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BA AL ZENEKIEN… 

Antzinaroan jolasak eguneroko bizitzako parte oso garrantzitsuak zirela? Erromatar 

Erresumako umeek, zuk gaur egun egiten duzun bezala, jolas askotara jolasten zuten. 

Beraientzako, helduen bizitzarako prestaketa bat zen. 

Jolasten pilo bat ikasten da! 

ERROMATAR JOLASAK 

ARKIMEDESEN PUZZLEA ezagutzen duzu? 

Lauki forma du eta poligono formako14 piezatan banatzen da.  

Pieza horiek modu ezberdinetan konbinatuz laukia berregitean datza jolasa.  

Laukia sortzeko modu asko daude. Badakigu 536 ebazpen ezberdin daudela.  
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ERROMATAR JOLASAK 

Orain sortu zure 

Arkimedesen puzzlea:  

- Inprimatu edo kalkatu 

puzzlea.  

- Moztu pieza bakoitza.  

- Nahastu piezak eta egin 

puzzlea.  

 



BA AL ZENEKIEN… 

gaur egungo jolas asko antzinakoak direla? Batzuk ez dira aldatu eta beste batzuk 

aldaketa txikiak izan dituzte. Adibidez, tabak, dadoak, oilo-oiloka jolasa, tronpa … 

Hiruko artzain jokoa ere erromatar garaian asmatu zen, baina bere izena  

TERNI LAPILLI zen. 

Taulak harrizkoak ziren, baldosatan grabatuak edo lurrean irudikatzen ziren, eta 6 fitxa 

erabiltzen ziren (3 jokalari bakoitzarentzat). Fitxak harritxoak, egur zatiak, haziak … izan 

ahal ziren. 

Taulek forma ezberdinak izan ahal zituzten. 

ZERTARA JOLASTUKO DUGU? 

Taula deigarriena borobil formakoa da, beraz, bat sortuko 
dugu eta berarekin jolastu. 



- Egin biribil bat konpas edo objektu biribil batekin (bol, plater txiki bat…) horri 

edo kartoi batetan.  

- Banatu biribila 8 parte berdinetan. 

- Markatu errotuladore batekin laukitxo bakoitza eta 

 diametroak.   

- Apaindu taula erromatar estiloarekin.  

- Fitxak harritxoak, lekaleak, txanponak … izan ahal dira.  

Jolasaren arauak: 
- Aukeratu jolasa hasiko duen jokalaria.  
- Jokalari bakoitzak nahi duen laukitxoan jarriko du bere fitxa.   
- 3 fitxa lerro batean jartzen duen lehenengo jokalariak irabaziko du.  
- Fitxak marra zuzen batean jarri ahal dira edo biribilaren 
zirkunferentzian.  

2 zentimoko txanponek partida biak irabazi dute.  

ZERTARA JOLASTUKO DUGU? 

Jokorako fitxak, 
Foruko erromatar 
herrixkan 
aurkitutakoak.  



BA AL ZENEKIEN… 

erromatar garaiko umeak oilo-oiloka jolasaren antzeko jolas bat zutela?  

Jolas honek Brontzezko Eulia zuen izena.  

BRONTZEZKO EULIA 
Jokalari batek begiak tapatuko ditu eta beste 
jokalariak jarraitu behar ditu.  
Begiak estalita dituen pertsonak hurrengo esango du: 
Nik ehizatuko dut Brontzezko Eulia. 
Beste parte-hartzaileak urrundu egingo dira eta euli 
baten burrunba imitatuko dute.   

DELTA LETRA 
Intxaurrekin jolasten da. 
Lurrean zenbatuta dauden 10 zatitan banandutako 
hiruki bat egongo da.   
1 edo 2 metrotik jokalari bakoitzak bost intxaur botako 
ditu.  
Intxaurrak triangeluaren barruan sartu beharko dira.  
eta puntuak zenbatuko ditu. Intxaur bakoitzak gehitzen 
dituen puntuak zenbatu behar dira, intxaur bakoitza 
zenbatutako triangeluaren parte batean egongo delako. 
Puntu gehien dituenak irabazten du. 

Zure familia edo lagunekin jolas ditzakezun beste jolas batzuk ere bazituzten.  

ZERTARA JOLASTUKO DUGU? 
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BA AL ZENEKIEN …  

antzinaroan helduek ere jokoetara jolasten zutela?  

Zorizko jokoak maite zituzten eta apustuak ere egiten zituzten joko 

hauetan, kasu batzuetan, dirutza handiak galduz. 

Adibidez, Erromako lehen enperadoreak, Octavio Augusto, 

dadoetara jolastea asko gustatzen zitzaion, TESSSERAE izenez 

ezagutzen zirenak erromatar garaian. Dado ohikoenak hezurrez 

eginda zeuden, baina marfilezkoak edo brontzezkoak ere 

bazeuden.  

ZORIZKO JOKOAK 

Jolastu DADOETARA Octavio Augusto izango 
bazina bezala! 

 
Jolasaren arauak:  
- Dadoa jaurtiz jokoarekin nor hasiko den 
ezarriko da, puntu gehien ateratzen duena 
hasiko da. Ezkerretarantz jarraituko du 
jolasak.  
- Jaurtiketa bakoitzean hiru dadoak aldi 
berean botako dira eta puntuak zenbatuko dira.  
- Helburua, 100ko puntuaziora heltzea da. 
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Txantiloi hau erabilita sortu jolaserako behar dituzun 3 dadoak.  
Inprimatu edo kalkatu txantiloia, moztu eta itzatsi erlaitzak. 

  

ZORIZKO JOKOAK 



BA AL ZENEKIEN…  

Erromatar Erresumako pertsonek xakea edo damen antzeko jokoak asmatu zituztela? 

Horrelako jolas bat LUDUS LATRUNCULORUM da.  

ESTRATEGIA JOKOAK 

Jolastu Ludus Latrunculorum-era! 
Lehenengo, sortu zure taula (8 laukitxo X 8 laukitxo) eta jokorako fitxak.  

Kopiatu kartoi 
edo horri 
batean 

argazkiko 
eredua.  



Jolasaren arauak:  
 
- Jokalari bakoitzak 17 fitxa ditu, 16 zuri edo 16 beltz, 
gehi 1 urdina (dux). 
- Pieza beltzak dituen jokalaria hasten da.  
- Fitxak aurrera edo atzera, eta ezkerrera edo eskuma  
bakarrik mugitu daitezke. Inoiz ez diagonalean. 
- Aurkariaren fitxa bat “atrapatzeko” (jateko) 2 albotik 
inguratua izan behar da (aurretik eta atzetik edo 
ezkerra eta eskumatik).  
- X jokalariak 2 pieza baditu laukitxo libre batekin 
erdian, W jokalariak bertan bere pieza jartzen badu, W-
ren pieza EZ da atrapatua izango. Atrapatu ahal izateko, 
pieza “jan” nahi duen jokalariak berak inguratu behar du 
pieza.  

- “Dux”-as (kolore ezberdineko pieza) atrapatzeko, pieza lau alboetatik inguratua 
izan behar da. Dux-a tableroaren izkina baten badago, 2 aldetik bakarrik inguratu 
beharko da, eta albo baten badago 3 albotik. Helburua, ez mugitzea da.  
- Irabazlea, aurkariaren piezak eliminatzen duena izango da edo 30 mugimenduren 
ostean pieza gehien daukana. 

ESTRATEGIA JOKOAK 



KIROLA ERROMATAR ERRESUMAN 

BA AL ZENEKIEN…  

Erromatar Erresuman, kirolak jendea entretenitzeko espektakulu bezala erabiltzen zirela? 

Erromako kirolari gehienak, gladiadoreak, esklaboak edo presoak ziren, eta askotan, 

espektakulu hauek oldarkortasun eta basakeriaz beterik zeuden.  

Gladiadoreen arteko hiltzerainoko borrokak ziren, eta gladiadore eta lehoiak bezalako 

animalien arteko borrokak ere egiten ziren.  

Borroka hauek anfiteatroetan egiten ziren eta ezagunetako bat Erromako Koliseoa da, eta 

50000 ikusle barne hartzen zituen.  

Erromako Koliseoa Irudia: www.freepik.com 



Koloreztatu Gladiadore 
honen borroka lehoiaren 

kontra. 
  

KIROLA ERROMATAR ERRESUMAN 



BA AL ZENEKIEN… 

beste kirol ospetsu bat zaldi edo karro lasterketak zirela? Lasterketa hauek Erromatar 

Zirkuetan egiten ziren, eta hauek ere oso arriskutsuak ziren bai auriga-ntzako (karroak 

gidatzen zituzten pertsonak) bai zaldientzako ere, askotan lesio larriak izaten baizituzten. 

KIROLA ERROMATAR ERRESUMAN 



Koloreztatu bi zaldiz tiratutako karroan muntatuta dagoen auriga hau.  
Laster bere lasterketa bukatuko du Erromatar Zirkuan. 

KIROLA ERROMATAR ERRESUMAN 



Atera argazki bat sortu duzun materialari denok ikus 
dezagun. 

Eskegi edo partekatu @arkeologimuseoa etiketatzen 
Twitter, Facebook edo Instagram –en. 

 


