AMURRIOKO
LIBURUTEGIAN

ARROSA ETA LEUNA
Adela Turin
Lorategi batean itxirik bizi dira elefantekume emeak. Paskualina da haietako
bat, baina, besteek ez bezala, ez du
lortzen bere azala arrosa eta leuna
izatea. Aitak eta amak, etsiturik, itxura
hori izatera behartzen ez dutenean,
Paskualina askatasuna zer den
ohartuko da, eta berdintasunerako bidea
irekiko die bere lagunei.

NON ZAUDE ILARGI?
Êmile Jadoul
Untxiak eta hartzak aurkikuntza aski
asaldagarria egin dute: ilargia desagertu
da. jirafak, otsoak eta zebrak zeruan gora
ahalik eta garaien iristen lagunduko diete.
Elkartasuna, dibertsitatea

Elkartasuna, askatasuna,
adiskidetasuna

+5 URTE

+5 URTE

NENET TXIKIA (MUNDUKO
NESKAK ETA MUTILAK)
Patricia Geis

GIXELA NIRE LAGUNA DA.
Antton Kazabon
Usaimen eta entzumen oso finak ditu Gixelak.
Gauzak ukitzea asko gustatzen zaio.Haren
liburuak puntutxoz beterik daude. Batzuetan
triste egoten da.Ba al dakizu zergatik?
Dibertsitatu funtzionala, errespetua,
elkartasuna
+5 URTE

Ipuin hauen bidez, bertakoen
bizimodua ezagutzeko bidaia egiten
du. Naturarekiko errespetuaren
balorea transmititzen du
kontakizunak.
Errespetua, dibertsitatea
+5 URTE

BALOIA ETA KATUA
Mireia Sanchez
Animaliak, zaintza, errespetua
+6 URTE

BALIABIDEAK
PELICULAS/FILMAK

RECURSOS

WEBS

CLINICA PARA GORDAS

GORA KOLORETAKO AZAKALAK
GORDITO

Juaneri atzazkalak margotzea
gustatzen zaio. Eskolan bere
buruaz barre giten direnean, bere
aitak margozten ditu ere,
bera babesteko

Gordito ez da sentitzen
gizartearen parte, gizarteak
baztertu egiten baitu.

Emozioak, errespetua,

Aniztasuna, autoestima,
adiskidetasuna.

https://www.youtube.com/
watch?v=gCpxJQFOntw

www.educatolerancia.com

ANIMADOS EN LA DIVERSIDAD

/watch?v=gCpxJQFOntw

+ 4 URTE
+3 URTE

https://www.youtube.com/
watch?v=EOI0QyxItBU
musulmanasbidaya.wordpress.com

Bultzatzen du/Promueve
TAMARA

EL VIAJE DE ILOMBE

RESCATE PLANETA

Ilombe Ginean bizi dela, berea
amaren bila joatea erabakitzen du
hau agertzen ez denean. Abenturak
ezberdinak biziko ditu bere
beldurrei

Este es un libro de pequeños gestos
divertidos y prácticos que
ayudarán a que nuestro mundo sea
un lugar más verde.

Aniztasuna, oztopoak gainditzea

Ecología / Medio
ambiente, Hábitos, Reciclaje

+4 URTE

aurre eginez

+3 AÑOS

https://www.youtube.com
/watch?v=X2hN1xSCicw
Finantzatzen
du/Financia

SWING OF CHANCE
https://www.youtube.com/wat
ch?v=QJO77sMfp34

Elkarlanean/
colabora

Disenua/diseño

