
Igarri Migarri
Kaxan dauden elementuak atera, eta guztion eskura 
jarri behar dira, kartak ondo nahastatuta eta ahuspez 
direla. Taldeak osatuko dira, eta txandaka jolastuko da, 
kartan agertzen den hitza zuen taldekideei adierazten, 
eta,  taldekideek, igarri egin beharko dute: ahoz, 
mimikaz edo marraztuz, egokitutako dadoaren kolorea-
ren arabera. Arau zehatzak kaxan bertan. Hitz bakoitza 
lau hizkuntzatan idatzita dago.

Letrak Hitz
Karta bakoitzean hitz bat “ezkutatuta” dago. Karta 
erdietan hitza osatzen duten silabak agertuko dira, eta, 
beste erdietan, hitza osatzen duten letrak (solte eta 
eragabe, baina lehendabiziko letra markatuta). Karta 
bakoitzean “ezkutatuta” dagoen hitza igarri behar da. 
Jolasteko arau zehatzak, eta  jolasteko era gehiago, 
kaxan bertan.
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Edukia: 60 karta (30 hitz)

Hiru jolas: hitza igarri, parea aurkitu 
eta istoriotxoa asmatu.

Hiru jolas: ahoz azaldu, mimika egin
eta marraztu. Lau hizkuntza.

Edukia: 60 karta, dadoa, eta harea-erlojua
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BERRIA!

BERRIA!

berriak jolas
Argitxo
Oparotasun garai berri

Ikastolen Elkartetik digute igarri 
Bi jolas berri eta beste asko desiragarri.

Katalogoa ikusgarri
har ezazue gozagarri

Letrak-Hitz ta  Igarri-Migarri 

eta zuen denbora librea
bihurtu pozgarri.

benetan dibertigarri.



Neskaren eta mutilaren irudia duten bi puzzle, aurretik 
nahiz atzetik jolasteko. Gorputz-atalen, hezurren eta 
organoen izenak idatzita daude. Jolasteko era ugari 
eskaintzen dira.
Edukia: 30 zatiko 2 puzzle (aurretik eta 
atzetik inprimatuta) 45x58cm puzzle bakoitza
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Edukia: 40x28 cm-ko puzzlea; 50 zati.
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Argitxo ere ezkutatu egin da irudian, Euskal Herriko 
hainbat tokitan.  Ezetz aurkitu!

Argitxo eta
gure gorputza

Argitxo
Euskal Herrian
Euskal Herriaren irudia duen puzzle honetan pertsonaia 
ezagunak (Argitxo, Olentzero...), monumentu esanguratsuak, 
herriak eta hiriak, mendiak eta ibaiak... aurkituko dituzu.

Edukia: 22 txartel, taula (35x35cm) eta 
100 plastikozko letra-fitxa.
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Argitxoren 
lehen hitzak
Irakurketa-idazketa prozesuaren lehen pausoak 
ematen laguntzeko jolasa. Norberari egokitutako 
hitza idatzi beharko da taulan, ereduari erreparatuta. 
Jolasteko erabilera ugari eskaintzen dira.

Lupa magikoaren laguntzarekin letrak ezagutzen eta 
hitzak osatzen ikasteko jolasa. Irakurketa-idazketaren 
lehen pausoak emateko jolas erraz eta ludikoa. Jolasa-
ren bidez letrak ezagutzen eta hitzak osatzen ikasiko 
dute. Lupa magikoa dagokion tokian jarrita, hitza 
osatzeko behar den laguntza izango dute. Eta, hitza 
osatu ondoren, zuzen dagoen ala ez esango die.

Edukia: 11 hitz+61 letra+lupa+argibide orria+poltsa
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Argitxo hitzak
irakurtzen

Alfabetoko letrak ezagutzeko, bakoitzaren grafia desberdintzeko, eta 
dagokion irudiarekin erlazionatzeko jolasa. Jolasteko era ugari, barruan 
dagoen argibide-orrian.
Kaxa honetan 27 letra eta 27 irudi daude, eta, zuzen uztartuta, euskal 
alfabetoko letrekin, puzzle dibertigarria osatzen dute.

 Edukia: 28 zatiko puzzlea (70x40cm ) eta argibide-orria.

Argitxoren alfabetoa ADINA
3 - 7


