2-3 URTE
NIRE LEHEN EGUTEGIA
(LILLIPUTIENS)
Haurraren ahaleginen
sariakseinalatzeko
egutegi dibertigarria.

NIRE EGUTEGIA
(ELKAR JOKOAK- LUDI)
3550839821132

37.95

5414834864403

elkar txartela
PSP/PVP:

47.45
elkar txartela
49.95

+3 urte

PSP/PVP:

+3 urte

+2.5 urte

+2.5 urte

LITTLE ACTION
(DJECO)
Festa ordua da oihanean!
Piramide bat eraiki, boloekin
jolastu, jaurti eta harrapatu…
Dominak irabazteko erronka
txiki batzuk. Txikienentzako
ekintza, manipulazio eta
trebezia jolasa.

LITTLE CIRCUIT
(DJECO)
Mahai joko gutxi izaten dira bi
urteko umeentzako modukoak.
Gomazko dado batekin aritzen
da. Animaliak ditu joko honek,
eta taulan barrena mugitu behar
dira arau soil batzuk beteta.
3070900985506

3070900085572

18.95

LEHEN FRUITU-BARATZEA
(HABA)
Belea fruta-arbolara iristeko fruituak
bildu behar dira! Txikiek taldean
jolasten ikasi eta ongi pasatuko
dute jolas kooperatibo dibertigarri
honekin. Jokoaren edukia bele
bat, fruituak gordetzeko saski
bat, 4 sagar berde, 4 sagar gorri,
4 udare hori, 4 aran urdin, 5
bide-karta, 4 zuhaitz, koloreak eta
sinboloak dituen dado bat. Jokoaren
deskribapena: Haurrek zuhaitzetako
fruituak biltzen ahalegindu behar
dute belea fruitu-baratzera heldu
baino lehen.
4010168216300

elkar txartela
PSP/PVP: 19.95

+2 urte

elkar txartela
17.50

PSP/PVP:

17.95

elkar txartela
18.90

PSP/PVP:

FRUTA-ARBOLA
(HABA)
Lau fruta-arbolak frutaz beteta daude: sagarrak, madariak, gereziak,
eta aranak helduta daude, eta laster batean bildu behar dira! Baina...
kontuz! Belea begira dago, fruta gozoren bat noiz lapurtuko!
4010168224985

+3 urte

27.93
elkar txartela
PSP/PVP:

37.95
elkar txartela
PSP/PVP: 39.95

29.40

+2 urte

16.62

39.95

JOKO BAT
(TTARTTALO)
Haurren irudimena bizkortzen
laguntzen duen kolore eta
logika jokoa. Zakutxotik
koloretako fitxak hartuz eta,
txandaka txarteletan ezarriz,
haurrek segida logikoak,
konbinazio jakinak edo
kolore-erritmoak osatu behar
dituzte. Gainera, oso polita
da emaitza!

PUZZLEA
PIRRITX, PORROTX ETA
MARIMOTOTS
(KATXIPORRETA)

+3 urte

8437006662826

17.57
elkar txartela
18.50

PSP/PVP:

9788498435207

3

2-3 URTE
+3 urte

+3 urte

ARGITXOREN ALFABETOA
(EHIEKE)
Puzzlearen zati bakoitzak irudia oinarri duen alfabetoko letra
bana du; oinarrizko hizkuntzarekin lotutako irudiak dira.
8430145140231

KOLORETAKO MUNSTROA
(DEVIR)
Koloretako Munstroari ez daki zer gertatzen
zaion. Emozioak nahas-mahasean ditu, eta
orain, nahas-mahas hori argitu, eta emozio
bakoitza bere ontzian sartu beharko du.
Lagundu nahi?
8436017228366

28.50
elkar txartela
30.00

PSP/PVP:

19.95
elkar txartela
21.00

PSP/PVP:

+2 urte

MUT KIDS EMO
Emozioak lantzeko jolasa,
jolastuz emozioak adierazten
jarraitzeko. Funtzionalitatea
urte
erraza da: askotariko+3irudiak
dituzten 25 kartek osatzen
dute Mut Kids EMO. Irudi
horietako bakoitzak zehazki
emozio bat erakusten du.
8414606896776
+2 urte

19.00

MUT KIDS OCA
urte
Taula, dado eta fitxekin+3
Antzara
handian aurrera
egingo dugu; bidean zehar atzera egin, jaitsi, igo,
eta emozioak adieraziko ditugu.
8425402080672

elkar txartela
20.00

PSP/PVP:

PSP/PVP:

MUT KIDS EMOZIOAK
BIKOTEKA

MUT KIDS GINKANA

4

23.00

+2 urte

+2 urte

Zure seme-alabak besarkatzen, barre egiten,
sentimenduak elkarbanatzen eta adierazten ikusiko
dituzu.
Hainbat emoziori izena jartzen ikasiko dugu eta
baita egoerak ezagutzen ere.
Aldi berean, mezu bat, gutun bat edo opari bat
emateko era dibertigarri bat izan liteke.
8425402080689

21.85
elkar txartela

20.90
elkar txartela
PSP/PVP:

22.00

Karta berdinekin bikoteak
osatu behar dira memoria
jolas honetan. Gisa
honetako jolasekin duen
ezberdintasuna irudietan
egunero sentitzen ditugun
emozioak azaltzen direla da.
Bikotea egiten dugunean,
laburki adieraziko dugu noiz
sentitu garen horrela edo
emozio horren inguruan hitz
egingo dugu.
8414606896783

19.00
elkar txartela
PSP/PVP:

20.00

3-4 URTE
MINIMATCH
Kontzentratuta egoteaz gainera,
azkarra izan behar da. “Melimelo” karta handian bere
jokoko elementu bat aurkitzen
duen lehenak karta utzi beharko
du. Elkartze, behaketa eta
askartasun jokolasak.

+3 urte

10.92
elkar txartela
PSP/PVP: 11.50

3070900951754

LOS AMIGUITOS
(BINGO-LOTO-MEMO)
Djeco etxeko Bingo, Memo eta
Domino joko hezitzaileen kaxak,
hainbat joku ditu Djecon ohikoak
diren ilustrazio politekin. Joko
didaktiko hauek kontzeptu logiko,
espazial, behaketa eta arretara
gerturatzen dituzte haurrak familian
momentu dibertigarriak igarotzen
dituzten bitartean.

DISTIRA ADARBKARRA HODEIETAKO ALTXORRA
Lau adarbakarrak kotoizko lainoetan zehar
alaiki lauhazkatzen dira; ortzadarraren
txirristatik barrena jeisten dira edo lainoetako
kristalekin jolasten dira. Ekaitza sortu da!
Zeinek lagunduko die eguzkiarengana azkar
iristen eta bidean ahalik eta kristal gehien
salbu jartzen?

+4 urte

14.44
elkar txartela

15.20

PSP/PVP:

4010168217451

+3 urte
+3 urte

17,57
elkar txartela
18,50

PSP/PVP:

3070900981317

ARGITXO. PAREAK ETA DOMINOA
Kartoizko pare-jokoa eta dominoa.
8430145140349

23,75
elkar txartela

PSP/PVP:

25,00

5

4-5 URTE
+4 urte

ARGITXO
ETA GURE GORPUTZA
(EHIEKE)
Neskaren eta mutilaren
irudia duten bi puzzle,
aurretik nahiz atzetik
jolasteko. Gorputz-atalen,
hezurren eta organoen
izenak idatzita daude.
8430145110166

24.70

PSP/PVP:

+4 urte

26.00

elkar txartela

ASTOTXO EKILIBRISTA
(HABA)
“Iiiiiaaah, astotxo ekilibrista iritsi da”. Irteera unean pazientzia
gutxi du, eta lehenago zama jar iezaiozu. Jolas honen helburua
astoaren bizkar gainean ahalik eta makilatxo gehien jartzea da
bakar bat ere erori gabe.
4010168249162

10.26

PSP/PVP:

10.80

elkar txartela

ARGITXO
HITZAK IRAKURTZEN
(EHIEKE)
Irakurketa-idazketaren
lehen pausoak emateko
jolas erraz eta ludikoa.
Jolas honen bidez letrak
ezagutzen eta hitzak
osatzen ikasiko dute. Lupa
magikoa erabilita, hitzak
osatzeko behar duten
laguntza izango dute.
8430145140286

19.95
+3 urte

PSP/PVP:

+4 urte

21.00

elkar txartela

+4 urte

KOLORETAKO HARRAK
(HABA)
Nor da arrastaka dabilena? Hostoen azpian irristaka dabiltzanak
kolore anitzeko harrak dira. Harra osatzen lehena denak, dadoak
botata zorte piska batekin, jolasa irabaziko du.
4010168252629

LITTE FOX ALBAITARIA
(HABA)
Lagundu azeri txikiari bere pazienteak behar bezala tratatzen,
horretarako dagokien zorte on pixka bat behar arren.
4010168237961

8.78
elkar txartela
9.25

PSP/PVP:

6

7.03
elkar txartela

PSP/PVP:

7.40

TXIKITXOAK
4-5 URTE
ANIMALIEN PIRAMIDEA
(HABA)
Animaliek izugarri gogoko dute
beren ikuskizunik harrigarriena
eskaintzea: animalien piramide
handia!
Nork lortuko du krokodiloaren
gainean pinguinoa ipintzea,
pinguinoaren gainean ardia,
ardiaren gainean sugea,
sugearen gainean tukana eta...?
4010168233093

24.79

+4 urte

KAOSA
HAURREN LOGELAN
(HABA)
Zer gertatu da haurren logelan?
Hankaz gora dago dena! Seguru
Nahasteborraste iratxoa izan dela.
Haurren logeletan isil-gordeka sartu,
eta den-dena nahaspilatzen du.
Non ezkutatu ote ditu bi hartzak?
Futboleko baloiak ere desagertu
dira. Bizkor ibili beharko duzu, eta
begi zorrotzez bilatu, desagertutako
objektuak aurkitzen lehena izan nahi
baduzu!

+4 urte

4010168216317
PSP/PVP:

26.10

elkar txartela

9.78

PSP/PVP:

elkar txartela

10.30

+4 urte

URKATUA
ARGITXOREKIN
JOLASEAN
(EHIEKE)
Urkatuan jolasteko
arauak eta jolasteko
beste hainbat
proposamen
eskaintzen dira.
Euskaraz nahiz
ingelesez jolas
daiteke

CRAZY CLACK!
(MERCURIO)
Adi, prest... Klack! Zabaldu mahaian 36 disko
magnetiko, eta tira dadoak. Horiek bi ezaugarri emango
dizkizute, jakiteko zein disko hartu behar duzuen:
sinbolo bat eta kolore bat.

8430145150094

24.70

8437015001166

24,95

PSP/PVP:

+5 urte

elkar txartela
PSP/PVP: 26.00

25.95

elkar txartela

RHINO HERO
(HABA)
Super Rhino ekintzan ari da
berriz ere! Lehoia bezain
indartsua da, azeria bezain
aztia, baina baita errinozeroa
bezain astuna ere.
Lagunduko diozue Super
Rhinori bere helburu
balantzaria betetzen, eta etxeorratz egonkor bat eraikitzen?

NOR NAIZ?
(HABA)
Animalia naiz? Mmm... Fruta
bat naiz? Kolore horikoa?
Galdera egokienak egiten
dituenak lortuko du lasterrago
asmatzea irudia zer den; izan
ere, zure lagunek ‘bai’ ala ‘ez’
bakarrik erantzun ahalko dute.
Talde joko dibertigarria,
pentsatzeko eta barre algarak
egiteko modukoa!

4010168224954

4010168224947

10,69
elkar txartela
PSP/PVP:

11,25

12.68
+5 urte

elkar txartela

PSP/PVP:

13.35

+5 urte

7

4-5 URTE
ARGITXO
DINOSAUROEN
MUNDUAN PUZZLEA
(EHIEKE)
Munduko mapa eta
dinosauroak ezagutzeko
puzzlea.

+5 urte

DRAGOIAREN INDARRA
(HABA)
Mundu guztiak daki
dragoiak ausartak direla.
Baina memoria ona ere
behar dute! Eta dragoien
lasterketan erakutsi beharko
dute hori, erupzioan den
sumendi baten inguruan!

8430145110142

19.95

4010168233086

elkar txartela
PSP/PVP: 21.00

13.39
+6 urte

NOR DA NOR?
ARGITXOREKIN JOLASEAN
(EHIEKE)
Jolasaren gaia lanbideak da.
Jokoaren helburua beste jokalariak aukeratutako lanbidea ahalik eta
bizkorren eta hark baino lehenago igartzea da, ahalik eta galdera
egokienak eginez.

elkar txartela
14.10

PSP/PVP:

PIRATATAK.
Bakoitzak bere estrategia du barkua
eraikitzeko piratek eraso baino lehen.
3070900951174

8430145150100

26.60
elkar txartela
PSP/PVP: 28.00

+5 urte

+5 urte

8.45
elkar txartela
PSP/PVP: 8.90

ARGITXO
EUSKAL HERRIAN
(EHIEKE)
Euskal Herriaren irudia
duen puzzle honetan
pertsonaia ezagunak (Argitxo,
Olentzero...), monumentu
esanguratsuak, herriak eta
hiriak, mendiak eta ibaiak...
aurkituko dituzu.
Argitxo ere ezkutatu egin da
irudian, Euskal Herriko hainbat
tokitan. Aurkitu!
8430145110159
+5 urte

19.00
elkar txartela
20.00

PSP/PVP:

8

DIAMONIAK
Sortu zure gaztelua
sorginek bere zorte
txarra bota baino
lehen!
3070900951136

+5 urte

8.45
elkar txartela
PSP/PVP: 8.90

6-8 URTE
PIOU PIOU
(DJECO)
Izua oilategian:
azeria oilategiaren
inguruan dabil, eta
arrautzak oraindik
ez dira eklosionatu.

WOLFY
(DJECO)
Jokalariek adreiluzko
etxea eraiki beharko
dute txerritxoak
seguru egon
daitezen otsoa etorri
baino lehen.

3070900951198

3070900984271

+5 urte

+6 urte

31,25

8.45

elkar txartela
PSP/PVP: 32.90

elkar txartela
PSP/PVP: 8.90

QUICK-COUIC
(DJECO)
Quick Couic oso
joko dibertigarria da,
animaziozkoa, eta ezin hobea
edozein festa girotzeko.
Izenak dioen bezala, oso
bizkor jokatzen da; izan ere,
partida batek 5 minutu inguru
irauten du. Bikoteka aritzekoa
da: batek gidariarena egiten
du, eta besteak, begia itxita,
“euslearena”. Zuzen eraman
kidea, mahaian dauden
elementuetatik ahal diren
guztiak biltzeko!

POTOMAC
(DJECO)
Basora iristeko,
arriskutsua da
bidea: Potomac
ibaia zeharkatu
behar duzu,
korronteak
zurrupatu edo urjauzira erori gabe,
eta gurutzatu otsoa
dabilen soilgunea
Elkarrekin animaliei
bidaia arriskutsu
hau egiten
lagunduko diegu!
3070900084070

+5 urte

21.76

+6 urte

elkar txartela
22.90

15.10

PSP/PVP:

PSP/PVP:

15.90

elkar txartela

HALLI GALLI
(MERCURIO)
Eman kanpaikada!
Oso erraza da abiadurajoko honetan aritzea: txirrin
bat dago jokoaren erdian;
karta mordo bat du jokalari
bakoitzak, eta, mota bereko
bost fruta azaltzen badira, jo
txirrina!
Jokalaririk bizkorrenak
irabaziko du!

SPEED CUPS
(MERCURIO)
Speed Cupsek proban jarriko
ditu zure trebezia eta abiadura.
Jokalari bakoitzak kolorezko 5
godalet ditu, eta helburua ahal
den lasterrena gauzatzen saiatu
behar du.
Izan ikusmen fina eta jokatu
erne!
8437015001111

8437015001197

+6 urte

3070900984677

18.95
elkar txartela

20.85

PSP/PVP:

21.95

elkar txartela
PSP/PVP:

19.95

+6 urte

9

6-8 URTE
ABC MAGIA
(HABA)
Alphabetic izeneko magoikasleak hizki zopa goxo bat
prestatu behar du. Arazorik
ez! Zerbitzatzean, gure
magoak arreta handia jartzen
du hizkiak ordena egokian
jartzeko. Nork lagunduko dio
Alphabetici hizkiak ordenatzen
eta ondoren kategoria
bakoitzeko hitzak aurkitzen?

+5 urte

ERAGIKETEN RALLYA
(HABA)
Rick lasterketetako gidariak presa
handia du. Azken batean, irabazi
egin nahi du. Dena den, helmugara
iritsiko bada, aurrenik zuzen ebatzi
beharko ditu zenbait operazio.
Nork daki apur bat batuketak eta
biderketak egiten eta laguntzen
dio Rickiri helmugara iristen?
4010168238944

8.74

4010168238913

PSP/PVP: 9.20

elkar txartela

11.21
elkar txartela
PSP/PVP: 11.80

+6 urte

ILARRAK
(HABA)
Jokalariek kontrolatu
beharreko ilar-zalaparta
handia. Sailkatuz, zenbatuz
eta trukatuz, kartak 1etik
6rako ordena egokian
jartzen saiatuko dira, sari
gisa ilarhandiak lortzeko.

ZOMORROAK
(HABA)
Begiratu txoko guztietan
eta gogoan hartu non
diren labezomorroak,
kakalardoak, sitsak,
euliak... Dadoak
agintzen duen zomorro
kopurua aurkitu beharko
duzue.

4010168252643

4010168252636

8.69
+6 urte

7.03

PSP/PVP:

9.15

elkar txartela

PSP/PVP: 7.40

+6 urte

elkar txartela

+8 urte

13+4 KODE
SEKRETUA
(HABA)
Agenteek hilabeteak
daramatzate gaurko
gauerako prestatzen.
Izan ere, gaur gauean
hasiko da «Amon
Ra» isilpeko misioa.
Kalkulu zehatz-zehatzak
eginez, lau agente
sekretuk museoko
segurtasunmakinaren
kode zaila deszifratuko
dute eta, ondoren,
benetan azkarra den
talde hau museora
sartuko da lapurtzera.

+6 urte

HITZ JARIOA
(LÚDILO)
Agerian den kategoriako
eta dagokion koloreko
letrakin hasitako hitz
bat lehenengo esaten
duenak irabaziko du
txanda eta berak jasoko
du karta. Azkarrenak
irabaziko du!
8436536808612

4010168224961

20.18
elkar txartela
21.25

PSP/PVP:

10

14.20
elkar txartela
PSP/PVP: 14.95

6-8 URTE
SUSHI GO!
(DEVIR)
Joku azkar eta dibertigarria. Jokalariek bere
gustokoen duten janariaren menu perfektua
egiten saiatuko dira. Horretarako kartak ahal
bezain ondo konbinatu beharko dituzte.

+8 urte

8436589625853

EMOTRIP
Emozionalki hazi,
gure lagunak
gehiago ezagutu
eta besteekin
enpatizatzeko aukera
izango dugu, hainbat
egoera antzeztuz.

+8 urte

8425402592694

9.45
elkar txartela
PSP/PVP: 9.95

24.70

PSP/PVP:

26.00

elkar txartela

SHERLOCK EXPRESS
(MERCURIO)
Sherlock Express jolasteko
erraza eta azkarra da.
Bertan, Moriarty-ren
krimeneko konplizea zein
den aurkitu beharko duzu.
Harrapatzeko prest al
zaude?

IGARRI MIGARRI
(EHIEKE)
Hiru jolas: ahoz azaldu,
mimika egin, eta
marraztu.
Hiru hizkuntza.
8430145140309

8437020827478

14,72
elkar txartela
PSP/PVP: 15,50

17,10

+7 urte

PSP/PVP:

18.00

elkar txartela

DADOEN ERREGEA
(HABA)
Jokalariek beren
erresumara biztanle
berriak erakarri nahi
dituzte, hiru dado-tirada
eginda, gutunetan
adierazten diren
baldintzak betez. Karta
bereziek abantailak
ekarriko dizkiete, baina
kontuz ibili beharko
dute gaizkilearekin eta
dragoiekin.
4010168252346

18.28
elkar txartela

PSP/PVP:

+7 urte

LETRAK HITZ
(EHIEKE)
Hiru jolas:hitza igarri,
parea aurkitu, eta
istoriotxoa asmatu.
8430145140316

+8 urte

19.25

17.10

PSP/PVP:

18.00

+6 urte

elkar txartela
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6-8 URTE
ALAKAZUM 2
(ZOMBI PAELLA)
Alakazum jokoaren
zabalkuntza.
Expansión de nuestro
juego de cartas de brujas
y tradiciones.

+8 urte

8425402779804

13,25
elkar txartela
PSP/PVP: 13,95

ALAKAZUM
(ZOMBI PAELLA)
Halloween!, Fast Food!,
Black Friday! Amerikar
kulturaren inbasioa
hemen da! Baina, sorgin
balentziar, kataluniar,
galiziar, euskaldun eta
andaluziar batek aurre
egingo diote euren
edabe, aztikeria eta ...
Tradizioekin!

+8 urte

8425402311561

18.00
elkar txartela
PSP/PVP: 18.95

+6 urte

BILBOKO JOKOA
(TRAFIC CONECTA)
0788070602965

+8 urte

VIRUS!

25.65
elkar txartela
27.00

PSP/PVP:

BIHURRIKERIAK
(IKASTOLEN ELKARTEA)
Hiru jolas: Elkar ezagutzen
dugu?, Tabu, Max-Mix
(mimika eta kantatu)
8430145140354

17.10

+7 urte

PSP/PVP:

12

PSP/PVP:

12.00

15.10

PSP/PVP:

15,90

18.00

VIRUS! 2 EVOLUTION
(TRANJIS GAMES)
Ohiko sendagaiak ez dira
eraginkorrak birus berrien
kontra. Jarri birusak
berrogeialdian eta saiatu
kontrolpean mantentzen,
hedatu ez daitezen.

elkar txartela

8425402271438

12,11
elkar txartela

8436589625884

elkar txartela

9788460659662

elkar txartela

POLILLA TRAMPOSA
(DEVIR)
Sits tranpatiak ez du galdu
nahi izaten, eta edozer
gauza egingo du eskuetako
karta guztiak gainetik kendu
eta irabazteko, dibertsioa
ziurra den joko honetan.

11,48

(TRANJIS GAMES)
Egin aurre pandemiari
eta lehiatu birusak
desagerrarazten dituen
lehena izateko, gorputz
osasuntsu bat isolatzea
lortuta.
Etikoak izan ala ez, eskura
dituzun bitarteko guztiak
erabil ditzakezu irabazteko.
Izan azkarra eta lortu
irabaztea, zure aurkariei
boikota eginez.

+8 urte

PSP/PVP:

12,75

+8 urte

6-8 URTE
CARCASSONNE
(DEVIR)
Zure lurralde propioa sortu, zure
jarraitzaileak zaldun, bidelapur,
monje edo baserritar gisa
erabili eta inork baino puntu
gehiago lortu.

FANTASMA BLITZ
(DEVIR)
Joko honetan, tximista bezain
azkar ibili beharko duzu.

+8 urte

23.75

8436589625860

elkar txartela
PSP/PVP:25.00€

8436589625877

+ 8 urte

14.25

PSP/PVP:

15.00

elkar txartela

CATAN JUNIOR
(DEVIR)
Negoziatzeko gaitasunak
eta baliabideak
kudeatzeko estrategiak
konbinatzen ditu.

+6 urte

8436589625846
+8 urte

UBONGO
(DEVIR)
Bizkorra! Jokalari guztiak
batean saiatuko baitira
piezak beren txantiloian
ipintzen. Eransgarria!
Jokatzen hasi, eta ezingo
zara gelditu, hurrengo
txandaren zain ezinegonak
jota egongo baitzara.
Burutsua!

28.30

PSP/PVP:

30.00

elkar txartela

8436589625891

38.00
elkar txartela
PSP/PVP: 40.00

+10 urte

EZAGUTU
EUSKAL HERRIAREN
HISTORIA LUR ETA
AMETS-EKIN
(ELKAR)
Galdera-erantzunen
bidez, jokalaria Euskal
Herriaren historian
murgilaraztea du
helburu.

CATAN
IRLAREN SEKRETUA EZAGUTU
(DEVIR)
Joko honek negoziatzeko gaitasunak
eta baliabideak kudeatzeko estrategiak
konbinatzen ditu.
8436017222203

38.00
elkar txartela
PSP/PVP: 40.00

9788490274385
+10 urte

28.03

PSP/PVP:

29.50

elkar txartela

13

+9 urte

+9 urte

REALE ARENA ESTADIOA 3D
(ARGIAREKIN)
8436573615297

SADAR ESTADIOA 3D

28.45
elkar txartela
PSP/PVP:

23.70
elkar txartela
PSP/PVP:

29.95

+9 urte

24.95

+9 urte

MENDIZORROTZA
ESTADIOA 3D

23.70

8436573613460

elkar txartela

SAN MAMES
ESTADIOA 3D
(ARGIAREKIN)

24.95

8436573614085

PSP/PVP:

28.45
elkar txartela
PSP/PVP: 29.95

OLENTZERO
PANPINA
(ELKAR)

MARI DOMINGI
PANPINA
(ELKAR)

8435226181028

8435226181035

37.00

37.00

elkar txartela
PSP/PVP: 38.95

elkar txartela
PSP/PVP: 38.95

ARGITXO PANPINA
(EHIEKE)
8430145170078

25.65
elkar txartela
27.00

PSP/PVP:

14

8436573614313

SORGINTXULO
PANPINA
(BALEUKO)
8437015451015

11.40
elkar txartela
PSP/PVP: 12.00

Elkar liburu-dendetan aurki ditzakezun euskarazko jolas
hezitzaileen gida berria duzu hau, saltzaile, guraso zein
irakasleei zuzendutakoa. Bertan, jolas bakoitzaren ondoan
jakin beharreko datuak aurkituko dituzu: zein adinetako
haurrei dagoen zuzenduta, deskribapena, salneurria eta
argazkia.
Gure helburua haurrak jolasten ondo pasatzea da, baina beti
ere neska-mutilen heziketan eta garapenean oinarrituta.

ALGORTA (Getxo)
Telletxe 11. Tel. 944 916 616

BASAURI
Dr. José Garai 11. Tel. 944 261 384

HERNANI
Kale Nagusia 30. Tel. 943 551 537

ARRASATE
Erdiko kale 14. Tel. 943 797 829

BERGARA
Ibargarai 12. Tel. 943 764 050

IRUN
Colon Pasealekua 8. Tel. 943 631 726

BAIONA
Gouverneurs 9.
Tel. 0033 559 59 35 14

BILBO
Iparragirre 26. Tel. 944 240 228
Licenciado Poza 14. Tel. 944 434 807
Zamudioko ataria - Zazpikale
Tel. 944 161 450

IRUÑEA
Comedias 14. Tel. 948 224 167
Leire 9. Tel. 948 175 538

BARAKALDO
Merindad de Uribe, 14
48901 Barakaldo
Tel.: 94 437 78 78

GASTEIZ
San Prudencio 7. Tel. 945 144 501
Apraiztarrak 1 - Campus.
Tel. 945 141 670

TOLOSA
Arostegieta z/g. Tel. 943 673 533
DONOSTIA
Fermin Calbeton 21. Tel. 943 420 080
Bergara 6. Tel. 943 426 350

