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Liburuen katalogoa eta



Susaetaren eskutik irakurri
SUSAETAREN ESKUTIK  IRAKURRI   irakurketa-plana 6 urtetik gorako edozein 

adinetako haurrei zuzenduta dago. Irakurtzen hasi berri direnak animatzea, irakurle 

txikienen irudimena piztea eta irakurketaz gozatu eta beren irakurmen-gaitasun gero 

eta handiagoan konfi antza izan dezaten motibatzea du helburu.

Progresioa lau mailatan

IRAKURTZEN hasi
6-7 urte 
Lehen Hezkuntza (Lehen zikloa)

Esaldi errazak irakurtzen
hasten diren haurrentzat

1 
m

ai
la

badakit IRAKURTZEN
8-9 urte
Lehen Hezkuntza (Bigarren zikloa)
Irakurtzen dakiten
haurrentzako ipuin laburrak

2 
m

ai
la

IRAKURTZEAREN

3 
m

ai
la

4 
m

ai
la

abentura 10-11 urte
Lehen Hezkuntza (Hirugarren zikloa)

Irakurtzera ohituak dauden 
haurrentzako istorio luzeagoak

plazera 11 urtetik gora
(DBH) 
Irakurtzen gozatzen duten
gazteei zuzendua

IRAKURTZEAREN



Irakurketa-plana
Liburuen eskaintza zabalak, ilustrazioen estilo anitzarekin batera, haurrari bere 

adinaren eta gustuen arabera interes handien eragiten dion liburua hautatzeko 
aukera ematen dio: ipuin klasikoen eta literatura-lan ugariren moldapenak, 
istorio berriak eta dibulgazioko testuak.

Ilustrazioen kolore biziek irakurketa atseginagoa egiten dute eta, aldi 
berean, haien xehetasun eta garbitasunak testuaren ulermena laguntzen dute. 
Ilustrazio-estiloen aniztasunak irakurle gaztearen motibazioa bultzatzen du, 
beti izango baitu beste liburu ezberdin bati ekiteko aukera eta, era horretan, 
irakurtzeko ohitura bereganatzekoa.

Umeei testuak erakargarriak iruditu eta horiek irakurtzen gozatzeaz gain, 
irizpide pedagogikoak kontuan hartuz sortutako liburu hauei esker, gurasoek 
ere pozik jasoko dituzte beren seme-alaben aurrerapenak irakurketa-gaitasunari 
dagokionez. Izan ere, obra hauek haurren irakurketa-progresioa bermatzen 
dute.

Modu berean, irakasleek liburuak eskolan zein liburutegian baliatu ditzakete 
lan-material gisa, irakurketaren bidez ikasleen artean ezagutza eta 
balioak hedatzeko. Bestalde, idatzizko prosarako 
eredu ere bihurtu daitezke, haurrek gero eta 
hobeto idatz dezaten.

«Irakurtzen hasi», «Badakit irakurtzen», 
«Irakurtzearen abentura» eta 
«Irakurtzearen plazera» dira irakurtzen 
ikasteko plan honen lau mailak.

ikasle, guraso eta 
irakasleentzat

Susaetaren

eskutik irakurri
plan b

at!
plan b

at!Nik bad
ut

Nik bad
ut



Mailak 1 MAILA

IRAKURTZEN hasi

2 MAILA

badakit IRAKURTZEN IR

Adina 6-7 urte / LH-1. zikloa 8-9 urte / LH-2. zikloa 10

Orrialdeak 32 orrialde 48 orrialde 72

Motibazioa Irakurtzen hasten ari diren eta 
esaldi errazak ulertzeko gai 
diren haurrei zuzenduak.

Irakurtzen badakiten eta testu 
laburrak uler ditzaketen haurrei
zuzenduak.

Ira
lu
ha

Gaiak Ipuin herrikoien moldapenak, 
istorio berriak eta 
dibulgaziozko testuak.

Ipuin klasiko eta literatura-lanak,
fi kziozko istorio berriak eta 
dibulgaziozko testuak.

Li
no
ab

Egitura Istorio bakarra edo gai 
beraren inguruko hainbat 
istorio

Gai beraren inguruko hainbat
istorio, edo istorio bakarra hainbat
ataletan banatua.

Ko
ka

Ilustrazioak Ilustrazio handiak, 
fantasiazkoak, baina 
xehetasun handikoak.

Ilustrazio fi guratiboak, xehetasun
handikoak.

Ge
er

Testuak Paragrafo laburrak, 3 eta 4 
lerro  bitartekoak, 6 hitz lerro 
bakoitzean. Zenbait hitz 
nabarmenduak.

Paragrafo ertainak. Testu-blokeak 
(paragrafo bat edo batzuk), 6 eta 8 
lerro bitartekoak, eta ilustrazioak 
horien artean.

Pa
os
or

Tipografi a Haurrentzako hizki lotuak, 
tamaina handikoak (30 
puntu).

Haurrentzako serif erako hizki
handiak (20 puntu).

Se
hi

Gramatika Esaldi errazak eta aditz-
denbora ezberdinak.

Esaldi pasiboak, parentesiak, 
puntu eta komak, eta bi puntuak 
saihesten dira.

Es
za

Hiztegia Hitzen errepikapena eta 
hizkuntzaren erabilera 
zaindua.

Eguneroko hitz guztiak. Eg
te

PLAN bat dugu: IRAKURRI



N 

3 MAILA

IRAKURTZEAREN abentura

4 MAILA

IRAKURTZEAREN plazera

10-11 urte /LH-3. zikloa +11 urte / DBH

72  orrialde 72  orrialde

Irakurtzeko ohitura duten eta istorio 
luzeagoei ekiteko prest dauden 
haurrei zuzenduak.

Irakurtzen eta mundu berriak ezagutzen 
gozatzen duten haurrei zuzenduak.

Literaturako klasikoen moldapenak, 
non haurrak pertsonaiekin eta haien 
abenturekin identifi katzen diren.

Literaturako klasikoen moldapenak, 
adibidez, biografi ak, testu historikoak eta 
dibulgaziozkoak.

at
Kontakizun edo gai bakarra, 
kapitulutan banatua.

Kontakizun edo gai bakarra, kapitulutan 
banatua.

n Gertaeren ilustrazio konplexuak, 
errealistak eta xehetasun handikoak.

Gertaeren ilustrazio konplexuak, 
errealistak eta xehetasun handikoak.

k 
8 

k 

Paragrafo arruntak. Testuak orrialde 
osoa har dezake. Gehienez, 22 lerro bi 
orrialdeko.

Paragrafo arruntak. Testuak orrialde osoa 
har dezake. Orokorrean, testuak leku 
handiagoa betetzen du orrialdean.

Serif erako eta tamaina ertaineko 
hizkiak (17,5 puntu).

Serif erako hizki txikiagoak (16,5 puntu).

k 
Esaldien egituran mugarik ez, baina 
zailtasun handirik gabekoak.

Hizkuntza idatziaren gramatika-egituren 
erabilera askea.

Egunerokoan erabili ohi ez diren 
terminoak.

Hiztegi mugagabea, gazteak ulertzen ez 
dituzten hitzak bilatzeko gai direlakoan.



Ba
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32 orrialdeko liburuak dira, haurrentzako letra lotu eta tamaina 

nabarmenekoan idatzitako 3 eta 4 lerro bitarteko paragrafo 

laburrak eta fantasiazko ilustrazio koloretsuak dituztenak. Ipuin 

tradizionalen bertsio moldatuak, fi kziozko istorio berriak edo 

dibulgaziozko testuak eskaintzen dituzte.

Irakurtzen
1 maila

H
iru

 tx
er

rit
xo

ak

6-7 urte
Esaldi errazak 

irakurtzen hasten diren 

haurrentzat.

hasi



H
iru

 tx
er

rit
xo

ak

Ref.: S-1996-001
ISBN: 978-84-677-3949-7

Ref.: S-1996-002
ISBN: 978-84-677-3950-3

Ref.: S-1996-003
ISBN: 978-84-677-3951-0

Ref.: S-1996-004
ISBN: 978-84-677-3952-7

1 
m

ai
la



M
ar

ra
zo

en
 m

un
du

a

48 orrialdeko liburuak dira, 6 eta 8 lerro bitarteko paragrafoak, esaldi 

luzeagoak eta eguneroko hiztegia dakartzatenak, haurrentzako serif letra 

handiarekin idatziak. Ipuin klasiko eta literatura lanen bertsio moldatuak 

dira, baita adin horretan haurren interesa pizten duten gaiei buruzko 

fi kziozko istorio berriak edo dibulgaziozko testuak ere. Ilustrazioek, 

fi guratiboak eta nabardura handikoak, eduki idatzia testuinguru egokian 

kokatzen laguntzen dute; hau, irakurketa erraztearren, ataletan banatuta 

dago.

badakit

8-9 urte
Irakurtzen dakiten 

haurrentzako ipuin 

laburrak. 

2 maila

Tx
is

te
rik

 o
ne

na
k

Irakurtzen



Tx
is

te
rik

 o
ne

na
k

S-1997-001
ISBN: 978-84-677-3953-4

S-1997-002
ISBN: 978-84-677-3954-1

S-1997-003
ISBN: 978-84-677-3955-8

S-1997-004
ISBN: 978-84-677-3956-5

2 
m

ai
la



O
sa

ba
 To

m
en

 e
tx

ol
a

Irakurtzen nolabaiteko konfi antza eta ziurtasuna eskuratu duten eta 

istorio luzeagoak irakurtzeko gai diren haurrentzako maila da. Liburuen 

72 orrialdeek literatura klasikoen bertsio moldatuak eskaintzen dituzte, 

pertsonaien eta abenturen hurbiltasuna dela eta, 10 eta 11 urte bitarteko 

haurrak erakartzen dituztenak, gai historiko eta kulturalen inguruko 

dibulgaziozko testuekin haien interesa piztuz. Esaldiak konplexuagoak 

dira eta egunerokoan erabili ohi ez diren hitzak ere ager daitezke. 

Ilustrazioak, oso erakargarriak eta edukian zein nabarduretan aberatsak, 

testu hutsezko orrialdeekin txandakatzen dira, maila honetan tamaina 

txikiagoko letra mota batean idatzita daudenak.

3 maila

N
es

ka
tx

ak

Irakurtzearen

10-11 urte
Irakurtzera ohituak 

dauden haurrentzako 

istorio luzeagoak.

abentura



N
es

ka
tx

ak

S-1998-001
ISBN: 978-84-677-3957-2

S-1998-002
ISBN: 978-84-677-3958-9

S-1998-003
ISBN: 978-84-677-3959-6

S-1998-004
ISBN: 978-84-677-3960-2

S-1998-005
ISBN: 978-84-677-4290-9

3 
m

ai
la



Era guztietako egitura gramatikal eta hiztegitako 72 orrialdeko 

liburuak dira, irakurle gazteak ezagutzen ez dituen terminoak bilatu 

edo testuingurutik horiek ondorioztatzeko gaitasuna izango duelako 

ustean. Literatura klasikoen bertsio moldatuak dira, gazteak haien 

eduki interesgarriagatik erakartzen dituztenak, baita biografi a, historia 

eta dibulgaziozko testuak ere. Ilustrazio errealista eta nabardura 

ugarikoek kolorea eta interesa gehitzen dizkiete testuei, eta hauek trama 

konplexuagoa garatzen dute, orrialdean espazio handiagoa hartuz, 

zenbaitetan testu hutsezko orrialdeak ilustraziozkoekin txandakatzen 

direla.

4 maila

Irakurtzearen

11 urtetik gora
Irakurtzen gozatzen 

duten gazteei zuzendua.

plazera

O
liv

er
 T

w
is

t



S-1999-001
ISBN: 978-84-677-3961-9

S-1999-002
ISBN: 978-84-677-3962-6

S-1999-003
ISBN: 978-84-677-3963-3

S-1999-004
ISBN: 978-84-677-3964-0

4 
m

ai
la



Material didaktikoa
eskuragarri

Jaisteko materialak PDF formatuan daude, pantailan bertan ikusi 

edo inprimatu ahal izateko.

Hojas de ACTIVIDADES, SOLUCIONES y GUÍA DEL PROFESOR

IRAKURRI  SUSAETAREN ESKUTIK  egitasmoak liburu bakoitzarekin 

lotutako irakurle gazteentzako jarduerak eskaintzen ditu, emaitzak 

barne, eta irakurketa-planaren maila bakoitzari dagokion gida 

bat dakar irakaslearentzat. Materiala doan jaitsi daiteke webgune 

honetatik: leerconsusaeta.com

Hiru txerritxoak

� Hizki-zopan beheko irudien izenak bilatu ezazu. Izena idatzi ezazu, 

okertu ez zaitezen.

  

 

  

 

  

 

� Laukiko hitzekin esaldiak osatu itzazu. 

ahalegin • familia • jolastu • adreilu • txerritxo • alferra

a)  
 eta gogo handiz, txerritxoak 

 -zko etxea eraiki zuen.

b)  
 nagusia 

 -ko langileena zen.

c) Txikiena oso 
 zen. Azkar amaitu nahi zuen 

 era joateko.

� Gurutzegrama alboan agertzen diren hitzekin osatu ezazu. 
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SUSAETAREN ESKUTIK IRAKURTZEN HASI

1. maila   (6-7 urte)

Lehen Hezkuntza (Lehen Zikloa)
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Hiru txerritxoakLiburua eta idazlea
Ipuin tradizional bat da, Europa osoan oso ezaguna, haurrek gurasoengandik jaso 

dutena. Lehen bertsio idatzia XIX. mendekoa da.Irakurri aurretik
Txerrien gairako sarrera gisa, hainbat animaliaren eta haien «etxetxoen» argazki 

edo irudiak erakutsi ditzakezu: oiloak eta oilategia, zaldiak eta zalditegia, behiak eta 

ukuilua, txerriak eta txerritegia. Irudi bereiziak badira, haurrei animalia bakoitzari 

zein etxe dagokion adierazi dezaten eskatu iezaiezu.Haurrei inoiz baserri batean egon diren eta txerriak bizi diren etxe edo tokiak zelakoak diren dakiten 

galdetu iezaiezu. Gaur egun, leku gutxitan diraute baserrietako harrizko txerritegi tradizionalek, animaliek 

mugimendu-askatasunik ez duten metalezko hangar erraldoietan garatzen den abeltzaintza ugaldu 

delako.

Liburuaren azala arretaz begiratzeko eskatu eta bertan zer ikusten duten galdetu 

iezaiezu: zein animalia dira?, non daude?, zer darama txerri bakoitzak eskuan?, 

kapelaren keinuak zer esan nahi du? (agurra, agian etxetik irtetera doaz), pozik ala 

triste antzematen zaie?, zergatik doaz jantzita? (pertsonen antza izateko), etab. 

Liburuari buelta eman eta kontrazalean marraztuta dagoen pertsonaia begiratzeko 

eskatu iezaiezu: nor izan daiteke?, zertan dabil?, zer sentsazio eragiten digu: beldurra, 

poza?

Irakurketan zehar
Irakurketan zehar ipuineko hitz-gakoak eta 6-7 urteko ikasleentzat ezezagunak 

direnak lantzea komeni da, baita ulertzen zailak izan daitezkeen esaldi eta espresioak 

ere.

Hitzak 
Esaldi eta espresioak

otso basatia adreilua 
Jadanik helduak zarete (etxea uzteko ordua dela adierazteko)

alferra saltzailea 
lanari ekin zioten

lastoa ahalegina 
Lastoa...zenez,....egin zezakeen (kausa eta ondorioa)

baserritarra gogoa 
beraz,...eskatu zion / beraz, amak esan zien (ondorioz)

egurra eraitsi 
egun bakar batean

egurkaria ihes egin 
aste oso bat behar izan zuen, baina oso sendoa zen (bi ideia kontrajartzen ditu)

mailua xafl a 
ez zen mugitu ere egin (ezetza indartzen du)

lapiko iltze 

Irakurri ahala testuari buruzko galderak egin ditzakezu, ulermen-maila egiaztatzeko. Adibidez: zergatik 

eskatzen die amak etxetik joan eta bakoitzak bere etxea eraiki dezan?, zein da arriskurik handiena?, nor da 

alferra?, zertan nabari da alferra dela?, lastozko etxea segurua da otsoa badator?, zer da sendoagoa, egurra 

ala lastoa?, zenbat denbora behar du bakoitzak etxea eraikitzeko?, zer egitea dute txerri txiki eta ertainak 

gustuko? (jolastea), nolakoa da txerri nagusia? (langilea, arduratsua, zuhurra, gauzak eskatu beharrean erosi 

egiten ditu, garrantzia duen horretara zuzentzen ditu bere indarrak), adreiluzko etxea eraikitzen eman duen 

denboragatik, hobeto eginda egongo da?, zergatik nahi du otsoak haien etxeak eraitsi?, otsoa azkarra da?, 

txerri nagusia azkarra da?, ipuin amaieran txerritxoak zer lortzen du?Irakurketaren ondorenIpuina amaitzean, gustatu ote zaien eta arreta gehien deitu diena zer izan den galdetu iezaiezu. Hauek 

bezalako galderak egin itzazu: zein txerritxoren antza duzu?, zer egingo lukeen otsoak adreiluzko etxe 

barruan sartu ahal izan balu?, zer ikasi dute txerritxo txiki eta ertainak nagusiarengandik?, hemendik 
© SUSAETA EDICIONES, S.A. • C/ Campezo, 13 - 28022 Madrid • Tel.: 91 3009100 - Fax: 91 3009118 • www.susaeta.com

SUSAETAREN ESKUTIK IRAKURTZEN HASI

1. maila   (6-7 urte)
Lehen Hezkuntza (Lehen Zikloa)
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Hiru txerritxoak

� Hizki-zopan beheko irudien izenak bilatu ezazu. Izena idatzi ezazu, 

okertu ez zaitezen.

katiluak   

kapela

  

 
sagarrak 

lastoa

  

 

egurra 

aulkia

  

 

� Laukiko hitzekin esaldiak osatu itzazu. ahalegin • familia • jolastu • adreilu • txerritxo • alferra

a)   Ahalegin   eta gogo handiz, txerritxoak   adreilu  -zko etxea eraiki zuen.

 

  

 

b)   Txerritxo    nagusia   familia  -ko langileena zen.

   

 

c) Txikiena oso   alferra   zen. Azkar amaitu nahi zuen   jolast  -era joateko.

 

  

 

� Gurutzegrama alboan agertzen diren hitzekin osatu ezazu. 
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SUSAETAREN ESKUTIK IRAKURTZEN HASI

1. maila   (6-7 urte)
Lehen Hezkuntza (Lehen Zikloa)
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Ikasle eta irakasleentzat
Irakurri berri duzun ipuinaren inguruko ariketa dibertigarriak 

proposatzen dizkizugu. Zure arreta proban jarriko duten 

gurutzegramak, hizki-zopak eta irudiak aurkituko dituzu. 

Emaitzak ere agertzen dira, baita argibideak dakartzan gida bat 

ere, irakasleak testua eskolan landu dezan.

IrakurtzenIrakurtzen
gozatu!gozatu!



Kontaktua
Susaeta Ediciones, S.A.
del.bilbao@susaeta.com
Tel.: 94 4422566
Mugikorra: 626 497 142

SUSAETAREN 

ESKUTIK IRAKURRI 

lau mailatan antolatutako irakurketa-

plan bat da, haur askok irakurtzen ikasteko 

orduan dituzten zailtasunei aurre egiteko asmoz sortua. 

Ipuin herrikoien bertsio moldatuak, fi kziozko istorio berriak, literatura-

lan klasikoen moldapenak eta haurren intereseko dibulgaziozko gaiei buruzko 

liburuak prestatu ditugu. 6 urtetik gorako haurrei zuzenduta daude.

www.leerconsusaeta.com

IRA
KU
RRI

SUSAETAREN ESKUTIK


