
BISITAK eta TAILERRAK

Euskal Herria Museoa 
Gernika-Lumo



SARRERA 
Euskal Herria Museoak 1733. urtean eraikitako Alegria edo 
Montefuerte jauregian du bere egoitza, Gernikako Batzar Etxearen 
ondoan.
 Bizkaiko Foru Aldundiak 1982an eraikina eta bertako 
lorategiak eskuratu zituen: eraikina Euskal Herria Museoa bihurtuz 
eta lorategia Europako Herrien Parkea.
 Museoan, maketa, artelan, ikus-entzunezko eta hainbat 
objekturen bidez, Euskal Herriko historia eta kulturan zehar bidaia 
egin daiteke BISITA GIDATU OROKORRA

Taldeentzako bisita gidatuak eskaintzen dira Museoan. Talde 
motaren arabera azalpena egokitu egiten da eta euskaraz edo 
gaztelaniaz izan daitezke.
Adina: 12 urtetik aurrera / Iraupena: 1 ordu

BISITA “EUSKAL KULTURA”

Ekintza honen bitartez euskal kulturan sakontzen da modu didaktiko 
eta entretenigarri batean, teoria eta praktika uztartuz. 
Adina: 4-12 urte / Iraupena: 45 minutu
12 urtetik aurrera: 1 ordu

BISITA “EMAKUME ARTEAN PASEATZEN”

Museoko geletan zehar egindako ibilbide honek, emakumeak 
Historian subjektu aktibo gisa izan duen parte-hartzea; kultura-
sorkuntzan duen presentzia; eta tradizioaren transmisore gisa 
egindako lana nabarmentzen ditu.
Adina: 16 urtetik aurrera / Iraupena: 1 ordu

Bisita gidatuen prezioa: Hezkuntza arautua 1€ / ikasleko . 
Bestelako taldeak 2 €/ pertsonako.  
Irakasle eta laguntzaileak dohain

Asteartetik ostiralera. Ordutegia: 10:00-14:00. Erreserbak: Museoan



BASOAK HISTORIAN 

Agenda 2030ekin lotutako jarduera. Helburua ikasleek basoek 
eta zuhaitzek Euskal Herriko Historian izan duten garrantzia  
ulertzea da.
 Sarrera, ikus-entzunezko batekin egingo da; ondoren, 
Museoa bisitatuko da gai horrekin lotutako baliabideak erabiliz. 
Bukatzeko, adinaren arabera, jarduera hauetako bat egingo dute:

1-Berrerabiltze tailerra (4–8 urtekoak)
2-Pista-jokoa parkean (9–12 urtekoak)
Adina: 4-12 urte / Iraupena: 1h 30’ 

FORUAK ETA BATZARRAK

Ekintzaren helburua Foruek eta Batzarrek Euskal Herrian, bereziki 
Bizkaian, izan duten garrantzia ezagutzea da.
 Hasteko Gernikako Batzar Etxea (Gernikako Arbola) bisitatzen 
da. Ondoren, Euskal Herria Museoan, azalpen labur baten bidez 
foruak eta batzarrak Euskal Herriko lurraldeetan nola eta zergatik 
sortu ziren azalduko da. Bukatzeko, parte hartzaileek Bizkaiko 
elizate bateko batzar bat antzeztuko dute, bai eta Bizkaiko Batzar 
Nagusi bat ere. 

Adina: 10-14 urte / Iraupena: 1h 30’ 

EUSKAL KULTURA JOKOA 

Helburua umeek euskal kultura eta folklorea modu parte-
hartzailean lantzea da.
 Ikus-entzunezko bat proiektatuz ematen zaio hasiera 
ekintzari. Ondoren, Museoko bigarren solairua bisitatzen da; herri 
kiroletako materialak ezagutzeko, musikatresna tradizionalak 
ikusteko, etab. Bukatzeko froga eta galderez osatutako “Euskal 
Kultura Jokoa” egiten da.

Adina: 8-12 urte / Iraupena: 1h 45’ 

ALTXORRAK ETA KARTOGRAFIA

Ikasleek kartografiaren bilakaera eta historian zehar izandako 
garrantzia ezagutzeko ekintza. Antzinako mapak interpretatzen 
ere ikasiko dute.
 Lehenengo, Museoko kartografia bilduma bisitatuko dute. 
Ondoren, gela didaktikoan, iparrorratzaren funtzionamendua 
ulertzeko esperimentu bat egingo dute . Bukatzeko, museoko 
lorategian, “Altxorraren Bila” jolasa gauzatuko dute, ikasitakoa 
praktikan jarriz.

Adina: 10-16 urte / Iraupena: 1h 30’ 

IKASLEENTZAKO TAILERRAK
Asteartetik ostiralera
Ordutegia: 10:00-14:00
Prezioa: 2€. Laguntzaileak dohain
Aurretiko erreserba beharrezkoa da



Museora bisita osatzeko, lorategiak eta parkeak baliabide 
ugari eskaintzen dituzte aire zabalean gozatzeko. Espazio 
horretan, QR bidez eskura daitezkeen espezie botanikoei buruzko  
informazio-plakak daude, bai eta ibilbidean zehar banatutako 
hainbat eskultura eta busto ere. Leku pribilegiatua da,  
Gernika-Lumoko erdigunean. 

Sartu Museoko lorategiko zuhaitzei buruzko informaziora.

FAMILIA TAILERRAK

Azaroan hasi eta maiatzera arte, hilean asteburu batean, familiako 
kide guztiek (haurrak eta helduak batera), Euskal Herriko kultura 
eta historiako alderdi ezberdinak ezagutuko dituzte tailer eta jolas 
dibertigarrien bidez. 
 
4 urtetik aurrera, helduen laguntzaz. 
16:30-18:00
DOHAINIK. 
Aurretiko erreserba beharrezkoa da

OPOR TAILERRAK 

Opor garaian, haurrek Euskal Herriko historia eta kulturari buruzko 
tailerretan parte hartzeko aukera dute, jolasak eta jarduera 
plastikoak eginez.

11:00-13:00 / 5-10 urte / 1€ eguneko
Plaza mugatuak. 
Aurretiko erreserba beharrezkoa da

+10 URTE TAILERRA (Berria)

10 urtetik gorako neska-mutilek elkarkidetzan sortzeko tailerretan 
parte hartu ahal izango dute, artearen boterea ulertzeko eta, 
horrela, Gernikako eta bere inguruneko ondare kultural eta 
naturala balioesteko, aniztasunean bizikidetza elikatuz.
 
Azarotik martxora. 16:30-18:00 / DOHAINIK. 
Aurretiko erreserba beharrezkoa



INFORMAZIOA ETA ERRESERBAK:

Telf. 946 255 451
e-mail: euskalherriamuseoa@bizkaia.eus

www.bizkaikoa.bizkaia.eus

@EHMuseoa @ehmuseoa

EUSKAL HERRIA MUSEOA · Allendesalazar 5
48300 GERNIKA-LUMO (Bizkaia)


