
Kasu, Prest, Goazen!
Libreplumek bost pista joko literario proposatzen dizkizue

« Hiru bidelapurrak »

Aurkezpena :
Tomi Ungerer-en hiru bidelapurrek haien altxorrean urre gehiago 
nahi lukete. Zalgurdi ataka berri bat prestatzen dute. Zure beharra 
dute barreiatuak diren armak bildu eta prestatzeko !

Adina : 5 urtetik goiti (irakurtzen ez dutenentzat sinboloekin 
alternatiba bat)

Iragatea :
9 etapa dituen pista jokoa. Haurrak nahi duten tokitik hasten ahal 
dira. 
Norberaren bidelapur nortasun agiria sortzeko aukera jokoaren 
ondotik.

Jokoaren iraupena : 30mn, instalatzeko denbora 1ordu

« Ilartxo-ren urtebetetzea »

Aurkezpena :
Ilartxoren izena ez da menturazkoa, ilar bat bezain ttipia delako ! 
Jakizu haren urtebetze eguna dela. Ipuin ezberdinetako pertsonaia 
famatu ainitz gomitatuak dira. Arazoa da postalariak ez dituela haren 
gomitak banatzen ahal Ilartxok sobera ttipi idazten baitu, beraz 
gomitak berriz atzematen lagundu beharko duzu. 

Adina : 7 urtetik goiti

Iragatea :
10 etapa dituen pista jokoa. Bakoitzan, ipuineko pertsonaia bat 
aurkitzeko indize bat.

Jokoaren iraupena : 45mn-1ordu, instalatzeko denbora 1ordu

« Beldur ikara ipuinen herrian : baina nork ebatsi 
du Txanogorritxoren otarrea ? »

Aurkezpena :
Baina nork ebatsi ote du Txanogorritxoren amatxiren gurin potea 
eta pastiza? Ipuinetako pertsonaiek misterioa konpontzeko misioa 
ematen dizute!

Adina : 5 urtetik goiti

Iragatea : 6 etapa dituen pista jokoa.

Jokoaren iraupena : 30 minutu inguru, instalazio denbora 30 
minutu



 « EMOJISTORIO» 

Aurkezpena :
Seguraski emojiak ezagutzen dituzue, sentikur irringarriak ! Eta 
seguraski baita ere istorio andana bat ezagutzen duzue ! Orain, zuei 
aurkitzea emoji segida hauek zein istoriori lotuak diren.

Adina : 6 urtetik goiti

Iragatea : Ibilbide orri bat eta liburuekin oinarri, 15 titulu aurkitu 
behar dira. Autonomian egiteko aukera. Egokia irakurketa espazio 
bat animatzeko.

Jokoaren iraupena : 15-20 min (irakurketa espazioarekin 1ordu), 15 
min instalazioa
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« Beldur ikara ipuinen herrian : Baina nork ebatsi 
du otsoaren pastiza? »

Aurkezpena :
« Hubert Livre »k, otso ttipiak haren urtebetetzea ospatzeko manatu 
duen pastiza ekarri behar zion, baina bidean ebatsia izan zaio!
Absolutoki atzeman behar da besta hau lortzeko!

Adina : 7 urtetik goiti

Iragatea : 8 etapa dituen pista jokoa.

Jokoaren iraupena : 30min inguru, instalazioa 30min

 « KERMEZA LITERARIOA » 

Aurkezpena :
Kanabera arrantza, saboin taula, itzulipurdika, galderen arruda... 
Kermezako klasikoak berriz deskubritu manera literarioan!

Age : 4 urtetik goiti

Iragatea : Zilatzeko ibilbide orri bat eta liburuen laguntzarekin, 4 
edo 5 joko. Joko batzuk autonomian egin daitezke.

Jokoaren iraupena : 20 min, ordu1 instalazioa
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