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Gomendagarria da ezaugarri hauek izatea: haurraren tamainaren 
araberakoak, ez toxikoak, testura atseginekoak, kolore deigarrietakoak, 
garbitzen errazak eta zentzumen-gaitasunak estimulatzeko egokiak.

Txintxirrinak, jarduera-alfonbrak, sehaskarako mugikorrak, gomazko 
panpinak, soinua egiten duten jostailuak, koska egitekoak, paseatzeko 
aulkiari lotzen zaizkion panpinak, etab. beti ere, soinua eta mugimen-
dua neurriz erabiltzen. 

6-12 hilabete: 
Hilabete hauetarako mugitzeko gaitasunak sustatzen dituzten jostailuak 
dira gomendagarrienak.

Ibiltzekoak, jarduera-alfonbrak, arrastatzekoak, pilota zaratatsu edo 
koloretsuak, pilota txiki eta leunak, jostailu leunak, mugitzen direnak, 
zarata egiten dutenak edota argia dutenak, bainuan erabiltzeko plasti-
kozko jostailuak, ahokatzen diren kuboak, oihalezko panpinak, etab. 

Mundu fisikoaren esplorazioarekin eta ingurunearekin erlazionatzen 
hasten dira haurrak eta gustuko dute objektuak manipulatzea, behatzea 
eta esperimentatzea.

Eraikuntzak egiteko ahokatzen diren zati handiak, zatiak sartzeko 
jostailuak, “Correpasillos” direlakoak; arrastatzekoak, bainuan erabiltze-
ko jostailua, kuboa eta pala, plastikozko koilara eta sardexka; kotxeak 
eta kamioiak, gurpildun objektuak, pelutxeak, panpinak, kartoi gogo-
rrezko zein plastikozko irudi-liburuak, etab.

Mugitzeko gaitasunak, psikomotrizitatea eta objektuak manipulatzea 
sustatzen dituzten jostailuak dira gomendagarrienak. Jolas sinbolikoak.

Kuboak, trizikloak, arbelak, autoak, palak, pieza handidun eraikuntzak eta 
puzzleak, margoak,musika tresnak, bainurako jolasak, panpinak, etab.

Arreta mantentzeko gaitasuna, jolas sinbolikoa, mugikortasun fina 
zein lodia lantzeko baliagarriak diren jolas eta jostailuak dira 
gomendagarriak adin tarte honetan.

Autoak, patinak, adin honetara egokitutako eraikuntza eta puzzleak, 
trizikloak edota gurpil txikiak dituzten bizikletak, panpin txiki artikulatuak, 
mahai jolasak, kartak, ordenagailurako joku hezigarriak, liburuak, etab.

Indarra eta ariketa fisikoa, arreta, sormena, irudimena eta norberaren 
afirmazioa eta antzekoak sustatzen dituztenak. 

Goma, soka, baloiak, bizikletak, kirol-ekipamenduak, patinak, puxtarriak, 
kometak, eskulanak, trenak, linternak, mahai-jolasak (galdera-erantzu-
nak, memoria, kartak…) esperimentatzekoak (mikroskopioak, lupak…), 
mekanoa, eraikuntza jostailu konplexuak, talde-jolasak, etab.

Jostailuekin jolasteko beharra desagertzen hasten da eta mugimen-
duzko jolasak eta zaletasunak estimulatzeko garaia da. 

Kirolak, mahai-jokoak, malabareak, liburuak, musika, eta, oro har, 
nerabearen zaletasunekin bat datorrena.

0-6 hilabete: 2-4 urte:

4-6 urte: 

6-12 urte: 

Jostailu eta jolasak aukeratzeko garaian kontuan hartu behar dira 
haurren nahiak eta gustuak, baina modu kritikoan.

Hala, utzi haurrari jolas eta jostailuak aukeratzen, haien sexuak auke-
raketa horretan eraginik izan gabe. Haurrak sexistak izan edo gehie-
gizko lehia zein indarkeria sustatzen duten jostailuak edo jolasak auke-
ratuz gero, saiatu horiek ekiditen eta proposatu edo eskaini erakarga-
rriak izan daitezkeen beste aukera batzuk.

12-24 hilabete:

12 urtetik aurrera:

ADIN TARTE BAKOITZERAKO EGOKIAK DIREN JOLAS ETA JOSTAILUAK:

Aukeraketan kontuan hartzeko ezaugarriak:
Haurraren adinerako egokiak direnak. 
Seguruak eta dibertigarriak direnak.
Inor baztertu gabe, edozein umerentzat egokiak direnak.
Generoaren ikusmolde estereotipatua eta sexista transmititzen ez 
dutenak (hau da, haurren jokabidea haien generoaren araberakoa izatea 
bultzatzen ez dutenak).
Gaitasun indibidualak (pentsatzeko gaitasuna, irudimena, sortzailetasuna 
edo jakinmina, kasu) eta sozialak (komunikatzeko, laguntzeko edo 
besteen tokian jartzeko gaitasunak, adibidez) sustatzen dituztenak.
Gatazkak modu sortzailean bideratzea, parte-hartze parekidea, neska-
mutilen arteko lankidetza-harremanak eta antzekoak sustatzen dituztenak.
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Sexismoa ez
oparitzeko 

GIDA

Norak suhiltzaile izan nahi du
Arantxa Iturbe
Antton eta neskak 
Ole Könnecke
Eta handia egiten naizenean zer?
Elisabet Abeyá
Estitxuk pirata izan nahi du
Xabier Mendiguren
Nola dastatu ilargia?
Michael Grejniec
Tximeleta-belarriak
Andrés Neves 
Txukundu zure etxea
Beascoa 
Neskak eta mutilak
Aingeru Mayor, Susana Monteagudo
Kili Kiliak
A. Barbé, S. Carro
Txanogorritxu eta otso beltxu 
Kukuxumuxu

Ez gara berdinak, baina berdin da
Severino Calleja Pérez
Aitonaren txalupan
Mariasun Landa
Bonobo betaurrekodunen egiazko historia
Adela Turín, Nella Bosnia, Fernando Rey Escalera
Enekoren soineko arrosa
Anne Fine 
Pipi kaltzaluze
Astrid Lindgren 
Izeko Mirenek lagun berria du
Goio Ramos 
Nire aita etxekoandrea da 
Silvia Ugidos 
Arturo eta Clementina
Adela Turín 
Marizipriztinek ez du zorioneko galeperrik nahi
N. Lopez, M. Sierra
Marcos Kantinera
Patxi Zubizarreta

Jara bikiak eta bikoteak
Jasone Osoro
Amona sagar gainean
Mira Lobe
Azken herensugea
Edith Nesbit
Belle, landetako sirena
Mikel Garmenida
Julieta, Romeo eta saguak
Mariasun Landa
Momo 
Michael Ende 
Pippi itsasorako asmotan
Astrid Lindgren
Carlotaren egunkari urdina
Gemma Lienas 
Marizikina naiz, eta zer?
Uxue Alberdi
Matilda
Roald Dahl

Emakumearen eskubideak (Komikia) 
Autore asko
Taupadak. Sexu hezkuntza
Nerea Sancho
Ezekiel
Jasone Osoro
Benek Anna maite du
Peter Hartling
Neskatxak
Agustín Fernandez Paz
Nola heldu naiz ni honaino
Kattalin Miner
Guztiok izan beharko genuke feminista
Chimamanda Ngozi Adichie
Carlotaren egunkari morea
Gemma Lienas
Eperrak jan nahi ez zituen printzesa
N. López, M. Cameros
Txo kontrolatzen (gida digitala)
Autore asko

Edukien sorrera 
eta diseinua:

0-6 urte: 7-9 urte:

10-12 urte: 13-16 urte:

Beraz, irakurtzen dizkiegun ipuinetan zergatik ez da neska edo mutil beltz bat 
izango protagonista? Zergatik ez dira elkarrekin bizi diren bi amona izango? 
Zuek halakoak izan al zenituzten haurtzaroko erreferente gisa? 

Uste al duzue horrek eragina izan duela jendartea eta harremanak 
ulertzeko moduan?  

Ipuinak oparitu eta irakurtzen dizkiegu haurrei, baina, zein balore helarazten 
dizkiegu? Kontziente al gara irakurtzen dituzten ipuinetan 
pertsonaiei eta kontakizunei esker jasotzen dituzten baloreek beren izaeran 
duten garrantziaz? Edozerk harritzen gaituen aroa da haurtzaroa, dena berria 
den garaia. Beraz, haurrei helarazi nahi dizkiegun baloreen arabera, horiek 
islatzen dituzten ipuinak eskura izateko bilaketa lana egin beharko dugu. 

Zein jendarte mota nahi dugu gaur egun eta etorkizunean? Neskak informati-
kariak, enpresariak, ingeniariak, etab. ere izan daitezkeela  –hau da, mutilek soilik 
egin ditzaketen lanak ez direla– bultzatu nahi dugu ala beren bizitza “konpon-
duko” dien printzipearen bila joan behar direla? 

Lesbofobia, homofobia, arrazismoa, transfobia eta fobia guztiak soberan daude 
elkar errespetatzen duen jendarte batean. Hori lortu nahi badugu, ipuin 
parekideak guk uste duguna baino garrantzitsuagoak dira. 

Egungo haurrak dira etorkizuneko jendartea osatuko dutenak, jendartea 
aldatu edota hobetzeko lan egingo dutenak. 


