren protagonista San Telmo Museoan eta
Haur Liburutegian. Haur eta gazte literatura: benetako . Idazle zein ilustratzaile, denak izan dira
lehenago ala geroago umeentzako ipuinen erreferente, eta haien lanak daude ikusgai
erakusketa honetan. Haurrentzako eta.
2 Mai 2016 . Gaur arratsaldean ospatu da Barañaingo XXVII. Haur eta Gazteentzako
Euskarazko Literatura Lehiaketaren sari banaketa. Ipuin eta bertso paper modalitateetan, 214
lan aurkeztu dira orotara lehiaketara honetara eta 18 sari banatu dira Udaletxean ospatu den
ekitaldian.
Oilo-ipurdia jartzeko moduko ipuinak Haur eta gazte Literatura: Amazon.es: Antton Dueso
Alarcón, Iban Gaztanbide Sáenz, Miel Anjel Elustondo Etxebarria: Libros.
2 Mai 2016 . See more at: http://www.plazaberri.info/kultura/sari-banaketa-euskarazko-haur-
eta-gazte-literatura-lehiaketaren-xxvii-edizioan#sthash.VeuoQUYv.dpuf Ipuin eta bertso paper
modalitateetan, 214 lan aurkeztu dira orotara lehiaketara honetara eta 18 sari banatu dira
Udaletxean ospatu den ekitaldian.
ean Galtzagorri Elkartea sortu zen, bi helburu nagu- sirekin: haur eta gazteen irakurzaletasuna
bultzatzea eta euskarazko haur eta gazte literatura sustatu eta ezagutaraztea. Elkartea, hortaz,
literaturgintza mota horrekin harremana duten bazkideek osatua da: idazle eta ilustratzaile,
ipuin kontalari, irakasle, bibliotekari, itzul-.
22 Abe 2017 . “Egungo euskal literaturaren historia” proiektu editoriala plazaratu da, eta bere
ingelesezko bertsioa ere –“Contemporary Basque Literature”– argitaratu da AEBetan. Liburuki
bakoitza literatur genero bati eskaini diote, klasikoetatik (nobela, poesia, haur eta gazte
literatura, ipuina, saiakera eta antzerkia).
Idazleak Haur eta Gazte Literaturarako hurbilketa gisako bat eskaintzen du. . haur eta gazte
literatura (HGL) egiten ez badute (azken idazle hauek .. literatur hezkuntzan. Argigarriak izan
daitezke, zentzu honetan, Juan. Kruz Igerabidek Bularretik mintzora liburuan ipuin
tradizionalei buruz esandakoak: «Amandre ipuinen.
Biografiak eta saiakera. ARRIOLA, JUSTO. Txalaparta. Abizen berriaren historia. Narratiba
(eleberria eta ipuinak). FERRANTE, ELENA. Igela. Adur eta Izar zazpi herrialdeetan. Haur eta
gazte literatura. GUZTIAK EH (koor.) Adarmendi Euskal Kultur Elkartea. Ahatea, antzara,
txerria eta otsoa. Haur eta gazte literatura.
23 Aza 2017 . Ohi bezala, hainbat eta hainbat dira egun horietan aurkeztuko dituzten literatura-
nobedadeak. Zerrenda honetan bildu .. Igerabide Sarasola, Juan Kruz: Euskal herrietako
ipuinak– Denonartean. Igerabide Sarasola, Juan . Jiménez, Maribel: Udaberria / Haur eta gazte
literatura - Minis. Kaltzada Ugalde.
1 Uzt 2013 . Biak dira Arte Ederretan lizentziatuak eta literatura eta irudia lotzen diren
esparruetan ibili dira, Eider alde batetik haur eta gazte literatura ilustratzaile bezala eta .
Adibidez pertsona bati imanen teknikak ez dio balio baina agian ipuinak balioko diote, gauza
da abaniko zabal bat ematea eta bakoitzarentzat.
1986an, Seaska federazioaren lehendari izendatua da. Euskal idazle, Zabal aldizkaria sortu zuen



1973an Jokin Apalategi, Paulo Iztueta eta Beñat Oihartzabalekin. Piarres Lafittek erakatsi zion
bertsuen moldatzen. Idatzi dituen bertsuetaz gain, 50 bat kantu hitzak idatzi ditu, bai eta ipuin
asko haur eta gazte literatura sailan.
1 Urt 2015 . Egunero-egunero, ipuinen bidez nahiz publizitatetik, jostailuen bidez, gizarteko
balioetan, espazioen antolaketan, kiroletan, etabarretan haurrek jasotzen dituzten mezu sexisten
artean, bada, uharte parekide bat da Haur eta Gazte Literatura Elkarteak eskaintzen duena. Izan
ere, Galtzagorrikoek dioten.
Gurasoen txokoa:Guraso eta hezitzaileentzako material berezia. Haur eta gazteen artean
literatura suspertzeko ekintzak: - Ipuin kontaketak: urritik ekainera hileko azken astean. -
Erakusketak - Bisita gidatuak: Zumaia eta inguruko ikastetxe eta bestelako erakunde edo
taldeek liburutegia ezagutzeko. Gomendioak. Haur eta.
Linazasoro Izagirre, Karlos. Karlos Linazasoro Izagirre (Tolosa, 1962) filologoa da ikasketaz,
bibliotekaria lanbidez, eta euskal literatura genero ia guztietan aberastu duena: haur eta gazte
literatura, Karlos Linazasoro LITERATURA TEKNIKOT* LABURRA. poesia, aforismoak,
antzerkia, ipuinak eta eleberri labur pare bat.
4 Ira 2017 . Itzulpena: Boucle d'or et les trois ours, Errusiar tradizioko ipuina, 10€. BILÜRRE
KARAKOIL ETA HIRU HARTZAK - ZUBERERAZ Itzulpena: Boucle d'or et les tois ours,
Errusiar tradizioko ipuina, 10€. HIRU XERRI TTIPI - BATUAZ Itzulpena: Trois petits
cochons, Europar tradizioko ipuina, 10€. HIRU XERRI.
Alaine Agirre, Bi aldiz erditu zinen nitaz, ama: Gauza asko da batean nobela hau: egileak bere
amari eskainitako maitasun-kanta. KING KONG TEORIA. DESPENTES, VIRGINIE. Virginie
Despentes, King Kong teoria (Itz: Itziar Diaz de Ultzurrun): Despentes puta, Despentes
proletarioa, Despentes. PIKONDOAREN.
hautatu nuela, azken urteotan euskal Haur eta Gazte Literaturaren esparruan zenbait lan .
EUSKARARA ITZULITAKO HAUR ETA. GAZTE LITERATURA: FUNTZIOAK,.
ERAGINAK ETA. ITZULPEN-ESTRATEGIAK. Jose Manuel LOPEZ GASENIk ... ipuinak
(alegien eta maitagarrien ipuinen artekoa, animalien jarreren.
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Haur Liburu Mintegiak sarean jarri du 2015.
urteko Haur eta gazte literatura irakur gida. Liburuxkak 54 orri ditu eta, bertan, . Herri ipuinak
eta mitologia ardatz, maiatzaren 13an, Literatur Topaketa Humanitate eta Hezkuntza Zientzien
Fakultatean. Erabiltzailearen aurpegia.
Filologoa da ikasketaz eta bibliotekaria lanbidez. Ipuinak, antzerkia, poesia, haur eta gazte
literatura. genero gehientsuenak landu ditu. Aforismoen alorrean, liburu hauexek kaleratu ditu
orain baino lehen: Isiltasunaren adabakiak (Pamiela, 2003) Beti eder dena (Erein, 2006) Esan
gabe doaz (Utriusque Vasconiae, 2009).
Haur eta Gazte Literatura Gida 2015. 1. Argitaratzailea: .. Euskal mitologia haurrentzako
ipuinak: euskal ipuin herrikoien bilduma. Ilustratzailea: . Itzultzailea: Mara-mara taldea.
Barcelona: La Galera, 2015. ISBN 978-84-246-5570-9. Caplain, Véronique. Otsoaren ipuina.
Ilustratzailea: Grégoire Mabire. Itzultzailea: Aiora.
1970ean argitaratu zuen lehen liburua: Hunik arrats artea, ipuin bilduma. Ordutik hona, etenik
gabe joan da hazten bere literatur ekoizpena (ikusi bibliografia atalean). Bere literatur lanari
dagokionez, harrezkero, nobelaz eta ipuin bildumaz gainera, artikulugintza, saiakera eta haur
eta gazte literatura landu ditu. Kazetari.
Lasarte-Oriako Udalak, bere Kultura Batzordearen bitartez eta gure udalerriko haurren eta
gazteen literatur sorkuntza bultzatzeko eta sustatzeko xedez, Lasarte-Oriako Haur eta Gazteen
XXX. Literatur Lehiaketarako deialdia zabaldu zuen. Hemen ikus dezakezu 2017ko irabazleen
zerrenda (PDF). Mila esker denori!
Gorputz osorako poemak. Ilustratzailea: Elena Odriozola. Bilbo: Aizkorri, 2005. ISBN 84-



8263-350-3; 978-84-8263-350-3. Igerabide, Juan Kruz. [et al.] Egizu lo. Lotarako ipuinak.
Ilustratzailea: Eider Iribar. Donostia : Elkarlanean, 2005. ISBN 84-9783-300-7; 978-84-9783-
300-4. HAUR ETA GAZTE LITERATURA - 2005. 13.
29 Aza 2016 . Ipuinak bizi dituzte eta ama izan aurretik ere, ipuin ilustratu ugari erosten
zituzten biek, izugarri gustatzen zaizkielako eta euren “bizioa” delako. Gerora, haurrak
izandakoan, oraindik eta gehiago, noski. Mari Asun Landa idazleak erakutsi zion haur eta gazte
literatura bizitzen Lurdesi eta tarteka, ipuin.
1914an Bilboko Grijelmo argitaletxea haurrentzat literatur balio gutxi-asko zuten obrak
argitaratzen hasi zen. Jon Gauzekaitzek hiru lan argitaratu zituen "Umientzako ipuiñak"
izenpean; eta haurrak protagonistak diren honetan, egilea saiatzen da Sabino Aranaren ideia
abertzaleak bideratzen. Margarite'ren ames ixukorra.
Karlos Linazasoro Izagirre (Tolosa, 1962) filologoa da ikasketaz, bibliotekaria lanbidez, eta
euskal literatura genero ia guztietan aberastu duena: haur eta gazte literatura, poesia,
aforismoak, antzerkia, ipuinak. Hauxe jotzen du egileak helduentzako bere bigarren
eleberritzat, Itoko dira berriaken ondoren. Aurkibidea Azala.
Alde horretatik esan dezakegu euskarazko haur eta gazte literatura nahiko berria dela, bi
mendeko historia duen literatura. Baina idatzizko literatura horren ondoan euskal kulturan oso
aberatsa den eta aspalditik datorkigun ahozko literatura dugu: ipuin, kanta, esaera, jolas,
poemak, hitz jolasak eta abar jasotzen dituen eta.
3-8 urte bitarteko umeak esku artean ibili eta irakurtzeko, begiratu eta gozatzeko saila. Letra
xehez eta larriz ageri da testu berbera ezker aldeko orrian eta eskuin aldekoan aldiz marrazkia.
lehena; aurrekoa; orrialdea 1 / 2; hurrengoa; azkena. Orrialde zbk. Zabuetan. Patxi Zubizarreta.
Haur literatura. 24 orrialde. Paperean
Biografia; Bildumak; Jolas-liburuak; Ipuinak; Haur Literatura; Gazte Literatura. Gainera,
bigarren solairu horretan, Liburutegiak beste zerbitzu berri bat ere badu: Umeteka edo 0 eta 4
urte bitarteko umeentzako gunea. Bertan, heldu baten laguntzarekin, umeek lehenengo
kontaktua dute liburuekin. Erabiltzaileek honakoak.
Euskal haur eta gazte literaturaren historia. Jakintza-arloa: Literatura. Egilea: XABIER
ETXANIZ ERLE. Urtea: 1996. Zuzendaria: JUAN CRUZ IGERABIDE ... Betiko ipuinak,
ezagunak diren neurrian, ondo saltzen dira eta argitaletxearentzat oso errentagarriak dira, egile
eskubiderik ez dutelako eta salmenta nahiko ziurra.
Internet zerbitzua. Ordutegia: 11:00-13:30 (astelehen eta asteazkenetan) eta 16:00-19:30
(astelehenetik ostiralera). Euskadiko . Pinteresteko arbeletan: Haur eta gazte literatura . Ipuin
kontalariak. Udazkenean Ipuin Kontalarien eskutik Kontakizun saioak egoten dira, haur ugari
etorri ohi direlarik saio hauekin gozatzera.
Gazte Hitzak 14urtetik 25era bitarteko gazteei zuzendutako Ipuin eta Kontakizun Laburren
Lehiaketa bat da, gazteen artean sormen literarioa bultzatzeko. . emango zaie (liburuetan
gastatzeko); baita euren narrazio propioa osatzeko, Literatura-munduko idazle ospetsuek
emandako laguntza eta sormen orientazioa ere.
Ez da bidezkoa haur eta gazteentzako euskarazko literatura aztertzea arlo horretan ahozko
literaturak izan duen garrantzia nabarmendu gabe. Ez dugu gaia sakonduko, lan honetako beste
atal batean aztertu delako, baina ahozko euskal literaturako ipuinen, esaera zaharren,
asmakizunen, jokoen eta abarren bildumak.
haur musika. stockean. Egilea: IRIGOIEN, JOAN MARI / PIRRITX, PORROTX ETA
MARIMOTOTS; EAN: 8437006662796; Argitaletxea: KATXIPORRETA; Hizkuntza: Euskara;
Edizio urtea: 2017. 15,00 €. elkar txartela 14,25 €. NORK AGINTZEN DU BOROBILEAN.
haur-gazte literat.0-6 urte. stockean. Egilea: ALBERDI.
Bularretik mintzora egitasmoa 0-6 urte bitarteko haurren irakurzaletasuna sustatu eta garatu



ahal izateko, .. urrezko liburua itxi, kutxa dena itxi, eta esan digu Ipuin-kontalariak gure begiei
begiratuz, leihoak izango .. Liburu honetan Amilami lami gazteak bizi behar izan zituen
abentura eta larrialdiak kontatzen dira. Amilami.
Bibliografia. Nobelak eta ipuin-liburuak. Tentazioak (Elkar, 1998); Korapiloak (Elkar, 2001);
Greta (Elkar, 2003); 12etan bermuta (Elkar, 2015). Biografiak. Isadora (Elkar, 1998). Haur eta
Gazte literatura. Jara (Zubia, 2001); Nora eta Otsoak (Baigorri, 2002); Jara, bikiak eta bikoteak
(Zubia, 2005); Jara Bartzelonan (Zubia,.
Sortzez Bankakoa (Nafarroa Beherea) zen idazle honen liburuek Haur eta Gazte Literaturari
hasiera eman ziotela esan dezakegu. Marijane Minaberryk bere lehen haur lana 1961ean
argitara eman zuen, Marigorri, ipuin ezagun baten bertsioa; baina 1963az geroztik, Itchulingo
anderea. liburuan bildutako ipuinekin eta bi.
Elzetxoa bilduma. Tantaia bilduma. Haur- eta gazte-literatura. 2017 . ipuinen komikotasuna eta
freskotasuna, zientzia-fikzioaren mirariak . Ipuin hau belizismoaren kontrako eta anaitasunaren
aldeko alegatu bat da. 6 urtetik aurrera Ipuin moralak. 40 orrialde. ISBN: 978-84-682-1648-5.
Balioak: adiskidetasuna, iritzia,.
Ipuin Kontalaria Nafarroan, Gipuzkoan, Araban, Bizkaian eta Errioxan. Umeentzako ipuin
kontalaria, helduentzako ipuin kontalaria, animazioak, antzerki tailerrak, ipuin kontalari
tailerrak, gidatutako bisita antzeztuak, entrepresa gertakizunak.
9 Mar 2016 . Beraz, “Itsaspeko Bihotzak” aretoaren helburuetako bat da Literatura
hezkidetzailea ezagutaraztea ume zein helduei: Haur literatura androzentrikorik gabeko espazio
bat sortuz, emakume eta gizonentzat eredu irekia planteatzen duten liburuak ezagutaraziz,
familia eredu anitzak erakusten dituzten ipuinak.
Ikastaro haren helburuak ziren euskal haur eta gazte . gazte literaturan Manu Lópezek,
sexismoa ipuin tradizionaletan . eta haur literaturan. HAUR LITERATURAREN HISTORIAZ.
Ahozko literatura. Haur literaturaren historia egitean, oso argi eta garbi utzi behar da
literaturaren barnean ahozko literatura ere kontutan izan.
Ibaizabal argitaletxea :: Haur eta Gazte Literatura Euskara | gazteentzako liburuak eta ipuinak
Ibaizabal. Ibaizabal argitaletxea Grupo Edelvives. Euskarazko ikasliburuen, pedagogi
materialaren eta euskarazko Haur eta Gazte Literaturaren argitalpen eta salmenta elektronikoa.
Hemen sakatu.
Jendeak – Laborari munduko kontakizunak. Daniel Landart. Elkar, Ipuin bilduma. Ipar Euskal
Herriko legenda eta ipuinak. Jean-François Cerquand, Anuntxi Arana. Gatuzain, Saiakera .
Lagun bila. Audrey Poussier. Ikas euskal pedagogia zerbitzua, Haur eta gazte literatura.
“Haur eta gazte literatura, haurrentzat edo gazteentzat idatzia izan ala ez izan, haiei atsegina
sentiarazten dien testu multzoa da. Testu multzo horrek, gainera, . Ipuin klasikoen itzulpenak
ugariak dira euskaraz; besteak beste, Ch. Perraulten Txano gorritxo (T. Goikoetxea, 1980; J. L.
Alvarez Enparantza, 1984), Pulgarzito,.
Azken urteotan haur eta gazte literaturari buruzko hainbat ikerketa eta saio argitaratu dira.
Psikodidaktika .. 1982ko Lizardi sariaren irabazlea izan zen Txan fantasma ipuin hau. Aurreko
urtean Bernardo . bizpahiru hamarkada hauetan euskal haur eta gazte literatura sortu egin be-
har izan da. Ia-ia ezer ez egotetik.
23 Urr 2017 . HAUR eta GAZTE LITERATURA. LITERATURA INFANTIL y JUVENIL. •
Izeba Mariasunen ipuinak.Elkar, 1989. • Ainhoari gutunak. Elkar, 1990. • Harrapatutako
txorien hegalak. Baigorri 2005. • Gau ilunekoak. Elkar, 2008. • Munduko zazpi herrialdetako
ipuinak. Pamiela, 2008. • Idazlea zeu zara, irakurtzen.
9 Ots 2015 . Euskal Herriko hainbat egunkaritan ez ezik irrati eta telebistan kolaboratzen du.
Literatur genero guztiak landu ditu: ipuinak, eleberria, poesia, narrazioa, nobela, gidoia,
kronika, saiakera, haur eta gazte literatura… bai eta itzulpenak ere. Euskadi Literatura Saria



hiru aldiz jaso du: 2005ean eta 2012an,.
Izan ere, garai desberdinetako haur eta gazte literatura islatzen baitu erakusketak. Mariasun .
Idazle zein ilustratzaile, denak izan dira lehenago ala geroago umeentzako ipuinen erreferente,
eta haien lanak daude ikusgai erakusketa honetan. Mundua . Askotarikoak dira, hortaz,
erakusketa osatzen duten ehun ipuinak.
Bularretik Mintzora: kantak, poemak eta ipuinak, CD-liburuaren xedea 0 eta 4 urte bitarteko
haur txikien guraso eta hezitzaileak dira. Haur literatur . Liburu hau Galtzagorri Haur eta Gazte
Literatura Elkartearen eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren arteko lankidetzaren fruitu da
baita ere. CD-liburuaren egilea: Itziar.
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