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Zer da THINKING OF POEMS?
Neska-mutilei zuzenduta dagoen argitzletxea, baita helduei ere, guztiok barnean 
daramagun haur-unibertso zoragarri horri.

Proiektu honetan, askatasunean oinarritutako hezkuntzan sinesten dugu, 
sormena bultzatzen duen irakatsi eta ikasteko modu batean. Irudimena da gure 
oinarrietako bat; haurren sormena bultzatu nahi dugu eta hura galdu duten 
helduei loratzen lagundu.

Ikastea Sentitzea da bildumarekin jaiotzen gara. Liburu irudidun hauek 
guztiz originalak diren ipuinak dauzkate. Irudimena eta emozioaren bitartez 
zuregan hausnarketa sotila piztu nahi dugu, beti irribarre batez lagundurik.

Ipuin hauek gure seme-alabekin eta gure buruarekin daukagun harremana 
hobetuko dute.



Amonaren lorea
Neskatila batek bere lorea zaintzearen garrantzia 
ulertuko du, jolasa, irudimena eta irribarreari esker. 
Bere amona izango da zirraraz eta ikasketaz beteriko 
bidai honetan gidatuko duena.

Ipuin honekin irakatsitako erantzukizunaren atzean 
guztiok barnean daukagun lorea zimeltzen duten 
itzalak aurki ditzakegula ikasiko dugu. Eta hau ere 
dibertsioan, sormenean eta partekatzean dagoela.

Egileak
Lourdes Relloso Campo Psikolo eta Terapeutak idatzia. 
Marcos Rubio González ilustrazioa.

Liburua
Tamaina, 21cm x 17cm. 
Azala, gogorra. 
Orrialdeak, 36. 
Adina, 4 urtetik aurrera. 
Thinking of Poems argitaletxetik irakurketa familiartean 
egitea gomendatzen dugu.

Luchamos por la Vida mugimenduarekin batera egin 
da ipuin hau. Minbiziaren aurkako borrokan elkartasuna 
eta sentsibilizazioa da batzen gaituena, baita honen 
prebentzioa eta tratamendua ere, bizimodu osasuntsu 
batean oinarriturik.

Liburu honen salmentarekin irabazitako zati bat 
Luchamos por la Vida mugimenduarentzako izango da.

bildumaren 
IKASTEA SENTITZEA da



Haurrei haien burua zaintzearen 
garrantzia erakusteko ipuin bat.



Ipurterre pailazoa
«Ipurterre pailazoa beti dabilelako korrika. 
Bere esanetan, denbora gutxi eta presa handia du…»

Ipurterre pailazoak, Lupita txotxongiloa eta Itxaropen 
txoriari esker, besarkada baten berotasuna erlojuaren 
orratzek esaten dutena baino garrantzitsuagoa dela 
aurkituko du.

Fantasia eta imajinazioz betetako ipuin honek gaur 
egungo arazo larri bat aztertzen du: presaka ibiltzea, 
eta honengatik maite gaituzten pertsonei egin 
diezaiekegun mina ikusteko ere denbora ez izatea.

Egileak
Lourdes Relloso Campo Psikolo eta Terapeutak idatzia. 
Marcos Rubio González ilustrazioa.

Liburua
Tamaina, 21cm x 17cm. 
Azala, gogorra. 
Orrialdeak, 36. 
Adina, 4 urtetik aurrera. 
Thinking of Poems argitaletxetik irakurketa familiartean 
egitea gomendatzen dugu.

bildumaren 
IKASTEA SENTITZEA da



Oraina bizitzearen garrantzia 
ikasteko ipuina.
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Sentitzeko, imaginatzeko, ikasteko,
irakurri!


