
 

ARKEOBIDEA 



Zer behar duzu: 

- Material honek daukana:  

 Taula bat 

 Txartelak galdera eta erantzunekin 

 

- Etxetik bilatu:  

 Dadoa 

Fitxa bat parte-hartzaile bakoitzeko (botilen tapoiak, beste jolas 

batzuen fitxak, plastilina zatitxoak …). 

 
AURKEZPENA 

Ondo pastu ArkeoBideara jolasten eta ikasi Ondarea, Museoak eta 

Arkeologiari buruz.  



Materialaren prestaketa 

  Taula inprimatu edo tabletean jaitsi 

  Txartelak, galdera eta erantzunekin, inprimatu edo tablet edo 

telefono mugikorrean jaitsi.  

Txartelak hiru taldetan banatzen dira, gai ezberdinak jorratuz: 

1. Ondarea 

2. Museoa 

3. Arkeologia 

 

Txartel bakoitzean, alde batean irakurri behar den “galdera” aurkituko 

duzu, erantzun posibleekin. Bakarra da zuzena eta gorriz markatuta 

dago. Beste aldean, argazki bat dago, erantzuna emateko baliagarria 

dena.  

 Txartelak inprimatzen badituzu, hauek moztu eta erditik tolestu 

beharko dituzu, galdera alde baten gelditzeko eta argazkia beste 

aldean ikusteko. 



NOLA JOLASTEN DA 

ARKEO BIDEAn bi taldek edo gehiagok parte 

har dezakete. Talde bakoitzak fitxa bat 

erabiliko du eta horrekin ibiliko da joko-taulako 

31 laukitxoetan barrena. Zer laukitxotan jarri 

jakiteko, dadoa bota behar da. 

 
 

ARKEO BIDEA irabazteko, talde parte-hartzaileek "Lezamako tren-geltokia" 

izeneko laukitxora iritsi beharko dute, hau da, taulako azken laukitxora.  

 

Alabaina, horretara iristea ez da erraza izango, izan ere, ibilbidean zehar 

ONDAREA, MUSEOA eta ARKEOLOGIAri buruzko galderei erantzun 

beharko zaie, aurrera egin ahal izateko. Eta atzera bidaltzen gaituen edo 

txanda galarazten gaituen laukitxoren bat edo beste ere topatuko dugu 

bidean. 

 



NOLA JOLASTEN DA 
 

Hona hemen joko-taulako laukitxoak: 

 

- Galderen laukitxoak: 

42 galdera egingo dira, 14 galdera aipatutako gai bakoitzeko. Txartel guztietan, galderarekin batera, 

irudi bat egongo da, erantzun egokia aurkitzen lagungarria izan daitekeena. Erantzun zuzena 

ematen bada, aurrera jarraituko da. Erantzuna asmatzen ez bada, txanda galduko da. 30 segundo 

edukiko dituzue galderei erantzuteko. 
 

 

- Bagoiaren laukitxoa: Trena nora begira dagoen kontuan hartuta, parte-

hartzaileak aurrera edo atzera egin beharko du, trena duen laukitxora. 

Laukitxo horretan egokitzeak badu abantaila bat, parte-hartzaileak 

berriro ere dadoak jaurti behar ditu, eta horregatik sortzen da "Geltokitik 

Museora, ezin sinetsi joango naizela". 

 

- Burezurraren laukitxoa: Laukitxo honetan dago joko honetako zigorrik gogorrena: 

parte-hartzaileak 1.go laukitxora itzuli behar du. 

 

- San Anton Zubiaren laukitxoa:Tren-bagoiaren antzeko ezaugarriak ditu, izan ere, 

jokalariak marrazki hori bera duen beste laukitxo batera joan behar du, aurrera zein 

atzera eginez; taulan halako bi laukitxo baino ez daude. "Zubiri-zubiri, berriz ere niri" 

esaten da laukitxo horretan.  



 
TAULA 



 
TXARTELAK- ONDAREA 

Zein arrazoirengatik uste duzu 
Urdaibaiko itsasadarra Biosfera 
Erreserba izendatu zela? 
 
A. Hondartzetara iristen diren 
baso asko izateagatik. 
B. Lurreko eta itsas bide 
zaharren bidegurutzea 
izateagatik. 
C. Paisaiaren aniztasunagatik, 
gizakiaren eta naturaren arteko 
erlazioaren emaitza dena. 

Zure ustez, zer Ondare mota 
dago Santimamiñeko haitzuloan? 
 
A. Etnografikoa 
B. Kulturala 
C. Paisaiari dagokiona 

Santimamiñeko zaldia 



 
TXARTELAK- ONDAREA 

Haitzulo batera joan eta itxuraz 
antzinakoa den objektu bat 
aurkitzen badugu, zer egingo 
dugu? 
A. Guretzat gordeko dugu, 
altxor bat balitz bezala  
B. Gure lagunei erakusteko 
gordeko dugu 
C. Gurasoei edo irakasleei 
esango diegu, agintariei horren 
berri eman diezaieten eta haiek 
gorde dezaten 

Zer egin behar dugu Ondarea 
errespetatu eta zaintzeko? 
  
A. Antzinako eraikinak eraitsi  
B. Gure herrietako tradizioak 
ahaztu 
C. Ondarea osatzen duen guztia 
babestu, etorkizunean biziko 
direnek ezagutzeko aukera izan 
dezaten 

El  Polborin  haitzuloa (Karrantza) 



 
TXARTELAK- ONDAREA 

Gure herriko plazan dagoen 
eskultura hondatuta dagoela 
ikusten badugu, zer egingo dugu? 
 

A. Jolasean jarraituko dugu  
B. Barre egingo dugu, 
barregarria baita 
C. Gurasoei edo irakasleei 
esango diegu, udalean lanean 
dihardutenekin hitz egin dezaten 

Nola esaten zaio hondatuta 
dauden Ondarearen osagaiak 
"konpontzeko" lanbidea duen 
pertsonari? 
 
A. Mekanikaria 
B. Zaharberritzailea 
C. Iturgina 

Lumentxa  haitzuloko zeramikazko 
eltzea (Lekeitio) 



 
TXARTELAK- ONDAREA 

Ezagutzen al duzu zure 
udalerrian Ondare Kulturalaren 
osagairik? Aipa ezazu bat. 
Lotura honetan begiratu 
dezakezu: 
Eskulturak, museoak, 
dorretxeak, burdinolak… 

UNESCOk Bizkaiko bi leku 
izendatu ditu Gizadiaren Ondare. 
Zein? 
 
A. Santimamiñeko pinturak eta 
Bizkaia Zubia  
B. Gorbeiako Parke Naturala eta 
Matxitxako lurmuturreko 
itsasargia 
C. Gernikako Batzar Etxea eta 
Gaztelugatxeko San Juan 

La Cuadrako dorretxea (Güeñes) 

Santimamiñe ko kobazuloa (Kortezubi) 

http://www.bizkaia.net/Kultura/Ondarea_Bizkaia/Patrimonio.asp?Tem_Codigo=2367


 
TXARTELAK- ONDAREA 

Zer da Ondare Historikoa eta 
Kulturala? 
 
A. Gure arbasoengandik 
oinordetzan jasotako gauza 
guztiak 
B. Museoetan dauden objektuak  
C. Etxean ditudan gauza politak  

Euskal Herriaren Ondare 
Kulturala babesteko, Lege bat 
osatu zuen Gasteizko 
Legebiltzarrak 1990. urtean. 
Lege hau oraintsu berristu da, 
ba al dakizu zein urtetan? 
 
A. Erdi Aroan 
B. 2019.urtean 
C. Oraindik ez da onartu 



 
TXARTELAK- ONDAREA 

Zer Ondare Kultural mota da El 
Pobaleko Burdinola? 
 
A. Ondasun higiezina, ezin 
delako erraz eraman orain 
dagoen lekutik beste leku batera  
B. Ondasun higigarria, erraz 
eraman daitekeelako, Museo, 
Liburutegi edo Artxibategi 
batera. 
C. Ondasun inmateriala 

Zer zeregin betetzen du Bizkaiko 
Foru Aldundiko Ondare 
Kulturalaren Zerbitzuak? 
 
A. Dagoen Ondare Kultural 
guztia erosi 
B. Bizkaiko Ondare Kulturala 
gorde, babestu eta zabaldu 
C. Jendeari Ondare Kulturala 
osatzen duten ondasunetara 
hurbiltzea debekatu, hobeto 
gorde dadin 



 
TXARTELAK- ONDAREA 

Zer da Ondare Kulturalaren 
Inbentario Orokor bat? 
 
A. Ondarea osatzen duten osagai 
ikusgarrienen zerrenda  
B. Ondarea osatzen duten 
osagaien artetik Lehendakariari 
gehien gustatzen zaizkionen 
zerrenda 
C. Ondare Kulturala osatzen 
duten osagai guztiak biltzen 
dituen dokumentua 

Bizkaian, administrazioko zer 
organok du Ondare Kulturaleko 
ondasunak ezagutzeko, 
kontrolatzeko, babesteko eta 
horiek gordeko direla bermatzeko 
betekizuna? 
 
A. Ertzaintzak 
B. Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ondare Kulturalaren Zerbitzuak 
C. Euskal Herriko Justizia 
Epaitegi Gorenak  



 
TXARTELAK- MUSEOA 

Zein museok sortu du jolas hau? 
 
A. Euskal Museoa 
B. Eleiz Museoa 
C. Arkeologi Museoa 

Non dago Arkeologi Museoa? 
 
A. Lekeition 
B. Bilbon, Alde Zaharrean 
C. Balmasedan 



 
TXARTELAK- MUSEOA 

Orain Museo bat da, baina zer 
izan zen lehenago Arkeologi 
Museoaren eraikina? 
 
A. Biltegi bat 
B. Ikastetxe bat 
C. Tren geltoki bat 
 

 

Zer ikusiko dugu Bizkaiko 
Arkeologi Museoan? 
 

A. Margolanak eta eskulturak  
B. Dinosauroen hezurrak 
C. Bizkaian bizi izan ziren 
pertsonek egindako eta 
erabilitako objektuak, indusketa 
arkeologikoetan aurkituak 



 
TXARTELAK- MUSEOA 

Nork ez du Arkeologi Museoan lan 
egiten? 
 
A. Zaharberritzaileak 
B. Gidariak 
C. Okinak 

Funtzio hauetako zein EZ dagokio 
berez Arkeologi Museoari? 
 
A. Jendeari antzinako objektuak 
erakustea 
B. Bisitariei antzinako objektuak 
saltzea 
C. Antzinako objektuak baldintza 
onenetan gordetzea 
D. Gure arbasoen objektuak 
aztertzea  



 
TXARTELAK- MUSEOA 

Arkeologi Museoak bost solairu 
ditu. Horietako bitan objektuak 
erakusten zaizkie bisitariei. Zer 
erabilera dute beste hiru 
solairuek? 
 
A. Automobilen aparkalekua  
B. Bisitariei erakusten ez 
zaizkien objektuak gordetzeko 
biltegiak 
C. Supermerkatu bat 

Zer egin dezakegu Arkeologi 
Museora egingo dugun bisitaldian? 
 
A. Hitz egin beharrean oihu egin  
B. Lasai ibili beharrean korrika 
egin 
C. Objektuei behatu, disfrutatu 
eta ikasi. 



 
TXARTELAK- MUSEOA 

Arkeologi Museoan hainbat 
ekintza egiten ditugu, zeintzuk 
dira? 
 
A. Zaldian ibili 
B. Karaokeak 
C. Familientzako tailerrak, udako 
koloniak, helduentzako ekintzak, 
ikerketak. 

Zein lurraldetakoak dira Arkeologi 
Museoak erakusten eta gordetzen 
dituen objektu arkeologikoak? 
 
A. Euskadikoak 
B. Bizkaiakoak 
D. Bilbokoak 



 
TXARTELAK- MUSEOA 

Arkeologoek hainbat pieza 
aurkitzen dituzte indusketetan, 
zer egiten dute horiekin? 
 
A. Etxera eramaten dituzte  

B. Zaharkin-salerosle bati saltzen 
dizkiote 
C. Arkeologi Museoan uzten 
dituzte, jende guztiak ezagutu, 
aztertu eta mirets ditzan  

Arkeologi Museoan utzitako piezak 
atera al daitezke Museotik? 
 
A. Ez, inoiz ez. Ateratzen 
badira, galdu egingo dira 
B. Bai, zenbaitetan. Laborategi 
espezializatuetan aztertzeko edo 
behin-behineko erakusketetan 
erakusteko 
C. Pertsona batek eskatzen duen 
aldiro atera daitezke 



 
TXARTELAK- MUSEOA 

Bizkaian aurkitzen diren objektu 
arkeologiko guztiak Arkeologi 
Museora eraman behar dira… 
 
A. Hori delako objektuak 
gordetzeko biltegi handienak 
dituen museoa 
B. Zozketa batean hala egokitu 
zaiolako 
C. Hori izendatu duelako 
Administrazioak material 
arkeologikoak gordetzeko Zentro 
bakarra Bizkaian  

Arkeologi Museoan objektuak 
gordetzeko biltegiak, lanerako 
bulegoak, objektuak erakusteko 
aretoak eta piezak 
zaharberritzeko tailerrak daude, 
eta baita ere… 
A. Dantza egiteko areto handi 
bat 
B. Haurrentzako jolas-aretoak 
C. Arkeologoek objektu 
arkeologikoak aztertzeko aretoak 



 
TXARTELAK -  ARKEOLOGIA 

Hauetako zein objektu ez da 
indusketa arkeologiko batean 
erabiltzen? 
 

A. Eskorga  
B. Giltza zabalgarria edo ingelesa 
C. Pikotxa 
D. Eskularruak 
F. Aitzurtxoa 

Hauetako zein aztarnategi 
arkeologikok ditu, zure ustez, 
lurzoruaren gaineko hondakinak 
eta oraindik ikusgai daudenak? 
 
A. Kurtzia (Barrika) 
B. Landetxo Goikoa baserria 
(Mungia) 
C. Foruko erromatar herriak 
(Forua) 

Landetxo Goikoa (Mungia) –           
orain Olentzeroren etxea 



 
TXARTELAK -  ARKEOLOGIA 

Nor da antzinako gizarteek 
erabilitako objektuak aurkitu eta 
aztertzen duen pertsona 
 
A. Liburuzaina 
B. Zaharkin-saleroslea 
C. Arkeologoa 

Material arkeologikoak aztarnategian 
aurkitzen denetik Museoan uzten den 
arteko ibilbidea egin behar du, zein 
dira ibilbide horretako etapak? 
Ordena itzazu 
 
A. Garbitzea (2) 
B. Aztarnategitik ateratzea (1) 
C. Laburdurak jartzea (3)  
D. Museoan uztea (6)  
E. Paketean sartu eta etiketa 
jartzea (5) 
F. Objektuak identifikatzea (4) 



 
TXARTELAK -  ARKEOLOGIA 

Zer metodo erabiltzen dute 
historialariek antzinako objektuak 
aztertzeko? 
 

A. Hezkuntza-metodoa  
B. Polizia-metodoa 
C. Arkeologia-metodoa 

Aztarnategi arkeologikoetan lur 
azpian al daude hondakin guztiak? 
 
A. Bai, hondakin arkeologiko 
guztiak lurpean daude 
B. Ez, zenbait aztarnategitan 
lurzoruaren gainean daude 
hondakinak 

Orduñako harresia  



 
TXARTELAK -  ARKEOLOGIA 

Zer aztertzen du Arkeologiak?  
 

A. Dinosauroen hezurrak  
B. Gizakiak iraganean egindako 
eta erabilitako objektuak 
C. Meteoritoak 

Nola esaten zaio antzinako 
materialak eta hondakinak 
aurkitzen diren lekuari? 
 
A. Meategia 
B. Aztarnategi arkeologikoa 
C. Harrobia 



 
TXARTELAK -  ARKEOLOGIA 

Zer izen dute antzina bizi izan 
ziren animalien hezurrak 
aztertzen dituzten pertsonek? 
 
A. Paleontologoa 
B. Esploratzailea 
C. Kimikaria 

Zer izen dute antzinako gizakiak 
fisikoki nola ziren aztertzen 
duten pertsonek? 
 
A. Sendagilea 
B. Antropologoa 
C. Astronomoa 



 
TXARTELAK -  ARKEOLOGIA 

Zer azterketa motak balio du 
geruzen eta objektu arkeologikoen 
data ezagutzeko? 
 

A. DNAren azterketak  
B. Karbono 14 
C. Azterketa metalografikoak 

Aztarnategi arkeologiko bat 
industeko proiektu bat dugu; zer 
urrats egin behar dugu lehenengo? 
 
A. Gure adiskideei deitu, ahalik 
eta lur gehien ateratzeko 
B. Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ondare Kulturalaren Zerbitzuari 
industeko baimena eskatu 
C. Lekua ezkutatu, inork ez 
dezan lehenago indusketarik egin 



 
TXARTELAK -  ARKEOLOGIA 

Indusketa arkeologiko batean, 
egoera txarrean dagoen objektu 
bat agertzen da; zer egin behar 
dugu? 
 

A. Jaso eta bota  
B. Zaharberritzaile bati deitu, 
prebentzio-tratamendu bat jarri 
eta objektua kontuz atera dezan 
C. Indusketarekin jarraitu. 

Bizkaian, administrazioko zer 
organok kontrolatzen du herrialde 
horretako jarduera arkeologikoa? 
 
A. Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ogasun Sailak 
B. Euskal Herriko Unibertsitateko 
Arkeologia Sailak 
C. Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ondare Kulturalaren Zerbitzuak 




