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Aurretiko 
Izen-Ematea

As tea r te t i k  os t i ra l e ra

10 :00e ta t i k  1 4 :00e ta ra

1€  i kas l eko

Ek i n t zak  esko l a ren

behar r i zane ta ra  mo l da tu

da i te z ke .

I rakas l egoar i  

aho l ku l a r i t za

I kas te t xee ta ra  b i s i tak

Mate r i a l  d i dak t i koa  b i s i ta

p res ta t zeko  e ta  eduk i ak

f i n ka t zeko .

 



Haur
Hezkuntza

Ikasleek Museoa zer den eta

zertarako balio duen ikusiko

dute. 

ARKEOLOG I  MUSEOA



Arkeologi Museoa altxorrez beteriko kutxa magiko batean bihurtuko da eta umeek

arkeologoak bezala altxor hauek bilatu baherko dituzte. 

Iraupena: ordu bat eta 30 minutu.

Ekintzak zati ezberdinak ditu:

Kutxa Magikoa 

1 . I PU INA  2 .A LTXORRAK  B I LATU

3 .  INDUSKETA
ARKEOLOG IKOA

4 .KUTXA  MAGIKOA  
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Lehen
Hezkuntza

Ikasleek Museoa, Arkeologia

eta Ondarea zer diren

ezagutuko dute. 



Museoak bi ekintzatan banatutako bisita bat eskaintzen du Bizkaiko Historia

ezagutzeko. 

Iraupena: 2 ordu eta 30 minutu.  

Bisitan taldeak garai Eskola Zentruak aukeratuko

garai historiko bat landuko du (Historiaurre, Burdin

Aroa eta Erroma edo Erdi Aroa) dagokion

erakusketa gelak bisitatuz eta bertako baliabide eta

materialekin esperimentatuz. 

Tailerrean taldea birsortutako aztarnategi bateko

indusketan parte-hartuko du, landutako garaiko

aztarnak bilatuz. 

Bisita Dinamizatua Erakusketara

Arkeologia Tailerra
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Bigarren
Hezkuntza

Ikasleek Bizkaiko Historia

ekintza ezberdinen bitartez

ezagutzeko aukera izango

dute.



PAISAIEN ERALDAKETA

MUSEOA, ZURE AIRERA!
Bisita Autogidatua

Ikasleek paisaian emandako aldaketak ezagutuko dituzte. Horretarako, erakusketa
geletatik hainbat aztarna aztertuko dituzte eta ondoren, Bilboko zazpi kaleetatik ibilaldi
bat egingo dute. Iraupena: 2 ordu eta 30 minutu.

Ekintza berritzailea eta Berritzegunearen onespenarekin eginda! Historiaurreko
edo Erdi Aroko gelak modu autonomo batean ezagutzeko materiala. Ikasleek
aztarnak bilatu, panelak irakurri eta galderak erantzungo dituzte. Gainera,
audiogidaren bitartez informazioa osatuko dute. Materiala gelan ebaluatu ahalko
da. Iraupena: ordu bat eta 30 minutu.

BERRIA

Ikasleek Eskola Zentroak aukeratutako aldi historiko bateko erakusketa gela ezagutuko
dute (Paleolito eta Neolitoa, Burdin Aroa eta Erromatar garaia edo Erdi Aroa) eta
ondoren, ikertzaileek erabiltzen dituzten espazioak bisitatuko dituzte. Iraupena: ordu bat.

BISITA GIDATUA: Erakusketa + Biltegiak

BISITA GIDATUA: Artea Paleolitoan
Ikasleek Bizkaiko paleolitoko artea landuko dute. 
Gure arbasoek erabilitako materialak, teknikak eta euskarriak ezagutuko dituzte baita
datazio teknikak ere. Iraupena: ordu bat.
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Batxilergoa
Ikasleek bisita gidatu

ezberdinen bitartez Museoa

eta Bizkaiko Historia

ezagutuko dute. 



Ikasleek aldi historiko bateko erakusketa gela
ezagutuko dute (Paleolito eta Neolitoa, Burdin Aroa
eta Erromatar garaia edo Erdi Aroa) eta ondoren,
ikertzaileek erabiltzen dituzten espazioak bisitatuko
dituzte.
Iraupena: ordu bat.

BISITA GIDATUA: Erakusketa + Biltegiak

BISITA GIDATUA: Artea Paleolitoan

Ikasleek Bizkaiko paleolitoko artea landuko dute eta 
ezagutuko dute eta gure arbasoek erabilitako
materialak, teknikak eta euskarriak ezagutuko
dituzte baita, arte labarra eta higigarria datatzeko
teknikak ere. 
Iraupena: ordu bat.




