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Prezioak
Jarduera bakoitzaren prezioa desberdina da, iraupenaren arabera.

> 2 ordu: 5,5€

> 3 ordu: 7,5€

> “Egin genetika” tailerra: 9€

Irakasleek, DOAN.

Ikastetxeentzako eskaintza 2012/2013  ikasturtea

Erreserba 
nola egin
Jarduerak 
aukeratu

Ikastetxeko datuak 
eskura izan
Ikastetxearen izena, IFK, tel., faxa, h. el., etab.
Ikasle-kopurua
Hezkuntza-maila
Bisita-eguna, hasteko ordua, iraupena, etab.

Erreserba-zerbitzuarekin
harremanetan jartzea

943 012 917
Jendaurreko ordutegia: 
astelehenetik ostiralera, 
9:00etatik 18:00etara.

reservas@eurekamuseoa.es

www.eurekamuseoa.es

Diru-sarrera egin
Erreserba betetzean, e-postaz edo faxez 
jasoko dituzu erreserbaren berrespena eta 
datuak. Ondoren, diru-sarrera egin behar 
duzu, kontu-zenbaki honetan: kutxa
2101 0383 14 0012931192

Diru-sarrera egitean, nahitaezkoa da 
ikastetxearen izena eta bisitaren data 
adieraztea.

Bisitaren egunean 
ez ahaztu…
Jarduerekin hasi aurretik, erreserbaren 
berrespena eta diru-sarreraren egiaztagiria 
aurkeztu behar dituzu.

Jarduerak
Irakasleei eskaintzen dizkiegun jarduera guztiak biltzen dira programa honetan, 

beren irakaskuntza-planari hobekien egokitzen zaizkienak aukera ditzaten.

Lau hizkuntzatan egingo dira jarduerak eta tailerrak: euskaraz, gaztelaniaz, 

frantsesez eta ingelesez.

Hiru jarduera-multzo daude. Bi edo hiru jarduera egiteko aukera izango 
da. 50 minutu irauten du bakoitzak, eta monitore baten laguntzarekin 
egiten dira.

TAILERRAK
Zikloetara egokitutako tailerrak. Hezkuntza-mailen arabera bereizita daude 

zerrendatuta dokumentu honetan. 

Salbuespenez, “Egin genetika” tailerrak bi ordu irauten du.

PLANETARIUMA
Planetarium Txikian 4 eta 8 urte bitarteko haurrentzako saioak egiten 

dira.

Planetarium Digitalean 6 urtetik aurrerako ikasleentzako saioak egiten 

dira.

ERAKUSKETA IRAUNKORRA
HIPATIA-MUSEOA 

Bisita hau hezitzaile baten laguntzaz edo nor bere kasa egin daiteke. 169 

esperimentu interaktibo ikusiko dituzte ikasleek, zientziaren hainbat arlo 

ezagutzen has daitezen. Ibilbideka egin daiteke bisita, irakasleek kasu bakoi-

tzean landu nahi dituzten edukien arabera.

1. 

2. 

3. 
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Hezkuntza-maila bakoitzaren neurrira diseinatutako jarduera-paketeen 
eskaintza. Galdetu erreserba sailean.



Jarduerak

Irakasleek eskura dituzte material 
didaktikoak www.eurekamuseoa.es 
webgunean edo 943 012 917 telefonoan.

TAILERRAK PLANETARIUMA ERAKUSKETA 
IRAUNKORRA

ERAKUSKETA IRAUNKOR GIDATUA

ERAKUSKETA IRAUNKOR LIBREA

Pt PLANETARIUM TXIKI

PLANETARIUMAP

EPg

EPl

www.eurekamuseoa.es
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• Zu eta zure zentzumenak

• Natura eta zu

• Lurra eta Ilargia, lagun 
espazialak

• Kartoizko suziriaren sekretua

Lehen-
hezkuntza 
(1. zikloa)

EIg

EIl

• Bisita gidatua museora 
• Bisita librea museora

Pt• Xanpa tantaren bidaia

• Baso barruan

• Lurrarekin bueltakaHaur-
hezkuntza

EIg

EIl

• Bisita gidatua museora 
• Bisita librea museora

EIg

EIl

P• Uraren mila aurpegiak

• Zure zentzumenak zaintzen

• Lurra eta Eguzkia (eguna eta gaua)

• Kartoizko suziriaren sekretua

• Zeruaren mugimenduak

• Bisita gidatua museora 
• Bisita librea museora

EIg

EIl

P• Urtaroak (astronomia) 

• Presio Atmosferikoa

• Kimikaren magia

• Estazio meteorologikoa

• Kartoizko suziriaren sekretua

• Zeruaren mugimenduak

• Bisita gidatua museora 
• Bisita librea museora

EIg

EIl

P• Lurra unibertsoan

• Etxeko kimika

• Begira, begira, zelula bat da!

• Elektrizitate-tailerra

• Eguneko zerua

• Eboluzioa

• Bisita gidatua museora 
• Bisita librea museora

P• Kimika badago!!

• Zelulen mundua         

• Energia alternatiboak 

• Elektrizitate-tailerra

• Eguneko zerua

• Eboluzioa

• Bisita gidatua museora 
• Bisita librea museora

EIg

EIl

EIg

EIl

P• Akzioa... erreakzioa!!!

• Plastikoen mundua

• Elektrizitate-tailerra

• Egin genetika

• Mugimenduaren fi sika

• Eguneko zerua

• Eboluzioa

• Biziaren jatorria

• Gau izartsua 
museoan

• Bisita gidatua museora 
• Bisita librea museora

BERRIA

Batxilergoa

Bigarren 
hezkuntza 
(1. zikloa)

Bigarren 
hezkuntza 
(2. zikloa)

Lehen-
hezkuntza 
(2. zikloa)

Lehen-
hezkuntza  
(3. zikloa)



HIPATIA
Zeure neurrirako bisitaldiak 
antolatzen ditugu, hezkuntza-maila 
bakoitzera egokituak

MUSEOKO 
ERAKUSKETA 
IRAUNKORRA
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HELBURUAK

1. Zientziara ikuspegi ludikoarekin hurbiltzea.

2.  Eguneroko bizimodua zientziaren eskutik ulertzen lagun-
tzeko oinarrizko kontzeptuak menderatzea.

3. Erakusketarekin elkarreragin aktibo eta zuzena izatea, zien-
tzia klasikoaren nahiz modernoaren lege-funtsak ikusi eta 
ulertzeko.

4. Zientziaren ekarpenak aintzat hartzea, gizakion bizimodua 
hobetzeko.

5. Zientziarekiko interesa eta motibazioa piztea.

LABURPENA

Bisitaldi honetan, bidaia bat egingo dugu Hipatia eremuko sei 

aretoetan barrena. 169 modulu baino gehiagok osatzen dute 

erakusketa, eta, horietan, zenbait esperimentu egingo ditugu; 

zientzialariei gure egungo mundua ezagutzen lagundu dieten es-

perimentuak, hain zuzen ere.

Natura, fi sika klasikoa, elektrizitatea, logika, zentzumenak, ilusio 

optikoak, garai bateko makinak, makina modernoak, argia…, ho-

riek guztiak topatuko ditugu Hipatian.

Ukituz, jolastuz eta begiratuz, aukera izango dugu gure ondo-

rioak ateratzeko, eta, horrenbestez, gure inguruko fenomeno 

itxuraz soilen atzean zer lege dauden jakingo dugu, era atsegin 

eta bitxian. 

Bisitaren edukia taldearen hezkuntza-mailari ego-
kituko zaio.

EDUKIAK
1. ARETOA. ARGI-JOKOAK: optika, ilusioak, argiaren 

islapena eta errefrakzioa, ispiluen labirintoa…

2. ARETOA. LUR ONTZIA:  fenomeno naturalak, presioa, 
Coriolis, tenperatura, ekosistemak, ordezko energiak…, 
eta horiekin lotutako kontzeptuak.

3. ARETOA. ENERGIA-TXINPARTAK: elektrizitatea eta 
magnetismoa

4. ARETOA. MEKANIKAREN MUNDUA: fi sika mekanikoa.

5. ARETOA. ZENTZUMENA ETA SENTIKORTASUNA 
Zentzumenen pertzepzioa eta pertzepzio logikoa.

6. ARETOA. KOMUNIKAZIOA: komunikazio- eta lokali-
zazio-sistemak.

Haur-hezkuntzako, lehen eta bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleei zuzendua

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Erakusketa iraunkorra

Bisitaldi gidatua
Hipatia eremura
Iraupena: 50’



4-9 urteko umeentzako eremu berezian

IKASI DIBERTITUZ 
TXIKIKLIKEAN,

6
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Haur-hezkuntza Tailerra
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ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Xanpa tantaren 
bidaia

EDUKIAK

1. Ingurune naturaleko elementuak errespetatzea eta zaintzea 
eta giza bizitzarako duten garrantzia balioestea.

2. Fenomeno atmosferikoak. Fenomeno horien, paisaiaren eta 
izaki bizidunen arteko loturak.

3. Besteei laguntzeko eta lankidetzan jarduteko jarrera.

HELBURUAK

1. Uraren zikloko elementu nagusiak ezagutzea.
2. Uraren egoera desberdinak ezagutuko ditugu.

LABURPENA

Gure lagun Xanparen laguntzarekin, ur-tantatxo bihurtuko 

gara, eta bidaia luze bat egingo dugu harekin, lainoetatik 

itsasorainokoa. Ur-tanten jokabidea imitatuko dugu, eta 

haiek bezala mugituko gara.

Gainera, biosfera txiki bat egingo dugu, eta ikasgelan behatuz 

jarraituko dugu. Hala, uraren zikloa nola osatzen den iku-

siko dugu, eta landaren txiki bat nola bizi den prozesu horri 

esker.

Iraupena: 50’
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Haur-hezkuntza

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Tailerra
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EDUKIAK

1. Basoa esploratuko dugu, bizitzaz eta edertasunez betetako 

hurbileko leku gisa. 

2. Naturan hain gertuko ez ditugun edo ezezagunak diren 

elementuak ezagutuko ditugu: animalien gordelekuak, 

talaiak, zuhaitzak, perretxikoak… eta biztanle guztiak. 

HELBURUAK

1. Gure inguruko basoetako biodibertsitatea ezagutuko 

dugu.

2. Gure animaliak bizi diren inguruneetan errespetuz 

ibiltzen ikasiko dugu.

LABURPENA

Tailer honetan, For eta Mika gure inurri esploratzaileei la-

gunduko diegu etxera bueltatzeko bidean. Ipuin honekin, 

basoa eta hango biztanleak esploratuko ditugu, naturako 

oreka ikusteko eta hura errespetatzeko beharraz jabetze-

ko.

Iraupena: 50’

TXIKIKLIK
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Haur hezkuntza

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Planetarium Txiki

LABURPENA

Zeruak paisaia oso desberdinak ditu, egunez edo gauez begiratu. 

Gainera, zeruan ikus ditzakegun objektuak ere desberdinak 

dira egunaren aldi bakoitzean.

Zeruko objektu horiek behatuko ditugu, eta adin horretako 

ikasleek epe horietan egiten dituzten jarduerak edo ekintzak 

aztertuko ditugu.

EDUKIAK

1. Zeruko objektuak: Eguzkia eta Ilargia.

2. Egunak osatzen dituzten aldiak bereiztea: gaua eta 

eguna.

3. Saioan ikusitakoaren eta norberaren esperientziaren 

arteko erlazioa.

HELBURUAK

1. Planetarium Txikiaren ikusizko inguruneari jakin-minezko 

jarrera aktiboz behatzea eta hura aztertzea.

2. Egunaren eta gauaren elementu esanguratsuen ezaugarriak 

eta propietateak identifi katzea.

3. Eguna/gaua egoeran aplika daitezkeen errealitateko alderdi 

zehatzak, norberak bizitakoak, gogoratzea eta adieraztea.

4. Eguna eta gaua izatearen arrazoiak jakiten hastea.

5. Entzuteko jarrera sustatzea, eta saioan proposatzen diren 

gaiei buruzko ikuspegi eta ekarpen pertsonalak adierazten 

ikastea.

Iraupena: 50’

PLANETARIUM TXIKILurrarekin bueltakaH
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LABURPENA

Bost zentzumenekin lotutako saiakuntza errazak egingo 
ditugu. Horietako bakoitzean geratu, eta zentzumen 
bakoitzak zer informazio ematen digun ikusiko dugu.

Zentzumen bakoitzak zer informazio ematen digun jakin 
ondoren, haietako bakoitzaren garrantzia baloratuko 
dugu. 

Munduaren, beren buruaren eta ikaskideen gainean duten 
pertzepzioa aberastu, eta, horrekin batera, ingurune fi sikoa 
eta soziala ezagutu eta bereganatzeko oinarriak ezarri nahi 
ditugu.

EDUKIAK

1. Zentzumenen eta gorputzeko zatien arteko loturak egitea.

2. Zentzumen bakoitza probatu eta identifi katzea.

3. Ingurunea esploratzeko zentzumenak erabiltzea.

HELBURUAK

1. Zentzumen bakoitza ematen duen informazio-motarekin 
lotzea.  

2. Zentzumen bakoitza osatzen duten zatiak ezagutzea. 

3. Bereziki haientzat diseinatutako eremu batean 
esperimentatzea.

Iraupena: 50’

TXIKIKLIK

Lehen Hezkuntza (1. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Tailerra

Zu eta 
zure zentzumenak
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Lehen Hezkuntza (1. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Tailerra
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TXIKIKLIK

LABURPENA

Batzuetan, natura iheskorra izaten da, eta bere sekretuak 

ezkutatu egiten dizkie pazientziarik ez dutenei, jakin-minik 

ez dutenei eta behatzaile ez direnei.  Tailer honetan, 

Txikiklikeko gure basoan paseo bat egiteko aukera ematen 

dugu, han bizi diren izaki bizidunak ezagutzeko. Basoko 

gure TXIKIGIDArekin jolas eginez, gure inguruneko 

hegazti, anfi bio, ugaztun… ezagunenak ezagutuko ditugu. 

Hogei animalia baino gehiago daude ezkutuan, beraz… 

esploratzera!

EDUKIAK

1. Basoa esploratzea, bizitzaz eta edertasunez betetako hur-

bileko leku gisa.

2. Gure basoko gordelekuan, talaian, zuhaitzetan… ezku-

tatutako animaliak ezagutzen ikasteko joko-dinamika. 

Basoko TXIKIGIDAren bitartez, animalia horien ohiturak, 

ezaugarriak eta habitatak ezagutuko ditugu. 

HELBURUAK

1. Gure gaitasunak eta zentzumenak erabiltzen ikastea, ingu-

runearekin lan egiteko tresna gisa, errespetuz, betiere.

2. Basoa behatu, sentitu eta estimatzea, gure ingurunea eza-

gutzeko eta ingurumenaren esploratzaile pribilegiatuak 

garela ohartzeko estrategia gisa.

Iraupena: 50’

Natura eta zu
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Planetarium Txiki

LABURPENA

Zeruko objektuak dira Lurra eta Ilargia. Eta aspaldiko lagunak. 

Ilargia Lurraren satelitea da, eta hari begira egoten da beti. Ilar-

gia aspertu egiten da, han ez dagoelako ezer; Lurrean, berriz,

izaki bizidun eta paisaia zoragarri ugari dago.

Hala ere, Lurrarentzat ere, dena ez da hain polita. Ilargiak poz 

hartzen du Lurrak esaten dionean kohete espazial bat irtetear 

dela, bisitan joateko.

EDUKIAK

1. Ilargiaren errotazio- eta translazio-mugimenduak.

2. Ilargiaren faseak.

3. Ilargiaren ezaugarri fi sikoak.

HELBURUAK

1. Ilargiak Lurraren inguruan egiten duen mugimendua 
ulertzea.

2. Ilargiak bere ardatzaren inguruan egiten duen mugimendua 
eta beti aurpegi bera zergatik erakusten digun ulertzea.

3. Lurreko bizitzaren konplexutasuna eta ahultasuna 
ezagutzea.

4. Ilargiaren ezaugarri fi sikoak zein diren eta Lurrarekin zer 
desberdintasun dituen jakitea.

Iraupena: 50’

PLANETARIUM TXIKI

Lurra eta Ilargia, 
lagun espazialak

Lehen Hezkuntza (1. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es
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LABURPENA

Planetarium-saio honetan, bi umerekin Eguzki Sistemako 

planetetan barna bidaia zoragarria egiteko aukera izango 

dugu. Ikasleek espazio-ontzi bat eraikiko dute, eta, astro-

nomia-liburu baten laguntzarekin, banan-banan ikusiko di-

tuzte planetak eta haien ezaugarri deigarrienak.

Baina ustekabekorik ere bada bidaia honetan. Lagundu nahi 

diezu?

Ikus-entzunezko ekoizpena.

EDUKIAK

1. Eguzki Sistemako planeten deskribapena.

2. Eguzki Sistemako planeta bakoitzaren ezaugarri nagusiak.

HELBURUAK

1. Astronomiaren oinarrizko kontzeptu batzuk jorratzea.

2. Astronomia eta espazioarekin lotutako gaiekiko 

jakinmina eta zaletasuna bultzatzea.

Planetarium

Iraupena: 40’

Kartoizko 
suziriaren sekretua

Lehen Hezkuntza (1. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es
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Lehen Hezkuntza (2. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Tailerra
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LABURPENA     

Tailerrean, ura –bizitzarako ezinbestekoa den elementua– 

zer formatan ager daitekeen ikusiko dugu. Horretarako, es-

perimentu erraz batzuk egingo ditugu, eta ura likido, gas eta 

solido gisa aurkitu dezakegula erakutsiko dugu.  

Gainera, ikusiko da ura etengabe ari dela tokiz aldatzen eta 

mugimendu horrek ‘uraren zikloa’ deritzona sortzen duela. 

Halaber, uraren kontsumo arduratsuaren garrantzia azter-

tuko dugu.

EDUKIAK

1. Uraren egoerak eta haren ezaugarrietako batzuk. 

2. Ingurune fi sikoaren oinarrizko elementuak: ura. Uraren 
erabilera arduratsua eguneroko bizitzan.

3. Ura, biziaren oinarrizko elementu gisa.

HELBURUAK

1. Urak pertsonen, animalien eta landareen bizitzan duen 

garrantzia ulertzea.

2. Ikusmina, sormena eta behatzeko gaitasuna sustatzea.

3. Esperimentu erraz batzuen bidez uraren propietate 

fi sikoak ezagutzea haren hiru egoera fi sikoetan.

Iraupena: 50’

 Uraren 
mila aurpegiak
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Iraupena: 50’

HELBURUAK

1. Zentzumenetako bakoitzean parte hartzen duten gorputzeko 
zatiak ezagutzea.

2. Zentzumen bakoitzaren garrantziaz jabetzea, eta zer zatik 
osatzen dituzten eta nola zaindu behar diren jakitea.

3. Zentzumenetako bakoitzak zer informazio ematen digun, 
informazio hori nora iristen den eta zertarako balio digun 
hausnartzea.

4. Bereziki ikasleentzat diseinatutako inguru batean libreki espe-
rimentatzea.

LABURPENA

Eremu honetan, bost zentzumenetako bakoitza aurkituko 

dugu, neurri erraldoian. Eskala handian egonik, zentzumen 

bakoitza zer organok osatzen duten eta zer informazio-mota 

ematen diguten ikusiko dugu. 

Zentzumen bakoitzarekin esperimentuak egiteko aukera 

izango dugu, haien garrantziaz jabetzeko. Gainera, zentzu-

men bakoitzak ematen digun informazioa garunak nola lant-

zen eta interpretatzen duen ikusiko dugu, eta informazio 

hori garuneko zer eremutan lantzen den kokatuko dugu. 

Zentzumen-organoak zaintzearen garrantzia nabarmenduko 

dugu, eta ongi zaintzeko zer egin behar den azalduko dugu.

EDUKIAK

1. Zentzumen bakoitzaren anatomia.

2. Zentzumen bakoitzak ematen digun informazio-motaren 
deskribapena.

3. Garuna, informazio-hartzaile gisa.

4. Esperimentazio librea, Txikiklikeko materialarekin. 

TXIKIKLIK

Lehen Hezkuntza (2. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Tailerra

Zure 
zentzumenak zaintzen
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LABURPENA

Horizontea behaketa astronomikoak egiteko esparru fi siko gi-

sara aurkezten da tailer honetan, eta puntu kardinalak, berriz, 

Eguzkia kokatzeko marka bezala.

Udaberriko eta udazkeneko lehenengo egunean ekialdeekial-

detik ateratzen da Eguzkia, eta mendebaldetik sartzen. Garai 

horretan izaten du ekialdean irits dezakeen garaiera handiena, 

gainera. Ikusten dugunaz hasi gara hizketan: Eguzkiaren mugi-

menduaz. Baina, Eguzkia Lurraren inguruan mugitzen al da? Lu-

rraren errotazio-mugimenduaren teoria aurkeztera eramango 

gaitu galdera horrek.

EDUKIAK

1. Orientazioa; puntu kardinalak.

2. Lurraren errotazio- eta translazio-higidurak eta Ilargia-
ren faseak.

3. Urtaroetara hurbiltzea.

HELBURUAK
1. Iparrorratza eta Eguzkiaren kokapena erabiliz nola orientatu 

jakitea.

2. Eguzkiak egun batean horizontean egiten duen ibilbidea 
deskribatzeko gauza izatea.

3. Eguzkiak egun batean horizontean egiten duen ibilbidea Lu-
rrak bere ardatzaren inguruan egiten duen errotazioarekin 
erlazionatzen ikastea.

4. Behaketa-fenomenoen eta fenomeno horiek azaltzen 
dituzten ideia teorikoen (ereduen) arteko bereizketaren 
hastapenak ikasleei irakastea.

5. Ikasleen artean behaketa astronomikoa sustatzea.

Iraupena: 50’

Lehen Hezkuntza (2. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Tailerra

Lurra eta Eguzkia 
(eguna eta gaua)
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Iraupena: 40’

Planetariuma

LABURPENA

Planetarium-saio honetan, bi umerekin Eguzki Sistemako 
planetetan barna bidaia zoragarria egiteko aukera izango 
dugu. Ikasleek espazio-ontzi bat eraikiko dute, eta, astrono-
mia-liburu baten laguntzarekin, banan-banan ikusiko dituzte 
planetak eta haien ezaugarri deigarrienak.

Baina ustekabekorik ere bada bidaia honetan. Lagundu nahi 
diezu?

Ikus-entzunezko ekoizpena.

EDUKIAK

1. Eguzki Sistemako planeten deskribapena.

2. Eguzki Sistemako planeta bakoitzaren ezaugarri nagusiak.

HELBURUAK

1. Astronomiaren oinarrizko kontzeptu batzuk jorratzea.

2. Astronomia eta espazioarekin lotutako gaiekiko 
jakinmina eta zaletasuna bultzatzea.

Lehen Hezkuntza (2. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Kartoizko 
suziriaren sekretua
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Planetariuma, zuzenean

LABURPENA

Planetariumeko zeruko kupularen azpian jarrita, astroen 

itxurazko mugimenduari behatuko diogu. Hori eragiten 

duen Lurraren egiazko mugimendua erakutsi eta azalduko 

dugu.

Ibilbide bat egingo dugu egun hauetako gaueko zeruan, eta 

izarrik eta konstelaziorik distiratsuenak ezagutzen ikasiko 

dugu.

Zuzenean azaldutako saioa.

EDUKIAK

1. Lurraren errotazio-mugimendua.

2. Gaua eta eguna.

3. Izarren jatorria.

4. Konstelazioak.

HELBURUAK

1. Lurraren errotazio eta translazio-mugimenduak eta as-
troen itxurazko mugimenduak gogoratu eta horiei buruz 
dakiguna tinkatzea.

2. Zeruari behatzeko zaletasuna sustatzea.

Lehen Hezkuntza (2. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Zeruko 
mugimenduak
Iraupena: 50’
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Lehen hezkuntza (3. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es
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LABURPENA

Urtaro bakoitzeko lehenengo eguna astronomiari dagokio-

nez egun berezia dela azalduz hasiko gara: ekinozioak eta 

solstizioak.

Ondoren, Eguzkiak horizontean egiten duen ibilbidea urtaro 

batetik bestera nola aldatzen den, eta ibilbide horrek egu-

naren iraupenaren aldaketekin duen erlazioa deskribatuko 

ditugu. Bukatzeko, Lurraren eredu bat erakutsiko dugu, ar-

datz inklinatukoa, eta harekin azalduko dugu urtaroen feno-

menoa.

EDUKIAK

1. Eguzkiak horizontean egiten duen itxurazko 
mugimendua urtean zehar.

2. Egunaren iraupenak urtean zehar izaten dituen 
aldaketak.

3. Lurraren ardatzaren inklinazioa eta translazio-
mugimendua.

HELBURUAK
1. Ohartzea urtaro bakoitzeko lehenengo eguna berezia dela as-

tronomiari dagokionez.

2. Eguzkiak horizontean egiten duen ibilbidea urtean zehar nola 
aldatzen den jakitea.

3. Urtaro bakoitzean egunaren iraupenean dauden aldaketak Lu-
rraren ardatzaren inklinazioarekin erlazionatzen ikastea.

4. Behaketa-fenomenoen eta fenomeno horiek azaltzen dituzten 
ideia teorikoen (ereduen) arteko bereizketaren hastapenak 
ikasleei irakastea.

5. Urtaro bakoitzaren ezaugarrien behaketa astronomikoa sus-
tatzea.

Iraupena: 50’

Urtaroak 
(Astronomia)
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Lehen hezkuntza (3. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Tailerra

L
eh

en
 he

zk
un

tz
a

 (3
. z

ikl
oa

)

LABURPENA

Atmosfera –Lurrean bizitza posible egiten duen osagaie-

tako bat– ezagutuko dugu, eta gure bizitzan zer eragin 

duen jakingo dugu. 

Esperimentu erakargarri eta harrigarrien bidez, ikasleek 

atmosfera-presioaren ezaugarrien, propietateen eta aplika-

zioen berri jakingo dute. 

Esperimentuen bidez, aurkezten zaizkien arazoei buruzko 

hipotesiak formulatuko dituzte ikasleek, eta beren ondo-

rioak aterako dituzte. 

EDUKIAK

1. Presioaren ezaugarriak eta propietateak.

2. Presio atmosferikoaren eta bestelako aldagaien arteko 

konparaketa.

3. Atmosfera-presioaren presentzia eguneroko 

bizimoduan, eta horren ondorioak.

HELBURUAK

1. Atmosfera-presioari lotutako oinarrizko propietateak 

ezagutzea. 

2. Atmosfera-presioak gure bizitza nola baldintzatzen duen 

hausnartzea.

3. Atmosfera-presioa beste ingurumen-aldagai batzuekin 

lotzea. 

Presio Atmosferikoa
Iraupena: 50’



26

Lehen hezkuntza (3. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es
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LABURPENA

Kimikak, hasiera batean, erabiltzeko eta ulertzeko oinarri 

zientifi ko handia eskatzen duen gai konplexua dirudi.

Tailer honetan, gure etxeetan egon litezkeen produktuekin 

esperimentatuz, frogatuko dugu uste duguna baino gehiago 

dakigula kimikaz; izan ere, zientzia hori hurbil dago beti, eta 

oso dibertigarria izan daiteke.

EDUKIAK

1. Materiaren ezaugarriak eta elementuak aztertzea.

2. Zenbait magnitude defi nitzeko erakustaldi 
esperimentalak: pH-a, dentsitatea eta gainazal-tentsioa, 
esaterako.

3. Erreakzio kimiko errazetarako sarrera.

HELBURUAK

1. Oinarrizko kimikako lehen kontzeptuak planteatzea, 
modu praktiko eta ikusgarrian.

2. Kimika aintzatestea eguneroko, etxeko eta ingurunea 
ezagutzeko nahitaezko zientzia gisa. 

Iraupena: 50’

Kimikaren magia
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Lehen hezkuntza (3. zikloa)
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Tailerra

LABURPENA

Atmosferan gertatzen diren prozesuek eragin zuzena dute 

gure eguneroko bizitzan, eta meteorologiak aztertzen ditu, 

hobeto ezagutzeko eta aurreikuspenak egiteko.

Tenperatura, presioa eta hezetasuna aztertuko ditugu taile-

rrean. Haietako bakoitza ezagututa eta elkarri nola eragiten 

dioten jakinda, hurrengo egunetarako eguraldia aurreikus 

dezakegu. 

EDUKIAK

1. Aldagai atmosferikoak: presioa, temperatura eta 
hezetasuna.

2. Aldagai atmosferikoen neurketa-parametroak.

3. Neurtzeko eta erabiltzeko produktuak: barometroa, 
plubiometroa, higrometroa, haize-orratza eta 
anemometroa.

HELBURUAK

1. Fenomeno atmosferikoei lotutako aldagai nagusiak 

ezagutzea eta elkarri nola eragiten dioten ikastea.

2. Atmosferaren egiturari eta portaerari buruz jakin-mina 

sortzen saiatzea.

Iraupena: 50’

Meteorologia-estazioa



L
eh

en
 he

zk
un

tz
a

 (3
. z

ikl
oa

)

28

Planetariuma

LABURPENA

Planetarium-saio honetan, bi umerekin Eguzki Sistemako 

planetetan barna bidaia zoragarria egiteko aukera izango 

dugu. Ikasleek espazio-ontzi bat eraikiko dute, eta, astrono-

mia-liburu baten laguntzarekin, banan-banan ikusiko dituzte 

planetak eta haien ezaugarri deigarrienak.

Baina ustekabekorik ere bada bidaia honetan. Lagundu nahi 

diezu?

Ikus-entzunezko ekoizpena.

EDUKIAK

1. Eguzki Sistemako planeten deskribapena.

2. Eguzki Sistemako planeta bakoitzaren ezaugarri nagusiak.

HELBURUAK

1. Astronomiaren oinarrizko kontzeptu batzuk jorratzea.

2. Astronomia eta espazioarekin lotutako gaiekiko 
jakinmina eta zaletasuna bultzatzea.

Lehen hezkuntza (3. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Kartoizko 
suziriaren sekretua
Iraupena: 40’
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Planetariuma, zuzenean

LABURPENA

Planetariumeko zeruko kupularen azpian jarrita, astroen 

itxurazko mugimenduari behatuko diogu. Hori eragiten 

duen Lurraren egiazko mugimendua erakutsi eta azalduko 

dugu.

Ibilbide bat egingo dugu egun hauetako gaueko zeruan, eta 

izarrik eta konstelaziorik distiratsuenak ezagutzen ikasiko 

dugu.

Zuzenean azaldutako saioa.

EDUKIAK

1. Lurraren errotazio-mugimendua.

2. Gaua eta eguna.

3. Izarren jatorria.

4. Konstelazioak.

HELBURUAK

1. Lurraren errotazio eta translazio-mugimenduak eta 
astroen itxurazko mugimenduak gogoratu eta horiei 
buruz dakiguna tinkatzea.

2. Zeruari behatzeko zaletasuna sustatzea.

Iraupena: 50’

Lehen hezkuntza (3. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Zeruko 
mugimenduak
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Bigarren hezkuntza (1. zikloa)
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Tailerra

LABURPENA

Unibertsoan dugun lekua deskribatuko dugu, gure planeta 

txikitik hurbilen dauden objektuak errepasatuz.

Zeruko planisferio bat eraikiko dugu, eta erabiltzen ikasiko 

dugu. Harekin, gure latitudetik urteko edozein egunetan 

ikusten diren izarrak eta konstelazioak ezagutuko ditugu. 

EDUKIAK

1. Unibertsoaren egitura: planetak, izarrak eta galaxiak. 
Esne Bidea eta Eguzki Sistema.

2. Lurraren mugimenduak: urtaroak, eguna eta gaua, 
eklipseak eta Ilargiaren faseak.

3. Gauez eta egunez zeruari behatzeko eta orientatzeko 
teknika.

4. Planisferioaren maneiua eta erabilera.

HELBURUAK

1. Eguneroko mundua zientifi koki interpretatzen laguntzeko 

oinarrizko kontzeptuak ezagutzea eta ulertzea.

2. Metodo zientifi koa problemak ebazteko estrategia gisa 

aplikatzea: azterketa sistematikoa egitea, hipotesiak 

formulatzea eta egiaztatzea.

3. Zientziaren ekarpenak aintzat hartzea izaki bizidunen bizi-

baldintzak hobetzeko.

Iraupena: 50’

Lurra 
unibertsoan
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Bigarren hezkuntza (1. zikloa)
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LABURPENA

Kimikak, hasiera batean, erabiltzeko eta ulertzeko oinarri 

zientifi ko handia eskatzen duen gai konplexua dirudi. 

Tailer honetan, gure etxeetan egon litezkeen produktuekin 

esperimentatuz, frogatuko dugu uste duguna baino gehiago 

dakigula kimikaz; izan ere, zientzia hori hurbil dago beti, eta 

oso dibertigarria izan daiteke.

EDUKIAK

1. Materiaren ezaugarriak eta elementuak aztertzea.

2. Zenbait magnitude defi nitzeko erakustaldi esperimentalak: 
pH-a, dentsitatea eta gainazal-tentsioa, esaterako.

3. Erreakzio kimiko errazetarako sarrera.

HELBURUAK

1. Oinarrizko kimikako lehen kontzeptuak planteatzea, modu 
praktiko eta ikusgarrian.

2. Kimika aintzatestea eguneroko, etxeko eta ingurunea 
ezagutzeko nahitaezko zientzia gisa.

Iraupena: 50’

Etxeko kimika
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Bigarren hezkuntza (1. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Tailerra

Bi
ga

rr
en

 he
zk

un
tz

a 
(1.

 z
ikl

oa
)

LABURPENA

Zelulen mundura hurbilduko gara tailer honetan, eta hainbat 

zelula-mota ezagutuko ditugu, hainbat forma eta funtzio di-

tuztenak, gainera.

Lau taldetan egingo dute lan ikasleek, eta laborategiko pro-

tokolo errazei jarraituko diete; biologia-laginak manipulatu, 

eta zuzenean mikroskopioan haiei behatu ahal izango diete.

EDUKIAK

1. Laborategiko arauak.

2. Zelula-moten laginak prestatzea, identifi katzea eta haiei 
behatzea.

3. Behatutako laginek organismoan duten funtzioaren 
interpretazioa.

HELBURUAK

1. Zelula unitate anatomiko eta funtzional gisa ezagutzea.

2. Zelularen egitura-konplexutasunaren mailak aztertzea.

3. Tresneria zientifi koa behar bezala erabiltzea, baita 

mikroskopioa ere.

Iraupena: 50’

Begira, begira, 
zelula bat da!



35

Bigarren hezkuntza (1. zikloa)
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LABURPENA

Elektrizitatea ez da gizakiaren asmakizun bat: aurkikuntza bat 

da. Naturaren zati den indar natural bat da. 

Elektrizitatearen mundura hurbilduko gara, eta zer portaera 

eta zer ezaugarri dituen ikusten saiatuko gara. Horretarako, 

korrontea kable bidez zirkulatzetik hasi, eta ekaitz batean ikus 

ditzakegun izpien antzekoak ere erreproduzituko ditugu.

EDUKIAK

1. Karga elektrikoak. 

2. Fenomeno elektrikoak.

3. Korronte elektrikoa.

4. Elektrizitatearekin egindako esperimentuak: Tesla, Van der 
Graaf eta abar.

5. Elektrizitateak gure eguneroko bizitzan duen garrantzia 
baloratzea.

HELBURUAK

1. Elektrizitatearen oinarrizko kontzeptuak ezagutzea, haien 
izaera ulertzeko.

2. Elektrizitatearen aplikazioak ezagutzea.

3. Esperimentu eta ikerketa garrantzitsu batzuk 
erreproduzitzea.

4. Elektrizitatearen funtzionamenduari buruzko ezagutzak 
erabiltzea arrisku-egoerak saihesteko.

Iraupena: 50’

Elektrizitate-
tailerra
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Planetariuma, zuzenean

LABURPENA

Lurraren errotazio-mugimendua eta hark eragiten duen “gaua-
eguna” fenomenoa azalduko ditugu. Bestalde, ilargieta eguzki-
eklipseak nola sortzen diren gogoratuko dugu. Eguzkiak urtean 
zehar duen itxurazko mugimendua, berriz, Lurraren translazio-
mugimendua eta urtaroak azaltzeko baliatuko dugu.

Ilargiaren faseak nola eta noiz sortzen diren ere gogoratuko 
dugu. Zerua begiratuko dugu, gauez, konstelazio nagusiak be-
reizteko.

Zuzenean azaldutako saioa.

EDUKIAK

1. Lurraren errotazio- eta translazio-mugimenduak. 
Gaua eta eguna.

2. Lurrak Eguzkiaren inguruan egiten duen translazio-
mugimendua.

3. Ilargiaren faseak.

4. Urtaroak eta eklipseak.

5. Egun horretan ikus daitezkeen konstelazioak.

HELBURUAK

1. Lurraren eta Ilargiaren errotazio- eta translazio-
mugimenduei buruz dakiguna gogoratzea.

2. Ohartzea Lurraren errotazio- eta translazio-mugimenduek 
sortzen dituztela astroen itxurazko mugimenduak zeruan.

3. Urtaroak, eklipseak eta gainerakoak zergatik sortzen diren 
ulertzea.

4. Zerua eta begi hutsez ikusten ditugun zeruko objektuetako 
batzuk ezagutzea.

Iraupena: 50’

Bigarren hezkuntza (1. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es
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Planetariuma

LABURPENA

Bizia Lurrean nola sortu zen eta zer bilakaera izan zuen azal-

tzen digu Eboluzioa programak, Charles Darwinen teorien 

arabera betiere. Lurraren eta Ilargiaren eraketa erakusten 

dizkigu, eta bizia sortzeko gure planetan bat egin zuten apar-

teko egoerak deskribatzen.

Biziaren eboluzioaz ez ezik, Unibertsoarenaz ere ikasiko 

dugu zertxobait gehiago, eta haren alderdi miresgarri batzuk 

ezagutuko. 

Ikus-entzunezko ekoizpena.

EDUKIAK

1. Biziaren sorrera Lurrean.

2. Charles Darwin eta eboluzioaren teoria.

3. Izarren eraketa.

4. Zeruko zenbait objekturen deskribapena.

5. Eguzkiaren mugimendua zeruan.

HELBURUAK

1. Bizitzak Lurrean izan duen eboluzioa azaltzea.

2. Charles Darwinen espezieen eboluzioari buruzko 

teoriaren hastapenak azaltzea ikasleei.

3. Izarren eraketa-prozesua ulertzea.

4. Eguzkiaren mugimenduaren nondik norakoak ulertzea.

Eboluzioa
Iraupena: 30’

Bigarren hezkuntza (1. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es
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Bigarren Hezkuntza (2. zikloa)
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Tailerra

LABURPENA

Tailer honetan, lotura kimikoaren kontzeptua azalduko dio-

gu ikasleari. Atomoa erreferentzia-unitatetzat hartuta, tal-

deka egingo dugu lan, eredu frogagarriak erabiliz, ezagutzen 

dugun unibertsoan dauden hiru lotura-formak erakusteko: 

kobalentea, ionikoa eta metalikoa. Esperimentu harrigarrien 

bidez frogatuko dugu gatzen, metalen, plastikoen, uraren 

eta beste zenbait substantziaren propietate fi siko-kimikoak 

azaldu daitezkeela haien lotura kimikoaren bidez.

EDUKIAK

1. Atomoari eta taula periodikoari buruzko sarrera. 

2. Talde-lana egitura kimikoak irudikatzeko, gai ionikoak, 
metalikoak eta kobalenteak adierazten dituzten eredu 
molekularrak erabilita.

3. Erreakzioak eta esperimentuak egitea, modu grafi ko eta 
ikusgarriak frogatzeko aztertzen ari garen materiaren 
ezaugarri bat.

HELBURUAK

1. Materiak maila mikroskopikoan duen portaera azaltzen 
duen eta makroskopikoan aldaketak eragiten dituen 
zientzia gisara ikustea kimika.

2. Atomoa defi nitzea, ulertzeko edozein substantzia atomo 
horien konbinazioa dela, zenbait loturaren bitartez.

Iraupena: 50’

Kimika badago!!
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Tailerra

LABURPENA

Zelulen mundura hurbilduko gara eta hainbat zelula-mota 

ezagutuko ditugu, hainbat forma eta funtzio dituztenak, 

gainera. Horrez gain, laginen zenbait tratamendu-mota lan-

duko ditugu, ondoren behatzeko.

Talde txikitan banatuko ditugu ikasleak, eta laborategiko 

protokolo errazen bidez, biologia-laginak manipulatu eta 

zuzenean mikroskopioan behatu ahal izango dituzte.

EDUKIAK

1. Zelula-moten laginak prestatzea eta haiek behatzea.

2. Erreinu desberdinetako organismoetako zelula-motei 
behatzea, haiek lokalizatzea eta identifi katzea.

3. Talde-lanean lankidetzako jarrerak garatzea.

HELBURUAK

1. Zelula unitate anatomiko eta funtzional gisa ulertzea.

2. Zelularen egitura-konplexutasunaren mailak bereiztea.

3. Tresneria zientifi koa modu egokian erabiltzea eta 
tindaketa-teknikak aplikatzea.

4. Laborategiko lanerako oinarrizko kontzeptuak ikastea.

Iraupena: 50’

Bigarren Hezkuntza (2. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Zelulen mundua
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LABURPENA

Tailer honetan, norberaren kontsumo-ohiturei buruzko 

hausnarketa egiteko tarte bat ere egingo dugu, gure helburua 

energia-iturri jasangarrien garapenean izaten ari diren eten-

gabeko aurrerapen zientifi koak argitzea bada ere. Hiru pro-

totipo ditugu, eguzki-panel fotovoltaiko batek, eguzki-panel 

termiko batek eta haize-errota batek energía nola sortzen 

duten ikusteko.

Esperimentuak eginez, transformazio energetiko horiek ibila-

razten dituzten fenomeno fi siko-kimikoak eta elektronikoak 

argituko ditugu.

EDUKIAK

1. Eztabaidatu beharreko gaiari testuingurua ematea eta 
aurkeztea.

2. Eguzki-energiako (fotovoltaikoa eta termikoa) eta energía 
eolikoko transformadore errealekin esperimentuak egitea.

3. Agortezinak diren iturrietatik (eguzkia eta haizea) energia 
sortzeko erabiltzen diren fenomeno fi sikoak eta kimikoak 
ulertzea.

HELBURUAK

1. Energia-iturri berriztagarriak defi nitzea eta ez-
berriztagarrietatik Ez direnetatik bereiztea.

2. Egungo energia-mendekotasunaren ikuspegi osoa izatea: 
arrazoiak, etorkizuna eta gure partaidetza.

3. Modu praktikoan azaltzen diren eraldaketa errazen bidez 
energia nola sor daitekeen ulertzea.

Iraupena: 50’

Energia alternatiboak
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LABURPENA

Elektrizitatea ez da gizakiaren asmakizun bat: aurkikuntza bat 

da. Naturaren zati den indar natural bat da. 

Elektrizitatearen mundura hurbilduko gara, eta zer portaera 

eta zer ezaugarri dituen ikusten saiatuko gara. Horretarako, 

korrontea kable bidez zirkulatzetik hasi, eta ekaitz batean ikus 

ditzakegun izpien antzekoak ere erreproduzituko ditugu.

EDUKIAK

1. Karga elektrikoak. 

2. Fenomeno elektrikoak.

3. Korronte elektrikoa.

4. Elektrizitatearekin egindako esperimentuak: Tesla, Van der 
Graaf eta abar.

5. Elektrizitateak gure eguneroko bizitzan duen garrantzia 
baloratzea.

HELBURUAK

1. Elektrizitatearen oinarrizko kontzeptuak ezagutzea, haien 
izaera ulertzeko.

2. Elektrizitatearen aplikazioak ezagutzea.

3. Esperimentu eta ikerketa garrantzitsu batzuk 
erreproduzitzea.

4. Elektrizitatearen funtzionamenduari buruzko ezagutzak 
erabiltzea arrisku-egoerak saihesteko.

Iraupena: 50’

Elektrizitate-tailerra
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Planetariuma, zuzenean

LABURPENA

Lurraren errotazio-mugimendua eta hark eragiten duen 

“gaua-eguna” fenomenoa azalduko ditugu. Bestalde, ilargieta 

eguzki-eklipseak nola sortzen diren gogoratuko dugu. Eguz-

kiak urtean zehar duen itxurazko mugimendua, berriz, Lurra-

ren translazio-mugimendua eta urtaroak azaltzeko baliatuko 

dugu.

Ilargiaren faseak nola eta noiz sortzen diren ere gogoratuko 

dugu. Zerua begiratuko dugu, gauez, konstelazio nagusiak be-

reizteko.

Zuzenean azaldutako saioa.

EDUKIAK

1. Lurraren errotazio- eta translazio-mugimenduak. Gaua 
eta eguna.

2. Lurrak Eguzkiaren inguruan egiten duen translazio-
mugimendua.

3. Ilargiaren faseak.

4. Urtaroak eta eklipseak.

5. Egun horretan ikus daitezkeen konstelazioak.

HELBURUAK

1. Lurraren eta Ilargiaren errotazio- eta translazio-
mugimenduei buruz dakiguna gogoratzea.

2. Ohartzea Lurraren errotazio- eta translazio-mugimenduek 
sortzen dituztela astroen itxurazko mugimenduak zeruan.

3. Urtaroak, eklipseak eta gainerakoak zergatik sortzen diren 
ulertzea.

4. Zerua eta begi hutsez ikusten ditugun zeruko objektuetako 
batzuk ezagutzea.

Iraupena: 50’

Bigarren Hezkuntza (2. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Eguneko zerua
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Planetariuma

LABURPENA

Bizia Lurrean nola sortu zen eta zer bilakaera izan zuen azal-

tzen digu Eboluzioa programak, Charles Darwinen teorien 

arabera betiere. Lurraren eta Ilargiaren eraketa erakusten 

dizkigu, eta bizia sortzeko gure planetan bat egin zuten apar-

teko egoerak deskribatzen.

Biziaren eboluzioaz ez ezik, Unibertsoarenaz ere ikasiko 

dugu zertxobait gehiago, eta haren alderdi miresgarri batzuk 

ezagutuko. 

Ikus-entzunezko ekoizpena.

EDUKIAK

1. Biziaren sorrera Lurrean.

2. Charles Darwin eta eboluzioaren teoria.

3. Izarren eraketa.

4. Zeruko zenbait objekturen deskribapena.

5. Eguzkiaren mugimendua zeruan.

HELBURUAK

1. Bizitzak Lurrean izan duen eboluzioa azaltzea.

2. Charles Darwinen espezieen eboluzioari buruzko 
teoriaren hastapenak azaltzea ikasleei.

3. Izarren eraketa-prozesua ulertzea.

4. Eguzkiaren mugimenduaren nondik norakoak ulertzea.

Eboluzioa
Iraupena: 30’

Bigarren Hezkuntza (2. zikloa)

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es
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LABURPENA

Tailer honen helburua da kimikari batek hipotesi bat egiten 

duenetik esperimentu bat gauzatu eta publikoan aurkeztu 

arte egiten duen prozesu guztia erreproduzitzea. Ikasleak lau 

“txokotan” banatzen dira gure laborategian, eta, bakoitzak 

bere aldetik, erreakzio edo prozesu kimiko baterako behar 

den guztia prestatu behar dute. Lana egin ondoren, guztion 

artean osatuko dugu esperientzia harrigarri bakoitza.

EDUKIAK

1. Praktika: erreakzio kimiko jakin bat egiteko muntaketa, 

materiala eta erreaktiboak prestatzea. 

2. Hiru motatako erreakzio kimikoen azterketa praktikoa 

eta teorikoa: azido-base motakoak, erredox eta katalisi-

erreakzioak eta solbatazio-, emultsio- eta dekantazio-

prozesu bat. 

HELBURUAK

1.“Metodo zientifi koa”, laborategiko segurtasun-neurriak 

eta talde-lana (lanerako tresna gisa) ezagutzea. 

2. Materialen eta substantzien propietateak ezagutzea eta 

erabiltzea, eta, helburu jakin batekin, erreakzioak eragi-

tea.

Iraupena: 50’

Batxilergoa

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Tailerra

Akzioa... 
erreakzioa!!!
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LABURPENA

Gure eguneroko bizitzako hainbat objektutan daude plas-

tikoak. Tailer honetan, material hauen gaia lantzen da, hainbat 

alderditatik. Lehenengo, plastikoak zer diren ikusiko dugu, 

eta haien zenbait ezaugarri deskribatuko ditugu, esperimen-

tu bidez. Plastikoek ingurumenean duten efektua aztertuko 

dugu, eta ezaugarri harrigarriak dituzten etorkizuneko plas-

tikoetako batzuk ikusiko ditugu.

EDUKIAK

1. Plastikoen osaera: monomeroak eta polimeroak.

2. Polimero termoegonkorrak eta polimero termoplastikoak.

3. Plastikoen sailkapena birziklatzeko.

4. Plastiko harrigarriak: plastiko elektrokromikoa.

HELBURUAK

1. Plastikoak zer diren ulertzea eta haien propietate nagusiak 
ezagutzea.

2. Plastikoak gure eguneroko bizitzan hainbeste zergatik era-
biltzen diren ulertzea.

3. Plastikoak birziklatzeko zer taldetan sailkatzen diren eta 
plastikoen birziklatze-prozesua nolakoa den jakitea.

4. Plastikoa birziklatzearen garrantzia ulertzea.

5. Plastikoak etorkizunean izango dituzten aukeretako batzuk 
erakustea.

Iraupena: 50’

Plastikoen
mundua
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LABURPENA

Elektrizitatea ez da gizakiaren asmakizun bat: aurkikuntza bat 

da. Naturaren zati den indar natural bat da. 

Elektrizitatearen mundura hurbilduko gara, eta zer portaera 

eta zer ezaugarri dituen ikusten saiatuko gara. Horretarako, 

korrontea kable bidez zirkulatzetik hasi, eta ekaitz batean 

ikus ditzakegun izpien antzekoak ere erreproduzituko ditu-

gu.

EDUKIAK

1. Karga elektrikoak. 

2. Fenomeno elektrikoak.

3. Korronte elektrikoa.

4. Elektrizitatearekin egindako esperimentuak: Tesla, Van 
der Graaf eta abar.

5. Elektrizitateak gure eguneroko bizitzan duen garrantzia 
baloratzea.

HELBURUAK

1. Elektrizitatearen oinarrizko kontzeptuak ezagutzea, haien 

izaera ulertzeko.

2. Elektrizitatearen aplikazioak ezagutzea.

3. Esperimentu eta ikerketa garrantzitsu batzuk errepro-

duzitzea.

4. Elektrizitatearen funtzionamenduari buruzko ezagutzak 

erabiltzea arrisku-egoerak saihesteko.

Iraupena: 50’

Elektrizitate-
tailerra
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LABURPENA

Neurri batean gauza ezaguna dugu DNA molekula, horri 

buruzko kontuak agertzen direlako komunikabideetan eta 

telebistako serie eta fi lmetan, eta badakigu DNA analizatzeak 

eta manipulatzeak eskaintzen dituen aukera batzuen berri. 

Baina, geuk egin ote dezakegu horrelako probaren bat?

Tailer honetan, gure zelulen DNA erauziko dugu, molekula 

harrigarri horri behatzeko, eta elektroforesia egingo dugu, 

soja eta arto transgenikoa atzemateko.

EDUKIAK

1. DNA erauztea eta ikustea.

2. Transgenikoen detekziorako protokoloaren betetzea.

3. Manipulazio genetikoaren ondorio sozialak eta balorazio 
etikoak ezagutzea.

HELBURUAK

1. DNAren egitura eta haren osaera erakustea.

2. Biologiak eta teknologiak elkarri nola eragiten dioten eta 
gizarteari zer ekarpen egiten dioten ulertzea.

3. Organismo transgenikoak zer diren ulertzea.

4. Genetika molekularrean erabiltzen diren azterketatek-
nikak ezagutzea, eta, metodo zientifi koari jarraituz, kasu 
zehatz batean aplikatzea.

Iraupena: 2h.

Egin genetika
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LABURPENA

Hainbat esperimenturen bitartez, gorputzen mugimenduan 

gordeta dagoen fi sika ikusiko dugu. Inertzia, azelerazioa, in-

dar zentrifugoa eta antzeko kontzeptuen esanahia argituko 

dugu esperimentuak egitean, eta formula matematiko ba-

ten baitan gordetzen den errealitate fi sikoa ezagutuko dute 

ikasleek.

EDUKIAK

1. Mugimenduaren inguruko ariketak ebaztea, bakoitza iker-
keta txiki gisa hartuta, eta ikasleentzat ezagunak diren tes-
tuinguruetan lantzea.

2. Newtonen mekanikaren oinarrizko legeak.

3. Erorketa askea.

4. Masa-zentroa.

5. Higidura zirkularra. Giroskopioa.

HELBURUAK

1. Gorputzen mugimenduan gordetzen den fi sika erakustea, 
modu dibertigarri eta parte-hartzailean.

2. Ikasitako kontzeptuak, legeak, teoriak eta ereduak aplikatzea 
eguneroko egoera errealetan, eta, beraz, errealitate so-
zialetik, teknologikotik eta ingurumen-errealitatetik hurbil 
dauden egoeretan.

Iraupena: 50’

Mugimenduaren fisika
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Planetariuma, zuzenean

LABURPENA

Lurraren errotazio-mugimendua eta hark eragiten duen 

“gaua-eguna” fenomenoa azalduko ditugu. Bestalde, ilargie-

ta eguzki-eklipseak nola sortzen diren gogoratuko dugu. 

Eguzkiak urtean zehar duen itxurazko mugimendua, berriz, 

Lurraren translazio-mugimendua eta urtaroak azaltzeko ba-

liatuko dugu.

Ilargiaren faseak nola eta noiz sortzen diren ere gogoratuko 

dugu. Zerua begiratuko dugu, gauez, konstelazio nagusiak 

bereizteko.

Zuzenean azaldutako saioa.

EDUKIAK

1. Lurraren errotazio- eta translazio-mugimenduak. Gaua 
eta eguna.

2. Lurrak Eguzkiaren inguruan egiten duen translazio-mu-
gimendua.

3. Ilargiaren faseak.

4. Urtaroak eta eklipseak.

5. Egun horretan ikus daitezkeen konstelazioak.

HELBURUAK

1. Lurraren eta Ilargiaren errotazio- eta translazio-mugimen-
duei buruz dakiguna gogoratzea.

2. Ohartzea Lurraren errotazio- eta translazio-mugimenduek 
sortzen dituztela astroen itxurazko mugimenduak zeruan.

3. Urtaroak, eklipseak eta gainerakoak zergatik sortzen diren 
ulertzea.

4. Zerua eta begi hutsez ikusten ditugun zeruko objektue-
tako batzuk ezagutzea.

Iraupena: 50’

Batxilergoa

ERRESERBAK. 943 012 917. www.eurekamuseoa.es

Eguneko zerua
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LABURPENA

Bizia Lurrean nola sortu zen eta zer bilakaera izan zuen azal-

tzen digu Eboluzioa programak, Charles Darwinen teorien 

arabera betiere. Lurraren eta Ilargiaren eraketa erakusten 

dizkigu, eta bizia sortzeko gure planetan bat egin zuten apar-

teko egoerak deskribatzen.

Biziaren eboluzioaz ez ezik, Unibertsoarenaz ere ikasiko 

dugu zertxobait gehiago, eta haren alderdi miresgarri batzuk 

ezagutuko. 

Ikus-entzunezko ekoizpena.

EDUKIAK

1. Biziaren sorrera Lurrean.

2. Charles Darwin eta eboluzioaren teoria.

3. Izarren eraketa.

4. Zeruko zenbait objekturen deskribapena.

5. Eguzkiaren mugimendua zeruan.

HELBURUAK

1. Bizitzak Lurrean izan duen eboluzioa azaltzea.

2. Charles Darwinen espezieen eboluzioari buruzko 
teoriaren hastapenak azaltzea ikasleei.

3. Izarren eraketa-prozesua ulertzea.

4. Eguzkiaren mugimenduaren nondik norakoak ulertzea.

Iraupena: 30’

Eboluzioa
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LABURPENA

Ibilbide zoragarria egingo dugu biziak sortu zenetik denbo-

raren poderioz izan duen eboluzioan barrena.

Gure Eguzki Sistemaren eta gizakiaren eboluzio-leku dugun 

Lurraren jatorria aztertuko dugu, eta beste planeta batzue-

tan bizia edo bizi-arrastoak nola bilatzen diren ikusiko. Mar-

tera bidalitako misio espazial batzuk zer helburu zuten ere 

jakingo dugu.

Ikus-entzunezko ekoizpena.

EDUKIAK

1. Biziaren sorrera Lurrean.

2. Izarren eta Eguzki Sistemaren sorrera.

3. Martera bidaliko azken misio espazialak.

HELBURUAK

1. Bizia sortu zenetik gizakiok agertu ginen arteko 
eboluzioa azaltzea.

2. Ura bilatzeko Martera bidalitako misioak erakustea.

3. Marterako azken misioen helburua jakitea.

Iraupena: 30’

Biziaren 
jatorria
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Izarrez betetako zeruaz gozatzera bultzatzen du Planetariu-
meko programa honek, bai eta hausnartzera ere, diziplina 
ugaritako ikuspuntu batetik, zientziaren eta artearen arteko 
lotura ikusezinei buruz.

Museoan egiten da programa, eta pinturaren historiako pertso-
naia oso ezagun batzuk ditu protagonista: menina bat, maja 
biluzia, Saturno (semea jaten), mozkorra eta Urania, Astro-
nomiaren musa. Urania pozak zoratzen dago arteko Astro-
nomiari buruzko erakusketa bat datorrelako (koadroak eta 
antzinako behaketa-instrumentuak erakutsiko dituena), eta ki-
deei ulertarazi nahi die konbinazio erakargarria izan litekeela.

Sekuentzia eta animazio hunkigarrien bidez, astronomo afi zio-
natuen talde bati lagunduko diogu zeru zoragarri baten pean 
behaketan aritzera, edo Lurretik ihes egingo dugu, espaziotik 
Unibertsoa behatzen duten teleskopioetaraino.

Ikus entzunezko ekoizpena.

EDUKIAK

1. Eskulturako eta pinturako zenbait artelanen deskribapena 
eta astronomiarekin duten lotura.

2. Zenbait giza eraikuntzaren deskribapena eta astronomia-
rekin duten lotura.

3. Astronomia-behaketako tresnak.

4. Zeruko zenbait objekturen deskribapena eta behaketa.

HELBURUAK

1. Artearen eta Astronomiaren arteko lotura erakustea.

2. Astronomiak antzinako zibilizazioetan zuen garrantziaz 
jabetzea.

3. Behaketa-teknologiaren bilakaera.

4. Zerua behatzeko zaletasuna piztea.

Gau izartsua museoan

Planetariuma

Iraupena: 35’

BERRIA
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Ikasturtea 

IKASTETXEENTZAKO ESKAINTZA

Zerbitzu 
gehigarriak

DENDA

PARKING BUSPIKNIK-EREMUA

KAFETEGIAARMAIRUAK

HAUR-PARKEA

Zientzia Museoan igaroko duzun eguna 
ahaztezina izan dadin, hainbat zerbitzu izango 
dituzu eskura, zure senide eta lagunekin 
paregabeko esperientzia batez gozatzeko
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TRANSPORTE PARTICULAR

Irun – Donostia-San Sebastián:
N-1: Amara, salida 7 > estadio de Anoeta >  
Hospitales > Parque Tecnológico.

Bilbao – Donostia-San Sebastián:
A-8: Salida 10 ó
Bilbao N-634 > Centro Comercial Urbil  
Salida 455
> barrio de Rekalde dirección Hernani > 
frontón Galarreta > Hospitales > Parque 
Tecnológico.
N-1: Amara, Salida 7 > estadio de Anoeta > 
Hospitales > Parque Tecnológico.

Vitoria – Donostia-San Sebastián:
N-1: Amara, salida 7 > estadio de Anoeta > 
Hospitales > Parque Tecnológico.

TRANSPORTE PÚBLICO

AUTOBÚS URBANO 
D•BUS, Compañía del Tranvía de San 
Sebastián:
Línea 31 (Aiete - Hospitales)
Línea 35 ( Antiguo - Hospitales)
Línea 28 (Amara - Ciudad Sanitaria)

TREN
RENFE: Estación del Norte de Donostia-San 
Sebastián
FEVE (EUSKOTREN): Estación de Amara

Planea tu visita:
Cómo llegar

ERDIALDEA

Bilbo Madril

Ospitaleak

Tolosa Etorb. Madril Etorb.

+  Informazio gehiago: www.eurekamuseoa.es

Eureka! Zientzia Museoa
Paseo Mikeletegi, 43-45.  20009 Donostia-San Sebastián.   Tel.: 943 012 478.   Email: eureka@eurekamuseoa.es    www.eurekamuseoa.es

GARRAIO PARTIKULARREAN

43º 17’ 30.55’’-1º 59’ 4.59” 

Irun – Donostia:
N-1: Amara, 7. irteera > Anoetako estadioa > 
Ospitaleak > Teknologia Parkea.

Bilbo – Donostia:
A-8: 10. irteera edo
Bilbo N-634 > Urbil saltokigunea 
455. irteera
> Errekalde auzoa, Hernaniko norabidea 
> Galarreta frontoia >  Ospitaleak >  Teknologia 
Parkea.
N-1: Amara, 7. irteera > Anoetako estadioa 
> Ospitaleak > Teknologia Parkea.

Gasteiz – Donostia:
N-1: Amara, 7. irteera > Anoetako estadioa 
> Ospitaleak > Teknologia Parkea.

Iruña – Donostia:
A-15, N-1: Amara, 7. irteera > Anoetako estadioa 
> Ospitaleak > Teknologia Parkea.

GARRAIO PUBLIKOAN

HIRIKO AUTOBUSEA 
D•BUS, Donostiako Tranbia Konpainia:
31. linea (Aiete - Ospitaleak)
35. linea (Antigua - Ospitaleak)
28. linea (Amara - Ospitaleak)

TRENEZ
RENFE: Donostiako Norteko tren-geltokia.
FEVE (EUSKOTREN): Amarako geltokia. Anoeta.

Antolatu zure bisita:
Nola iritsi






