
FAMILIENTZAKO PROGRAMA 

APIRILA - EKAINA 2022 

Erreserba egiteko epea apirilaren 20an irekiko da gure webgunean, 9.00etatik aurrera. 

Ku ku Tras          

 

Eusk - 2022/04/23 - 11.00etan - 0. Taldea (1-2 urte) 

Eusk - 2022/04/23 - 17.00etan - 0. Taldea (1-2 urte) 

Eusk - 2022/04/24 - 11.00etan - 0. Taldea (1-2 urte) 

Gazt - 2022/06/25 - 11.00etan - 0. Taldea (1-2 urte) 

Gazt - 2022/06/25 - 17.00etan - 0. Taldea (1-2 urte) 

Gazt - 2022/06/26 - 11.00etan - 0. Taldea (1-2 urte) 

Ni naiz, zu zara, gara         

  

Gazt – 2022/04/30 – 11.00etan – 0. Taldea (3-4 urte) 

Gazt – 2022/04/30 – 17.00etan – 0. Taldea (3-4 urte) 

Eusk – 2022/05/01 – 11.00etan – 1. Taldea (4-7 urte) 

Eusk – 2022/06/18 – 11.00etan – 0. Taldea (3-4 urte) 

Eusk – 2022/06/18 – 17.00etan – 1. Taldea (4-7 urte) 

Horma-Irudietako historeiak          

 

Eusk - 2022/05/07 - 11.00etan - 1. Taldea (4-7 urte) 

Gazt - 2022/05/07 - 17.00etan - 1. Taldea (4-7 urte) 

Gazt - 2022/05/08 - 11.00etan - 2. Taldea (8-12 urte) 

Animaliak parkean          

 

Gazt – 2022/05/14 – 11.00etan – 1. Taldea (4-7 urte) 

Gazt – 2022/05/14 – 17.00etan – 2. Taldea (8-12 urte) 

Gazt – 2022/05/15 – 11.00etan – 1. Taldea (4-7 urte) 

Koloreek gure zentzumenak pizten dituzte, eta haien barruan bizi ahal izango 

gara, esperientzia berrietan murgildu eta sentsazio paregabeko mundu bat 

deskubritu. 

Emakume artisten museoko erakusketa bisitatuko dugu. Haiek egindako erretratu 

batzuen bidez, besteengan eta geure buruarengan zer aitortzen dugun, zer arreta 

jartzen diogun eta artelanetan nola islatzen den hausnartu ahal izango dugu. 

Tailerrean, geure eszenatokia sortuko dugu, geure burua antzezteko. 

Ibarrolak Picassoren obra izan zuen inspirazio-iturri, Guernica margolanaren gaiari 

buruzko horma-irudi bat sortzeko. Hau da gure proposamena: hura ezagutu eta haren 

historiaren berri izan dezazula, eta, elkarrekin, eragiten dizkigun sentsazioei buruz 

solasean jardun gaitezela. Haren historia, elkarrekin gurutzatzen diren lerro zuri eta 

beltzak, eta erabiltzen dituen testurak oinarritzat hartuko ditugu, urratsez urrats 

dokumentatuko dugun geure horma-irudia sortzeko. 
 

Casilda Iturrizar parkean animalia ugari daude, baina beste asko museoko 

koadroetan bizi dira. 



Esploratu, sentitu eta sortu        

 

Gazt - 2022/05/21 - 11.00etan - 7-14 urte 

Gazt - 2022/05/21 - 17.00etan - 7-14 urte 

Gazt - 2022/05/22 - 11.00etan - 7-14 urte 

 

 

Kolore-bainu bat         

  

Eusk – 2022/05/28 – 11.00etan – 0. Taldea (3-4 urte) 

Eusk – 2022/05/28 – 17.00etan – 0. Taldea (3-4 urte) 

Gazt – 2022/06/11 – 11.00etan – 0. Taldea (3-4 urte) 

Gazt – 2022/06/11 – 17.00etan – 0. Taldea (3-4 urte) 

Eusk – 2022/06/12 – 11.00etan – 1. Taldea (4-7 urte) 

Ispilatzeak          

 

Eusk - 2022/05/29 - 11.00etan - 1. Taldea (4-7 urte) 

Gazt - 2022/06/19 - 11.00etan - 2. Taldea (8-12 urte) 

 

Ezer ez da dirudiena         

 

 

Gazt - 2022/06/04 - 11.00etan - 1. Taldea (4-7 urte) 

Gazt - 2022/06/04 - 17.00etan - 0. Taldea (3-4 urte) 

Eusk - 2022/06/05 - 11.00etan - 1. Taldea (4-7 urte) 

Museoa leku paregabea izan daiteke burmuineko 

lesioa edo desgaitasun intelektuala duten umeek 

esperientzia berezia bizi dezaten, euren 

familiarekin batera. Obrak aztertuz, gustuko 

duzuena eta dibertigarria edo harrigarria iruditzen 

zaizuena sentituko duzue elkarrekin.  

Ikuspegi irekiago eta dinamikoago batetik 

abiatuta, askotariko materialak esploratuko 

dituzue, eta, sormenaren bidez, zuen seme-

alabekin bat egiteko eta euren errealitatea 

ulertzeko bide berriak aurkituko dituzue. 

Edan, isuri, irauli, dekantatu, bete, hustu, busti, blaitu… museoaren obretan 

murgiltzera gonbidatzen zaituztegu, jakiteko nola jariatzen, nahasten diren 

koloreak, eta nola ematen dieten bizia koadroei. Gero, esperimentu 

jostagarriak egingo ditugu hodiekin, ehunekin, argiarekin eta kolorearekin. 

Ispiluak errealitatea beste modu batean ikusteko erabilgarriak dira, baina beste 

mundu desberdinak imajinatu, asmatu eta sortzeko ere erabili ditzakegu. 

Beraiekin, gustatzen zaiguna “harrapatu” eta museoan gauzatuko dugun 

errealitate berri horretan sar dezakegu, kolore, forma eta errepikapenekin. 

Agerikoaren eta ikusezinaren artean erakusketan zehar ibilaldi bat eginez eta 

Milton Glaser diseinatzailearen kartelei begiratuz, xehetasun, forma eta joko 

bisual ugari eskainiko dizkigute taldean gure kartela sortzeko. 


