
Informazio orokorra:

SALNEURRIAK:

3 € Ohiko sarrera.
2 € Tailerra.
1,50 € Murriztua (jubilatuak, taldeak, 
ikasleak, etab.)
1 € Ikasle taldeak.
DOHAIN: 12 urtetik beherakoak, taldeko 
laguntzaileak, bisita gidatuak, LARUNBAT 
GUZTIAK.

ORDUTEGIA:

Asteartetik larunbatera: 10:00-14:00 
eta 16:00-19:00.
Igandeak: 10:30 - 14:30.
Jaiegunak: 10:30 - 14:30 eta 16:00 - 19:30.
Astelehenak: Itxita, Urriko lehenengo eta 
azken astelehena izan ezik.

Mugikortasun murriztua duten pertsonentzako 
egokitua.

Audio-gidak dohain, euskera, gaztelera, ingeles eta 
frantzesez.

Allendesalazar 5 . 48300 GERNIKA-LUMO
Tel: (+34) 94 625 54 51 
Faxa: (+34) 94 625 74 15
euskalherriamuseoa@bizkaia.net
www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa

* EZINBESTEKOA DA ALDEZ AURRETIK 
IZENA EMATEA BISITA GIDATUAK ETA 
TAILERRAK EGITEKO.

      Hezkuntza 
Zerbitzua:

Museoak bisita gidatuak 
eta jarduera didaktikoak 
antolatzen ditu urte guztian 
zehar,  izaera eta adin 
guztietako bisitariek bere 
hondare eta inguruaz goza 
dezaten. Museoko edukiei 
buruzko materiale didaktikoa 
dago euskera, gaztelera, 
ingeles eta frantzesez eta 
t a i l e r ren  desk r ibapena 
euskara eta gazteleraz, 
Museoko Web orrian kontsulta 
daiteke: www.bizkaia.net/
euskalherriamuseoa.

Euskal Herria Museoak 1733. urteko 
Alegria edo Montefuerte jauregian du 
egoitza. 1982an Bizkaiko Foru Aldundiak 
konpondu eta museo bihurtu zuen. Bere 
barnealdeak Euskal Herriko HISTORIA 
eta KULTURAN zehar bidaiatzeko aukera 
ematen digu, bisita osatzen duten maketa, 
artelan, ikus-entzunezko eta hainbat 
objektu eta erakusketa lagungarri direlarik.

BISITA 
eta 

TAILERRAK
 

2012– 2013

BISITA 
eta 

TAILERRAK

2012– 2013

EGITARAUA



BESTE EKINTZA BATZUK

2012-10-18 (19:00) Ondareari Buruzko 
Jardunaldi Europarrak 2012
Hitzaldia: “Bizkaia en el otoño de la Edad 
Media. La Bizkaia del 1500” 
Hizlaria: Juan Manuel Gonzalez Cembellín.

2012-11-18 (12:30) Familientzako Kontu-
kontalaria. 

2013-04-26 Gernikako Bonbardaketaren 
Urteurrena
“Xabier Morrasen Gernika” aldibaterako   
erakusketaren bitartez Gernikako 
Bonbardaketa oroitzen da. Egun osoan 
sarrera dohain.

2013-05-18  Museoen Gau eta Eguna
Urtero Euskal Herria Museoak Museoen 
Eguna eta Gaua ospatzen ditu. Horretarako 
ekintza gastronomiko bereziak antolatzen 
dira, sarrera dohain da eta opariak ematen 
dira. Egitaraua maiatzean.

Hitzaldiak, kontzertuak, antzerkiak, 
etab.
Urtean zehar ekintza, tailer, hitzaldi, 
kontzertu, etab. berriak antolatu daitezke, 
guztiak Museoko Web orrian agertuko dira.

4. Foruak eta Batzarrak:
Gernikako Batzar Etxearekin batera egiten 
den ekintza da hau. Ordu bat eta 45 
minutuz, 10 eta 16 urte bitarteko ikasleek 
euskaldunentzat batzarrek izan zuten 
esanahia ulertu ahal izango dute erakunde 
bietara bisita eginez eta Bizkaiko Batzarrak 
antzeztuz.

5. euskal kARTElak: 

“euskal kARTElak 1902-1971” aldibaterako 
erakusketaren bitartez XX. mendeko historia 
eta mugimendu artistikoak lantzen dituen 
ekintza pedagogiko eta plastikoa da.
(2012ko iraila –2013ko urtarrila)

FAMILIENTZAKO TAILERRAK:

Urteko larunbat guztietan, arratsaldez, 
familientzako tailerrak antolatzen ditu 
Museoak.

IKUSMEN MURRIZTUA DUTEN 
PERTSONENTZAKO TAILERRA.

TAILERRAK OPORRETAN:

Gabonetako eta udako oporretan, 
asteartetik ostiralera, goizetan, Museoak 
4 eta 12 urte bitarteko umeentzat tailerrak 
eskaintzen ditu.

BISITA GIDATUAK

Mota eta adin guztietako taldeei zuzenduta 

daude, azalpenak taldeari egokituak. 

Asteartetik ostiralera egiten dira eta gidari 

bakoitzarekin 20 pertsona onartzen dira.

Erakusketa iraunkorrera bisita (ordu 1)

euskera, gaztelera, ingeles eta frantzesez.

Gaikako Bisitak:

euskera eta gazteleraz.

     Euskal Arte Kostunbrista (30 min.)

     Euskal Gastronomia (30 min.)

     Artzaintza Euskal Herrian (30 min.)

     Alegria Jauregiko Maiorazkoa   

     (eraikinaren historia) (ordu 1)

     Ilustrazioa Euskal Herrian (ordu1)

Gernikako Batzar Etxearekin batera 
egindako bisita. (ordu 1)

euskera eta gazteleraz.

TAILERRAK

IKASLEENTZAKO TAILERRAK:

Urritik ekainera, 4 eta 16 urte bitarteko 
ikasleentzako tailerrak egiten dira. 
Asteartetik ost iralera, 10:00etatik 
14:00etara. Saio bakoitzean 30 partaide 
onartzen dira. Ikasle bakoitzak 2 €  
ordaindu behar ditu eta irakasleak dohain. 
BOST TAILER ezberdin daude:

1. Euskal Kultura Jokoa:
Bi orduz, 8 eta 12 urte bitarteko ikasleek 
Euskal Herriko Kultura eta folklorea 
ezagutuko dute proba eta galderaz 
osatutako joko baten bitartez eta Museoko 
bigarren solairua modu berezian bisitatuz.

2. Basoak Historian:
Agenda 21ekin lotuta, 4 eta 12 urte 
bitarteko ikasleek, birziklatze eskulanak edo 
parkean egindako pista joko baten bitartez 
gizakiak basoengan izan duen eragina 
ezagutuko dute 90 minutuz.

3. Altxorrak eta Kartografia:
Aintzina lurraldea nola irudikatzen zuten 
ezagutuko dute 10 eta 16 urte bitarteko 
ikasleek. 90 minutuz, kartografia zientziaren 
bitartez eta aintzinako mapak aztertuz, 
iparrorratz bat sortuko dute eta Museoko 
lorategian altxor bat bilatu beharko dute.


