IKUS-FILOSOFIA HAURRENTZAT
Liburu-jokoak
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MUNDU KRUDELA dugu Wonder Ponder
Ikus-filosofia haurrentzat sortako lehen izenburua,
krudelkeriari buruz modu serio eta serioski
jostagarrian pentsatzeko gonbita.
Zer da krudela? Eta zer da ez hain krudela?
Nola kokatzen gara besteen krudelkeriaren
aurrean eta zer egin norberaren krudelkeria
saihesteko? Krudelkeria justifika al daiteke kasu
batzuetan?
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Zure ustez, krudela da inurriak hiltzea?
Gustatuko litzaizuke zoo batean
bizitzea? Zergatik?
Krudela al da norbait derrigortzea
egin nahi ez duena egiten?
Eta zuk zer pentsatzen duzu?
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“Harrapatu zaitut!”

Ni, pertsona
Erabat ziur zaude pertsona bat zarela?
Nola dakizu ez zarela robota izatez?
Bi edo hiru burmuin bazenitu, bi edo hiru
pertsona izango zinateke?
Zer da, zehazki, pertsona bat?
Eta zuk zer pentsatzen duzu?

NI, PERTSONA da Wonder Ponder Ikus-filosofia
haurrentzat sortako bigarren izenburua. Kaxako
irudiek luzatzen dizkioten galderen bitartez,
irakurle-jokalariak pertsonaren definizioa eraikiko
du arian-arian, eta pertsona izateak dituen
ondorioak ere zedarrituko ditu, bai eskubideen
eta arduren arloan, bai adimenari eta emozioei
dagokienez, bai ezagutzaren eta ikaskuntzaren
aldetik.

Ireki, begiratu, pentsatu

Wonder Ponder Ikus-filosofia haurrentzat
proiektuak filosofiaren galdera handienetako
batzuk luzatzen dizkie adin guztietako
irakurleei modu jostagarri eta erakargarrian.
Hainbat irudi-egoera bitxi eta galdera
kezkagarri izango ditugu abiapuntu, gogoeta
egin eta solasean aritzeko, nork bere
pentsamendua garatzeko eta baita izenburu
bakoitzak jorratzen duen gaiaren ikus-mapa
eta mapa kontzeptuala ere eratzeko.
Bakarka, lagunen artean nahiz familian,
testuinguru ludikoetan edota hezkuntzaesparruan, Wonder Ponder kaxak aztertzeko,
irakurtzeko eta pentsatzeko diseinatu dira.

Wonder Ponder kaxetako edukia:
zer pentsatu handia ematen duten
14 irudi-egoera; 100 galdera baino
gehiago, buru ausartentzat; 3 orri
norberak bere egoerak sortzeko;
irakurketari laguntzeko gida filosofiko
laburra; erabilera-proposamenak;
eta horma-irudia.

Euskarazko edizioa:
Elkar Argitaletxeak S.L. (Ttarttalo)
Portuetxe, 88 bis 20018 Donostia
www.ttarttalo.eus ttarttalo@ttarttalo.eus

Wonder Ponderren egileak:
Testua eta kontzeptua: Ellen Duthie
Ilustrazioa eta diseinua: Daniela Martagón
Edizioa: Raquel Martínez Uña

