
Zer behar dugu?Zer egingo dugu?

✔Papera
✔Margo mota desberdinak
✔Artaziak
✔Haria
✔Makarroiak eta lekak
✔Zotza
✔Orratza
✔Inprimagailua (ez da 

beharrezkoa)

APAINDU ZAITEZ!

Bizkaian egindako indusketa
arkeologikoetan apaintzeko osagarri
desberdinak aurkitu izan dira. Hauek
Historiaurretik erabiliak izan dira eta
horietako asko gaur egun ere
erabiltzen dira. Ez dira modaz pasatu!

Gaur, Arkeologi Museoan ikusi ahal
izango dituzuen osagarri hauek,
Paleolitotik Erromatar Aroraino
erabiliak, ezagutuko ditugu.

Nork parte har dezake?

Ondo pasatzeko eta gure historioa
ezagutzeko gogoak dituen edozeinek! 

Familiarekin egiteko gomendatzen dugu.



PALEOLITO

Gaur egun Bizkaia den
lurraldean bizi izan ziren bi
espezieak Homo Neandertala
eta Homo Sapiensa izan ziren.
Duela gutxi egindako indusketei
esker badakigu neandertalek
gorputza margotu eta tatuatu
ere egiten zutela, baina ez
dakigu zer-nolako marrazkiak
egiten zituzten.

Margotu zure burua
argazkiko neandertala

bezala!

Neandertal baten irudikapena, datu
arkeologikoetan oinarrituta.



Sapiensei buruzko informazio gehiago daukagu, maskorrez, animalien
hortzez, hezurrez, orein-adarrez eta abarrez egindako apaingarriak egiten

zituztelako.

Hemen dauzkazue historiaurrean 
apaintzeko erabili ziren hortz eta 

maskorren irudi batzuk.
Moztu edo marraztu zure lepokoa 

sortzeko!



NEOLITO

Jendeak apaintzeko erabiltzen zituen duela 5000 urteko lepoko, zintzilikario eta 
eskumutur batzuk ezagutzen ditugu. Pertsona batzuk trikuharri edo haitzuloetan 
haiekin lurperatuak izan zirelako kontserbatu dira. Hori da Goikolau haitzuloan 
(Berriatua) aurkitutako lepokoaren kasua.
Eta zer da trikuharri bat? Talde-ehorzketak
egiten zituzten lekuak dira.
Karrantzako mendilerroan dago Bizkaiko trikuharrien
kontzentrazio nagusietako bat.
La Cabaña, Cotobasero eta La Boheriza nabarmentzen dira.

Bitxikeri bat!  Lepokoa variscita izeneko
mineral batez eginda dago, gure lurraldean ez
dagoena, bai, ordea, Katalunia aldean. Honek
adierazten digu herrien arteko kontaktua eta 
trukea zegoela.

Kokatu mapan zure etxea eta Karrantza
eta antolatu txango bat udarako!



Piezak lotzeko sokak erabiltzen zituztela lepokoak edo eskumuturrekoak sortuz. 
Baina, zerez eginak ziren?

Horretarako, animalien tendoiak erabiltzen zituzten, baina baita landare-zuntz
naturalak ere, oso landare haritsuetatik zetozenak, zumea esate baterako.

Sokarako zuloak egiteko asmoz silexezko zulagailuak edo zulakaitzak erabiltzen
zituzten. Material gogorrekin (animalien hortzak, harriak…), edo adarrak, hezurrak

eta egurra bigunak zulatzeko (maskorrak…).
Gaur egungo gure puntzoiak lirateke, eskolan edo etxean erabili dituzu inoiz

eskulanak egiteko?

Eta nola egiten zituzten haien arropak?
Animali-larruak eta landareak, prestatzen zituzten
Gero, hemen ikusten dugun bezalako
hezurrezko orratzez, josteko.

BA AL ZENEKIEN…?

Egizu zure egurrezko orratza
hortzetako zotz bat erabiliz, eta 
egiozu material gogorrago batez
egindako zulagailuaz (orratz bat, 

adibidez), botoi-zuloa (haria
igaroko den zuloa).



BURDIN AROA

Behin brontzea edo burdina bezalako mineralen ekoizpena kontrolpean zegoela,
apaingarriak ere aldatu egin ziren.

Irudi honetan, brontzez egindako fibula bat daukagu. Eta fibula bat zer da? Gure 
krisket bat da! Haien arropak lotzeko edo eusteko erabiltzen zituzten. 

Irudi honetan haien arropak nolakoak ziren ikus
dezakegu.

Zure fibula sor zenezake kateorratz bat
erabiliz!
Hartu makarroi batzuk, margoztu eta 
bertan sartu. Indabekin ere saia zaitezke, 
zulatu eta zure fibulan sartuz. 

Krisket berri bat izango duzu!



ERROMATAR GARAIA

Bizkaia Erromatar Inperioaren menpe izango da K. a. I mendetik aurrera, eta honek
kokagune berriak sortuko ditu. Esate baterako Forua.
Bitxikeri bat! Gaur egun, herri honetako aztarnategi arkeologikoa bisita dezakezue.
Foruko lan arkeologikoaren ondorioz, jantziekin lotutako oso pieza interesgarriak
berreskuratu ziren.

Hemen dituzu apaingarri ezberdinak.
Kokatu dagokien lekuan.



Gozatu izana espero dugu!

Zuen diseinuen irudiak ikusteko irrikitan 
gaude. 

Partekatu!

Egin argazkiak, igo eta partekatu gu etiketatuz: 
@arkeologimuseoa Twitter,
Facebook edo Instagramen.

ALDERATU!
Arkeologi Museoan ikusgai dauden 

apaingarriak modaz pasatuta daude?
Hauek bezalakorik daukazu etxean?

Bilatu eta jantzi!


