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mailako matematika. Larresorok egina. «Irakasle Elkarteak~eragina.
mailako matematika. (Batxiler atarian) . 1. Arrartek egina. Argita.
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urteko matematika. Casals argitaratzaile. Ikastola Federazioa eragile.

- 6.

urteko matematika. Casals argitaratzaile. Ikastola Federazioa eragile. Aurten argitaratzekoa.
- 7. urteko matematika. Casals argitarantzaile. Ikastola Federazioa
eragile. Aurten argitaratzekoa.
- Multzo teoriaz. J. M. Agirrek Belgikan egina, hango joerei jarraikiaz.
Argitara gabea.
- Neurriztia. Luis Egia egile. ~Kardabesaz))argitaratzailea.

Natur e-ta sozial zientziak
- Saioka 1 . Projektuak eta gaiak. «Iker» egile eta argitaratzile.
- Saioka 1 . Osagarriak eta Ariketak. «Iker» egile eta argitaratzaile.
- Safoka 1 . Irakaslearentzako gidaIiburiia. «Iker» egile eta argitrara-

tzaile.
- Esperientziak 1 Begoña Azpiroz textugile. «Gordailu» argitaratzaile.
- Saioka 2 Projektuak eta gaiak. «Iker» egile eta argitaratzaile.
- Saioka 2 . Osagarriak eta ariketak. «Iker»egile eta argitaratzaile.
- Saioka 2 . Irakaslearentzako gidaliburua. «Iker» egile eta argitara- Esperientziak 2 . Nekane Sagastunie textilgile. ~ G o r d a i l uargitara~
tzaile.
- Saioka 3 . Projektiiak eta gaiak. Tkasturtearen lehen erdia. «Iker»egile eta argitaratzile.
- Saioka 3 . Projektuak eta gaiak. Ikasturtearen bigarren erdia. «Iker»
egile eta argitaratzaile.
- Saioka 3 . Osagarriak eta ariketak. Ikasturtearen Iehen erdia. «Iker»
egile eta argitaratzaile.
- Saioka 3 . Osagarriak eta ariketak. Ikasturtearen b i g a r r e n erdia.
«Iker» egile eta argitaratzaile.
Esperientziak 3 . Jaxinto F. Setien textugile. «Gordailu»argitaratzaile.
- Kosrnos 3 . Anayatiko itzulpena.
- Saioka 4 Projektuak eta gaialr. Ikasturtearen lehen erdia. «Ikcr»
egile eta argitaratzaile.
- Saioka 4 Projektuak eta gaiak. Ikasturtearen bigarren erdia «Iker*
egile eta argitaratzaile.
- Saioka 4 . Osagarriak eta ariketak. Ikasturtearen lehen erdia. «Iker*
egile eta argitaratzaile.
- Saioka 4 . Osagarriak eta ariketak. Ikasturtearen b i g a r r e n erdia.
«Iker» egile eta argitaratzile.
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- Esperientziak 4 . Mari Kruz

Intsausti, Amondarain, eta J. F. Setien
textugileak. «Gordailu» argitaratzaile.
Gidaliburua 4 Santillanaren «Consultor 4» ren itzulpena. Gipuzkoako 1ka.stola Federazioa eragile.
tzaile.
Esperientzi arloa 4 , (1 Sozial Zientziak) Lanerako Fitxak. Santillanaren «área de experiencias»-ko itzulpena. Gipuzkoako Ikastola Federazioa eragile.
Esperientzi arloa 4 , (11 Sozial Zientziak) Lanerako Fitxak. Santillanaren «área de experiencias 4»-ko itzulpena. Gipuzkoako Ikastola Federazioa eragile.
- Gidaliburua 5 Santillanaren «Consultor S»-enitzulpena. Gipuzkoako
Ikastola Federazioa eragile.
Natur Zientziak 6 Gidaliburua . Anayatiko itzulpena. Gipuzkoako
Ikastola Federazioa eragile. .4urten
argitaratzeko.
Natur Zientziak 6 Fitxaliburua . Anayatiko itzulpena. Gipuzkoako
Ikastola Federazioa eragile.
- Natur Zientziak 7 Gidalibiiriia Anayatiko itzulpena. Gipuzkoako
Ikastola Federazioa eragile.
Natur Zientziak 7 Fitxaliburua Anayatiko itzulpena. Gipuzkoako
Ikastola Federazioa eragile.
Landare Jakintza. Gillermo Larrañagak botanikaz prestaturiko liburua. Kardaberaz argitaratzaile.
G. Larrañagak badu, horretzaz gainera, beste libum sail haundi bat ere prestaturik, oraingoz gehienak noiz-nols argitara emango zain. Liburu horik
itztilpenak dira, gehienak S. M. etxeko erdal textuliburuenak. Haien berri jakin nahi dezan edonorentzat, irispidean daiide hemen Elhuyarren. Hona zerrenda:
- EGB rako 3. ikasturtea
- EGB rako 4. ikasturtea. Izadi-arloa
- EGB rako 4. ikasturtea. Gizarte bizitza
- EGB rako 5. ikasturtea. Izadi-arloa (S.M. tiko
itzulpena)
- EGB rako 6 . ikasturtea. Izadi-jakintza
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- Geología
- Abere Jakintza / Zoología
- Biología. S, M. ren Preuniversitario
burutiko itzulpena.

mailako li-

- Mekanika. Profesio eskoletarako E.P.S. ren «Tecnología mecánica» liburuaren itzulpena.
- Nekazaritza. Jakin argitaraldia argitaratzeko asmoz dabil.
Liburu hauk ez dute oraingoz interbide zehatzik;
penagarria litzateke neurri honetako lan bat erabilpenetik baztertzea. Bertako hiztegi zabala, nolanahi ere, jasotzen hasiak gara Elhuyarren eta hori dena gure hitz bilduma generalera biltzeko asmoa dugu.

C / Liburuskak

- Matematika hastapenak. A.GidaAllurliburua.
F. Etxeberria, K. Zumalabe,
eta J. Badiola egile. «Gordailu» argitaratzaile.
Haizeak, euria eta klima. Donostiako EKT eta J. R. Etxeberria egile.
Ikastolako liburutegirako zientzi saila argitaratzaile.
Uraren indarra. J. R. Etxeberria egile. Argitaratzaile berdina.
Materia aztertzen 1. Iñaki Zarraoa egile. Argitaratzaile berdina.
- Materia aztertzen 2. J. R. Etxeberria egile. Argitaratzaile berdina.
- Narrastiak eta Ur-lurtiarrak. A. Amondarain textugile. «Gordailu» argitaratzaile.
- industria. M. Ugalde textugile. «Gordailu» argitaratzaile.
- Onddoak. Jaxinto F. Setien textugile. «Gordailu» argitaratzaile.
- Arrantza. 1. Zulaika textugile. «Gordailu» argitaratzaile.
Edariak. A. Amondarain textugile. «Gordailu» argitaratzaile.
- Olentzero. Jaxinto F. Setien textugile. «Gordailu» argitaratzaile.
- Erleak eta eztia. J. F. Setien textugile. ~Gordailunargitaratzaile.
- Ogja. J. F. Setien textugile. «Gordailu» argitaratzaile.
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D,/ Hiztegiak
- ikastola

Hiztegia. Gordailuk duela bosten bat ul-te argitara emana.
Garai hartan, ltasik baiiarra izateaz gainera, oso erabilgarria ere bazen. Egun hitz asko dira dagoenezkoz beste era batera esaten direnak. Hori ez da ordea hiztegi honen akatsa, norma zrhatz batzuren
tak, i d a ~ l enahiz hiztegigile guztioi gaineratzen digun traba baizik.

- Idazketa hiztegai. Hau ere Gordailuk eragina. Hizkuntza bakarrez ari

delarik, zail gertatzen da zenbait hitzen esannahi zehatza jakitea.
- 8 urte arteko ikastola hiztegia. Euskaltzaindiak zenbait gairi buruz
prestatua. 2.000 hitz eskas dituena.
Hasi berria da, Euskaltzindia bera,
zenbait gairi buruz (Matematikaz,
Gramatikaz) zerrenda osoagoak prestatzen.
- L. M. Mujikak ikastoletarako prestaturikoa. 100.000 hitz eta azepzio
inguru omen ditu. Inprentan dago. Ediciones Vascas argitaratzaile.

-- X. Kintanaren hiztegia, gaiari dagokionez denetan zabalena. Berehala
argitaratzekoa.
- Elhuyar taldea prestatzen ari den hitz bilduma, 25.000 hitz ingurukoa.
Oraingoz, argitarapen fetxa erabakirik gabea dago.

- Jakin Bide hiztegiak. Zientzi adar bakoitzerako hiztegi espezializatuak
dira sail honetakoak, hitz zerrendaz gainera artikulu ugariz mamitustk.
Natur Zientziei buruzkoa, Arantzadik egina, inprentan dago jadanib.
Fisika-Kimikazkoa, datorren urtean argiratatzekotan da.

