


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, 

Euskal Herriko historia eta kulturan zehar bidaia egin daiteke. 



TALDEENTZAKO BISITAK 

Iraupena: 
• 4-12 urte: 45 minutu. 
• 12 urtetik gorakoak: ordu bat. 
 
Partaide kopurua taldeko: Covid-19a 
dela eta, erreserba egiterakoan galdetu. 
 

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

Prezioa: 
Hezkuntza arautua: €1 ikasle bakoitza. 
Gainerako taldeak: 2 € pertsonako. 
 
Oharra: Irakasleak eta laguntzaileak 
doan. 

Ikasleentzako  TAILER DIDAKTIKOAK    
   

Noiz: asteartetik ostiralera.  

Ordutegia: 10:00 - 14:00  

Partaide kopurua: erreserbatzean 

galdetu.  

Prezioa: € 2 ikasleko, irakasleak / 

laguntzaileak doan.  

Basoak Historian (4-12 urte)  

Euskal Kultura Jokoa (8-12 urte)  

Foruak eta Batzarrak (10-14 urte) 

Altxorrak eta Kartografia (10-16 urte) 

Urritik ekainera, 4 urtetik gorako ikasleei Euskal Herriko historia eta kultura era jostagarrian 

ezagutarazteko eskaintza pedagogikoa. 

Erreserba beharrezkoa da: 946255451  edo euskalherriamuseoa@bizkaia.eus  



       Altxorrak eta Kartografia        Euskal Kultura Jokoa 

Agenda 2030ekin 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 ezagutzeko, 
musika-tresna tradizionalak ikusteko, 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, 
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 



“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. 

Prestatu zure txangoa Gernika-Lumon: 

Euskal Herria Museoan jarduera pedagogiko bat egiteaz gain, eguneko txangoa osatzeko 
hainbat aukera daude: 

Txitatoki Zirku Eskola 

Europako Herrien Parkea 

Batzar Etxea 

Bakearen Museoa 



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 
 


