


SARRERA 

Euskal Herria Museoak 1733. urtean eraikitako Alegria edo Montefuerte 

jauregian du bere 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 

Iraupena: 
• 4-12 urte: 45 minutu. 
• 12 urtetik gorakoak: ordu bat. 
 
Partaide kopurua taldeko: Covid-19a 
dela eta, erreserba egiterakoan galdetu. 
 
 
Prezioa (talde motaren arabera): 
Hezkuntza arautua: €1 ikasle bakoitza. 
Gainerako taldeak: 2 € pertsonako. 
 
Oharra: irakasleak eta laguntzaileak 
doan. 

Taldeentzako bisita gidatuak eskaintzen 
dira Museoan. Talde motaren arabera 
diskurtsoa egokitu egiten da eta euskaraz 
eta gaztelaniaz izan daitezke. Partaide 
kopurua, iraupena eta bisitaren prezioa 
taldearen ezaugarrien araberakoak izango 
dira: 

Lantzen diren gaiak: 

• Euskal Arte Kostunbrista 

• Euskal Gastronomia 

• Artzaintza Euskal Herrian 

• Alegria Jauregiko maiorazkoa 

• Ilustrazioa Euskal Herrian 

• Euskara 

• Emakumea 



BISITA GIDATU BEREZIAK 

Museoko bigarren solairuan Euskal Herriko 
Kultura eta Folklorea lantzen dira, ukimena, 
soinuak, etab. erabiliz. 
 
Norentzat: Ikusmen-urritasuna duten edo 
ikusmenik ez duten bisitari zein erakusketa 
ikusteko arazoak dituztenen esperientzia bizi 
nahi duten bisitarientzat.. 
 
Noiz? Urte osoan zehar.   Iraupena: ordu bat. 
 
Prezioa (talde motaren arabera): 
Hezkuntza arautua: €1 ikasle bakoitza. 
Gainerako taldeak: 2 € pertsonako. 
 

Ikusmen-urritasuna duten pertsonentzako egokitutako bisita 

“Zesta Bizi”  Jai Alai frontoia eta Museoa   

Ekintza honen bitartez, ikasleek Euskal Herriko kirolik ospetsuena: “euskal pilota”, teoria eta 
praktikan ezagutuko dute. Euskal Herria Museoko herri-kirolen gelara bisita eginez eta 
mundu guztian ezaguna den Jai Alai frontoian zesta punta ikastaro praktiko baten bitartez. 

Noiz: Asteartetik ostiralera. 
Ordutegia: 10:00 – 14:00.  
Iraupena: Ordu bat eta erdi. 
Nori zuzenduta: 6 urtetik aurrera. 
Partaide kopurua: Covid-19a dela eta, 
erreserba egiterakoan galdetu. 
Prezioa: 80€ (saio bakoitza) 
Erreserba: Museoan. Ezinbestekoa da. 



TAILER DIDAKTIKOAK 

Ikasleentzako  TAILERRAK       

Euskal 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. 

 

Euskal Herria Museoak 2020-2021 ikasturteko 

tailer didaktikoak moldatuko ditu kanpoan egin 

ahal izateko. Erreserba egiterakoan galdetu.  

Noiz: Urritik ekainera; asteartetik ostiralera.  

Ordutegia: 10:00etatik 14:00etara.  

Partaide kopurua: Covid-19a dela eta, erreserba egiterakoan galdetu.  

Prezioa: € 2 ikasleko, irakasleak eta laguntzaileak doan.  

Erreserba beharrezkoa da: 946255451  edo euskalherriamuseoa@bizkaia.eus  

1. Basoak Historian (4-12 urte)  

2. Euskal Kultura Jokoa (8-12 urte)  

3. Foruak eta Batzarrak (10-14 urte)  

4. Altxorrak eta Kartografia (10-16 urte) 

Oharra: eskuragai dago tailer bakoitza azaltzen duen materiala 



       Altxorrak eta Kartografia        Euskal Kultura Jokoa 

Agenda 21ekin lotutako jarduera. Helburua, ikasleek 
basoek eta zuhaitzek Euskal Herrian izan duten 
garrantzia ulertzea: zuhaitzek euskaldunontzat 
daukaten sinbologia eta baliabide material bezala 
emandako erabilerak. 
Sarrera, ikus-entzunezko batekin; ondoren, Museoa 
bisitatuko 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) 

Helburua umeek euskal kultura eta folklorea modu 
parte-hartzailean lantzea da. 
Ikus-entzunezko bat proiektatuz ematen zaio hasiera 
ekintzari. Ondoren, museoko bigarren solairua 
bisitatuko da zentzumenak erabiliz: bisitariek aukera 
izango dute herri kiroletako materialak ukitzeko, 
musika-tresna tradizionalak jotzeko, etab. Bukatzeko 
froga eta galderez osatutako jolasa egingo da. 

Helburua  foruek eta batzarrek Euskal Herrian, eta, 
bereziki, Bizkaian izan duten garrantzia ezagutzea da.  
Hasteko, parte-hartzaileek Gernikako Batzar Etxea 
(Gernikako Arbola) bisitatuko dute. Ondoren, Euskal 
Herria Museoan, azalpen labur baten bidez foruak eta 
batzarrak nola eta zergatik sortu ziren Euskal Herriko 
gainerako lurraldeetan azalduko da. Bukatzeko, 
garaiko arropak jantziz, Bizkaiko elizate bateko batzar 
bat antzeztuko dute, bai eta Bizkaiko batzar nagusi bat 
ere. Azalpenez gain, praktikaren bidez kontzeptuak 
barneratuz.  

Helburua kartografiaren bilakaera eta historian zehar 
izandako garrantzia  ezagutzea  izango da. 
Lehenengo, Museoko kartografia bilduma bisitatuko 
dute ikasleek, antzinako mapak nola irakurtzen diren 
ikasiz. Ondoren, gela didaktikoan, iparrorratzaren 
funtzionamendua ulertzeko esperimentu bat egingo 
dute. Bukatzeko, museoko lorategian, iparrorratzaren 
laguntzaz, “Altxorraren Bila” jolasa gauzatuko dute, 
ikasitakoa praktikan jarriz. 

        Basoak Historian           Foruak eta Batzarrak 

Adina: 4 - 12 urte 
Iraupena: 1h 30´ 

Partaideak: 
Galdetu 

Adina: 10 - 14 urte 
Iraupena: 1h 30´ 

Partaideak: 
Galdetu 

Adina: 8 - 12 urte 
Iraupena: 1h 45´ 

Partaideak: 
Galdetu 

Adina: 10 – 16 urte 
Iraupena: 1h 30´ 

Partaideak: 
Galdetu 



TAILERRAK OPORRETAN 

• 4 urtetik gorako umeak, helduekin batera. 

• Covid-19a dela eta, partaide kopurua Museoan galdetu 

• DOAN. (Erreserba egin behar da) 

• Egutegia:  

Umeek, opor garaian, Euskal Herriko historia eta kultura ezagutzeko aukera dute, jokoak 

eta jarduera plastikoak eginez. 

• 11:00etatik 13:00era. 

• 5-10 urteko umeak. 

• € 1 egunean.  

• Partaide kopuru mugatua. Izena eman behar da Museoan. 

Egutegia   

     GABONAK:  Abenduak 22, 23, 29 eta 30 

     ASTE SANTUA: Apirilak 6, 7, 8 eta 9 

     UDA: Ekainak 29 eta 30 

              Uztailak 1, 2, 6, 7, 8 eta 9 

FAMILIA TAILERRAK 

Azaroa eta Maiatza bitartean, hilean asteburu bat familiei zuzenduta egongo da. Jarduera 

hauen helburua familiako kide guztiek (umeek eta gurasoek batera) Euskal Herriko historia eta 

kultura ezagutzea da, tailer eta jolas dibertigarriak eginez. 

2020 
Azaroak 14 - 15 

Abenduak 12 - 13 

2021 

Urtarrilak 16 - 17 

Otsailak 06-07 

Martxoak 20 - 21 

Maiatzak 15 - 16 

Ordutegia: 

LARUNBATAK: 

16:30-18:00 

 

IGANDEAK: 

12:00-13:30 

 



JOSÉ ARRUE barrutik – Bisita didaktikoa 

Irailetik abendura, José Arrue euskal pintorearen bizitza eta obra ezagutzeko aukera 

zabalduko da lehen hezkuntzako ikasle guztientzat. Erakusketa bisitatzeaz gain, margolariaren 

sinbolo diren irudietariko bat erreproduzitu eta etxera eramateko aukera izango dute 

bertaratutakoek.  

• Adina: 6-12 urte 

• Iraupena: 1h 30´  

• Partaideak: Covid-19a dela eta, 

erreserba egiterakoan galdetu 

• Prezioa: DOAN 

EUSKAL HERRIA MUSEOAREN LORATEGIA 

Euskal Herria Museoaren atzealdean dagoen lorategian hainbat zuhaitz espezie interesgarri 

daude. Urtean zehar, Euskal Herria Museoak adin eta ezaugarri guztiei zuzendutako 

ekintza bereziak antolatzen ditu museoaren lorategian eta Europako Herrien Parkean: 

 

• Bisita botanikoak 

• Armosuak eta berriak 

• Erdi Aroko Jardunaldiak 

 

Ekintza hauen egitaraua urtean zehar osatzen joango 

da, hori dela eta, informazio eguneratua lortzeko  

Museoko web orrialdea begiratzea gomendatzen da, 

Oharra: Eskuragai dago lorategia osatzen duten zuhaitzen informazioa 



EUSKAL HERRIA MUSEOAREN 30. URTEURRENA 

Dagoeneko 30 urte dira Euskal Herria Museoak bere ateak ireki zituenetik. 2021. urtean 

zehar hainbat jarduera burutuko dira museoaren urteurrena ospatzeko.  

 

30. urteurreneko egitarauaren barruan adin eta publiko guztiei zuzendutako jarduerak 

izango dira. Egitaraua urtean zehar osatzen joango da, hori dela eta, informazio 

eguneratua lortzeko bai Museoko web orrialdea  zein sare sozialak begiratzea 

gomendatzen da. 



INFORMAZIOA ETA ERRESERBAK: 

 
Telf. 94 625 54 51 

 
e-maila: euskalherriamuseoa@bizkaia.eus 

 
Web orria: www.bizkaikoa.bizkaia.eus 

 
 

EUSKAL HERRIA MUSEOA 

Allendesalazar 5 

48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) 

facebook.com/EHMGernika 

@EHMuseoa @ehmuseoa 
 


