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SARRERA: 

E      uskal Herria Museoak 1733. urtean eraikitako Alegria edo Montefuerte 

jauregian du egoitza, eta Gernikako Batzar Etxearen ondoan dago. 

Bizkaiko Foru Aldundiak 1982an eskuratu zituen eraikina eta bertako 

lorategiak, birgaitzeko: eraikinak Euskal Herria Museoa hartzen du gaur 

egun eta lorategiek, berriz, Europako Herrien Parkea. 

Museoan, maketa, artelan, ikus-entzunezko eta hainbat objekturen bidez, 

bidaia egin daiteke Euskal Herriko historia eta kulturan zehar. 



TALDEENTZAKO BISITAK: 

 BISITA BEREZIAK 

10 pertsonako edo hortik gorako taldeentzako bisitaldi gidatuak 
eskaintzen dira. Aurretik erreserba egin behar da. Talde motaren 
arabera egokitu egiten da bisitaldiaren diskurtsoa. Bisitaldiak euskaraz 
eta gaztelaniaz egiten dira. Gaia, parte-hartzaile kopurua eta bisitaren 
prezioa taldearen ezaugarrien araberakoak izango dira: 
 
GAIA eta IRAUPENA (adinaren arabera): 
4-12 urte: Euskal Herriko kultura eta historia: 45 minutu. 
 
12 urtetik gorakoak:  
 - Euskal Herriko kultura eta historia: ordu bat. 
 - Montefuerte jauregia: ordu bat. 
 
 
PARTE-HARTZAILE KOPURUA taldeko (adinaren arabera): 
4-16 urte artekoak: 20 pertsona. 
16 urtetik gorakoak: 25 pertsona. 
 
Oharra: bisitaldi gidatua egiteko gutxienez 10 pertsonako taldea  
osatu beharko da. 
 
 
PREZIOA (talde motaren arabera): 
Hezkuntza arautua: 1 € ikasle bakoitzeko. 
Gainerako taldeak: 1,75 € pertsonako. 
 
Oharra: irakasleak eta laguntzaileak doan. 

Pertsona itsuentzat egokitutako bisitaldia: 
Museoko bigarren solairuan Euskal Herriko Kultura eta 
Folklorea lantzen dira, ukimena, soinuak, etab. erabiliz. 
 
Norentzat: Ikusmen urria duten edo ikusmenik ez duten 
bisitari zein erakusketa ikusteko arazoak dituztenen 
esperientzia bizi nahi duten bisitarientzat.. 
 
Noiz? Urte osoan zehar. 
 
Iraupena: ordubete. 



TAILER DIDAKTIKOAK: 

 ESKOLA-UMEENTZAKO  TAILERRAK:  

    uskal Herria Museoak, urte osoan zehar, 
jarduera pedagogikoak antolatzen ditu museoan 
bertan zein lorategietan, 4 urtetik gorako 
bisitarientzat: ikasleak, familiak zein oporretan 
dauden umeak. Askotariko tailerrak eta 
jarduerak izan ohi dira, gazteenei era 
jostagarrian ezagutarazteko Euskal Herriko 
historia eta kultura. 

E 

Noiz: Urritik ekainera; asteartetik ostiralera.  
Ordutegia: 10:00etatik 14:00etara.  
Parte-hartzaileak: 30 ikasle saio bakoitzeko (2 saio egunean).  
Prezioa: 2 €, irakasleak eta laguntzaileak doan.  
Aurretiazko erreserba: 946255451  euskalherriamuseoa@bizkaia.eus  
 
Tailerrak:  
 -.Basoak Historian (4-12 urte)  
 -.Euskal Kultura Jokoa (8-12 urte)  
 -.Foruak eta Baztarrak (10-14 urte)  
 -.Altxorrak eta Kartografia (10-16 urte)  
 
Oharra: eskuragai dago tailer bakoitza azaltzen duen materiala 



TALLERES DIDÁCTICOS: 
 Foruak eta Batzarrak 

 Altxorrak eta Kartografia  Euskal Kultura jokoa 

 Basoak Historian 

Agenda 21ekin lotutako jarduera bat da, eta bere helburua da ikasleek 
ulertzea zer garrantzia izan duten basoek eta zuhaitzek Euskal Herrian. 
Ezagutu dezatela zer sinbologia duten zuhaitzek euskaldunontzat eta 
zer erabilera eman zaien errekurtso material moduan. 
Sarrera ikus-entzunezko bat erabiliz egingo da; ondoren, museoaren 
zati bat ikusiko da, gai horrekin lotutako baliabideak erabiliz. 
Bukatzeko, adinaren arabera, jarduera hauetako bat egingo dute parte-
hartzaileek: 
 1-Berrerabiltzearen inguruko tailerra (4–8 urtekoak) 
 2-Pista-jokoa Europako Parkean (9–12 urtekoak) 

Adina: 4-12 urte. 
Iraupena: 90 minutuko 
saioa (2 saio egunean). 
Parte-hartzaileak:  
30 saio bakoitzeko. 

Jarduera honen bidez, euskal kultura eta folklorea lantzen dira 
umeekin. 
Sarrera ikus-entzunezko bat erabiliz egingo da. Ondoren, bisitaldi 
gidatu berezia egingo da museoko bigarren solairura, zentzumenak 
erabiliz: bisitariek aukera izango dute herri kiroletako materialak 
ukitzeko, musika-tresna tradizionalak jotzeko, etab. egiteko.  

Adina: 8-12 urte. 
Iraupena: 2 orduko 
saioa (2 saio egunean). 
Parte-hartzaileak:  
30 saio bakoitzeko. 

Jarduera honi esker, parte-hartzaileek ezagutu ahal izango dute zer 
esanahi eta zer garrantzia izan duten foruek eta batzarrek Euskal 
Herrian eta, bereziki, Bizkaian. 
Hasteko, Gernikako Batzar Etxea (Gernikako Arbola) bisitatuko da. 
Ondoren, Euskal Herria Museoan, erakutsiko da foruak eta batzarrak 
nola eta zergatik sortu ziren Euskal Herriko gainerako lurraldeetan; 
bisitaldi laburra egingo da horretarako. Bukatzeko, parte-hartzaileek 
garaiko arropak jantziko dituzte, eta Bizkaiko elizate bateko batzar 
bat antzeztuko dute, bai eta Bizkaiko batzar nagusi bat ere. 

Adina: 10-14 urte. 
Iraupena: 2 orduko 
saioa (2 saio egunean). 
Parte-hartzaileak:  
30 saio bakoitzeko. 

Oharra: Batzar Etxeak eta Euskal Herria Museoak elkarlanean egiten duten 
ekintza bat da. Hori dela eta, Batzar Etxerako sarrera eta bisitaldia doakoak dira.. 

Jarduera hau egiten dutenek ikasi ahal izango dute zer bilakaera eta 
garrantzia izan duen kartografiak Historian zehar, eta antzinako 
mapak interpretatzen ere ikasiko dute. 
Lehenengo, Museoko kartografia bilduma bisitatuko dute ikasleek, 
baina parte hartuz. Ondoren, gela didaktikoan, iparrorratzak nola 
funtzionatzen duen ulertzeko esperimentu bat egingo dute. 
Bukatzeko, museoko lorategian, «Altxorraren bila jokoa»ren bidez, 
praktikan jarriko dute aurretik ikusitakoa. 

Adina: 10-16 urte. 
Iraupena: 90 minutuko 
saioa (2 saio egunean). 
Parte-hartzaileak:  
30 saio bakoitzeko. 



VISITAS para GRUPOS: 

 FAMILIENTZAKO TAILERRAK 

 TAILERRAK OPORRETAN 

J 

U 

   arduera hauen helburua familiako kide guztiek (umeek eta gurasoek batera) Euskal Herriko historia eta kultura ezagutzea da, tailer eta 
jolas dibertigarriak eginez. 
 - 4 urtetik gorako umeak, helduekin batera. 
 - 16:30etik 18:00etara. 
 - Gutxienez, 6 parte-hartzaile; gehienez, 15. 
 - DOAN. (Erreserba egin behar da) 

 
 
EGUTEGIA:  
(beti dira larunbatetan) 
2017ko azaroaren 11  
2017ko abenduaren 16a  
2018ko urtarrilaren 20a  
2018ko otsailaren 10a  
2018ko martxoaren 17a 
2018ko maiatzaren 19a  

    meek, opor garaian, aukera dute Euskal Herriko historia eta kultura ezagutzeko, jokoak eta jarduera plastikoak eginez. 
 
 - 11:00etatik 13:00era. 
 - 5-10 urteko umeak. 
 - 1 € egunean.  
 
EGUNAK:  
GABONAK: 2017ko abenduaren 26, 27, 28 eta 29a.  
ASTE SANTUA: 2018ko apirilaren 3, 4, 5 eta 6a.  
UDA: 2018ko ekainaren 26, 27, 28 eta 29a eta uztailaren 3, 4, 5 eta 6a. 
 
Parte-hartzaile kopuru mugatua. Museoan eman behar da izena. 



BESTE JARDUERA BATZUK: 

Hitzaldiak, kontzertuak, bestelakoak... 

Euskal Herria Museoak, urte osoan zehar, adin eta ezaugarri 
desberdinetako bisitariei zuzendutako jarduera bereziak antolatzen 
ditu. 
Jarduera horiek, batzuetan, aldi baterako erakusketarekin 
erlazionatuta egoten dira; beste batzuetan, data bereziak ospatzeko 
izaten dira, baina, betiere, Euskal Herriko historia eta kulturarekin 
loturikoak dira  
  
2017/09/09 eta 10: Museoko lorategian, XI eta XIII. mendeko Erdi 

Aroko kanpalekuak birsortuko dira, bertan 
arma, sukaldaritza, musika, etab… izango dira 
ikusgai. 

 
2017/10/08: Ondarearen Europako Jardunaldiak: 

 “Seles, paisaje circular” oinez egindako bisita gidatua. 
 
2017/11/09: José Arrue euskal margolariaren heriotzaren 40. 

urteurrena dela eta, Felícitas Lorenzo eta Felix 
Muguruzak hitzaldia emango dute artistaren inguruan. 

 
2017/11/23: Eresoinkaren sorrera aztertzen duen “Paperezko 

ahotsak” dokumentala emango da, Estibaliz Urresola, 
bere zuzendariaren presentzia eta azalpenekin. 

 
2018/05/18 eta 19: Museoen Eguna eta Gaua: hitzaldia, dastapena, 

familientzako jarduerak, etab…. 
  
Egitaraua urtean zehar osatuz joango da, horregatik komenigarria da 
noizean behin museoaren web orria eta sare sozialak begiratzea, 
informazioa eguneratzeko. 



EUSKAL HERRIA MUSEOA 

Allendesalazar 5  

48300 GERNIKA-LUMO 

Tl. 94 625 54 51 

euskalherriamuseoa@bizkaia.eus 

www.bizkaikoa.bizkaia.eus  

www.facebook.com/EHMuseoa/ 

INFORMAZIOA eta ERRESERBAK: 


