


BA AL ZENEKIEN… 

gizakiek orain dela urte asko, zehazki Paleolitoan, hasi zirela artearen bitartez komunikatzen? 

Artea K.a 30000 eta K.a 9000 urteen bitartean sortu zuten, baina K.a 15000.urtearen inguruan izan 

zen arte gehien sortu zuten garaia. 

Irudikapenak bi tokitan egiten zituzten: 

•   Kobazuloetako hormetan 

• Hezur eta harriz egindako objektuetan 

 
Bi motako paleolitoko artea dago, hau egiten zen tokiaren ara-behera. 

Ordenatu hizkiak hauen izenak ezagutzeko. 
Hizkiak papertxoetan ere idatzi ditzakezu eta hauek moztu ondoren, 

ordenatu.   
Materialak: papera, arkatza edo boligrafoa eta artaziak. 

 
_   _   _   _   _                    _   _   _   _   _       

 
 
_   _   _   _            _   _   _   _   _    _   _   _    _   _ 
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PALEOLITOKO ARTEA: NOIZ, NON, MOTAK 

R L B A A R E T A A 

R A T E I H I G G R A R I A 



BIZKAIKO HAITZULOAK 

BA AL ZENEKIEN… 

Bizkaian labar artea daukaten kobazulo asko daudela? 

Gure mendiak kare-harrizkoak dira eta material hau ezin hobea 

da urak haitzuloak zabal ditzan. Kobazulo hauetan, Paleolitoko 

gizarteak babes tokia aurkitzen zuten eta beraien artea sortzen 

zuten, kasu batzuetan haitzuloaren sarreran, baina beste 

batzuetan , kobazuloan barrena, oso sakon.  

Haitzuloaren barruan oso ilun dago, beraz lanparak erabil behar 

izaten zituzten ikusi ahal izateko. 

Harrizko lanpara. Erdian animalien 

hezur-muina jartzen zuten eta 

suarekin pizten zuten.  

Bizkaian labar artea daukaten kobazuloen adibide batzuk hauek dira: Santimamiñe 

(Kortezubi), Atxurra (Berriatua), Armintxe (Lekeitio), Ventalaperra (Karranza)… baina ezin dira 

bisitatu margoak ez hondatzeko. Honela, milaka urte gehiago iraun dezaten lortuko dugu.  

Sortu zure kobazuloa. Material 
ezberdinak erabili ditzakezu.  

Materialak: arroka papera, 
zatar-papera, oparientzako 
papera, maché papera edo 
plastilina. 



BA AL ZENEKIEN… 

lehenengo Homo Sapiensen irudikapen artistiko ederrak kontserbatzen direla? Gaur egun, 

planetako gizaki guztiak espezie honetakoak gara. 

Paleolitoan Homo sapiensak ehizatu, arrantzatu eta fruituak eta beste elikagai batzuk biltzen 

zituzten.  

Koloreztatu ehizatzen eta arrantzatzen hari diren Homo 
sapiens  hauek.  

Irudiak kalkatu ere egin ditzakezu eta ondoren 
koloreztatu.  

Materialak: papera, arkatza, margoak edo errotuladorea. 

LEHENENGO ARTISTAK 



EMAKUMEAK, GIZONAK EDO HAURRAK 

BA AL ZENEKIEN… 

paleolitoko artistak emakumeak, gizonak eta umeak izan ahal zirela? 

Horma-irudien bitartez ezin dugu jakin nork egin zituen, baina eskuen irudiak dauden kobazulo 

batzuetan, eskuen tamaina nahiko txikia da, beraz gizonenak izatea baztertzen da. 

Arturo Asensioren ilustrazioa  “Una mirada al Paleolítico” 

Altamirako  erakusketarako  

Margotu zure eskuak paper 
batean tomate frijituarekin.  
Egin positiboan, zure eskua 

tomatean bustiz eta esku-azpia 
paper batean markatuz. Edo 

negatiboan, tomatearekin zure 
eskuaren ingurua markatuz.  

Materialak: papera eta tomate 
frijitua. 

Eskua Positiboan          Eskua Negatiboan 



ESAIDAZU ZER KUSTEN DUZU 

BA AL ZENEKIEN… 

batzuetan, arte higigarriaren grabatuak ikustea oso zaila dela? Ezabatuta daude 

erabileragatik eta antzinatasunagatik, horregatik arkeologoek kalkoak egin behar dituzte 

irudikapenak ikusteko. 

Lotu marra batekin aztarna arkeologikoa bere kalkoarekin 

Orain egin zure kalkoa.  
Hartu txanpon bat, paper 
batekin estali eta pasatu 

gainetik arkatz bat. 
Txanponaren irudia 

grabatuta geldituko dela 
ikusiko duzu.  

Materialak: papera, 
arkatza eta txanpon bat. 



ZER IRUDIKATZEN ZUTEN? 

BA AL ZENEKIEN… 

inguruan ikusten zituzten 

animaliak margotzen eta 

grabatzen zituztela? 

Inguratu paisaian 
dauden animaliak eta 
idatzi hauen izenak 

_____________ 

_____________ 

_____________ 



BISONTEAK 

BA AL ZENEKIEN… 

Altamirako (Cantabria), Santimamiñeko (Bizkaia) eta Lascauxeko (Frantzia) bisonteak oso 

antzekoak direla? 

Estilo berdina daukate nahiz eta kobazulo hauek oso urrun dauden bat bestetik. 

Paleolitoan ez zeuden ez argazkirik ez internetik, beraz, irudiak 
begiratzen zituzten eta ondoren, gogoratzen zutena irudikatzen zuten. 
Egin zuk ere berdina. Begiratu minutu batzuetan irudi hauek eta berriz 
begiratu gabe, marraztu bisonte bat paper batean. 
Materialak: papera, margo gorria eta/edo beltza.  

Altamirako kobazuloa Santimamiñeko kobazuloa Lascauxeko kobazuloa 



KOLOREAK 

BA AL ZENEKIEN… 

bi kolore bakarrik erabiltzen zirela? Beltza, ikatzetik lortzen zutena, eta 

gorria, okrea izeneko mineral batetik lortzen zutena, burdin oxidoa 

baitauka.  

Sortu zuk zeuk atzamarrekin margotzeko pintura eta bihurtu zaitez artistan. 

Materialak: 

- Ura, arto-irina (maicena) eta  elikagai koloratzailea edo 

- Jogurta eta elikagai koloratzailea  

Egin gehien gustatzen zaizun nahasketa , hartu paper bat (zenbat eta handiago 

hobeto)  eta margotu paleolitoko artistak bezala.  

Heldu baten laguntzarekin, erre 

botila baten kortxoa eta 

margotu ikatza izango balitz 

bezala.   

Materialak: kortxoa, txiskero 

edo pospolo bat eta papera. 



GRABATU ZUK ZEUK 

BA AL ZENEKIEN … 

grabatuak silexarekin, harri oso gogor eta iraunkor bat, egiten 

zituztela? 

Grabatuak arte labarrean eta arte higigarrian egiten zituzten.  

 Egin zure grabatua.  

Lehenengo, sortu grabatua egingo duzun pasta: 

Materialak: gatz fineko katilu erdia, 2 irin katilu, 

arto-irin (maicena) katilu erdia, irekitan dagoen ur 

katilu bat, limoi zuku 2 koilarakada  eta y 2 

koilarakada olio.  Egin nahasketa ordena horretan 

eta  oratu masa plastilina antzeko pasta bat lortu 

arte. 

Pasta daukazunean, egin bola bat, hau zapaldu eta 

zotz batekin sortu zure grabatua.  

Masa hozkailuan gorde ahal da film paperarekin tapatuta beste 

egun batean erabiltzeko.  



Atera argazki bat sortu duzun materialari denok ikus 
dezagun. 

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

 


