
Norentzat
Ikastetxeentzat: Eskola barruan nahiz eskolaz kanpoko jarduera 
moduan egiteko.

Eskolatik kanpora: Liburutegietan, alkarte eta udal jarduera 
modura egiteko, ume, gazte zein helduentzat.

Kasuan kasuko baldintzetara egokitzekoak: adina, kopurua, 
lekua...

Metodologia
Tailerrak beti dauka azalpen, argibide edo edukiren bat hasteko 
eta alderdi praktikoa gero: jolasa, eskulana, lehiaketa, ariketa 
praktikoa... beti be giro ludikoan.

Multzoan zein banan programatu daitekez. 

Galdetu bakoitzerako behar diran baliabide-baldintzak.

 Argibideetarako informazinoa eskatu:

 94 443 76 84 eta erabilera@labayru.eus

Tailerrak
Eleketan



Gure herria eta kulturea
gure hizkuntzan ezagutzea 
eta bizitzea

Helburua

Eleketan

Eleketan programeak euskal kulturea zabaltzeko helburua dauka. 
Tailerren bitartez lantzen da eta 3 eta 13 urte bitarteko umeei 
zuzenduta dago. 

Egitasmo honegaz gure kulturea modu ludikoan ezagutzea 
eta transmitidutea nahi da, gazteek euskereagaz eta euskal 
kultureagaz lotura emozionala euki dagien.

Ordu eta erdiko saioak dira, tailer erara, hainbat formatotan: 
erakustaldia, hitzaldia, jarduerea, eskulana, jokoa... 



Tailerrak
Eleketan

Norentzat
Ikastetxean: Eskola barruan nahiz eskolaz kanpoko jarduera 
moduan egiteko.

Eskolatik kanpo: Liburutegietan, alkarte eta udal jarduera modura 
egiteko, ume, gazte zein helduentzat, edota ume eta gurasoak 
batera egiteko modukoa; berbalagun proiektuan txertatzeko 
modukoa zein turistei eskaintzeko moduko esperientzia.

Kasuan kasuko baldintzetara egokitzekoak: adina, kopurua, 
lekua...

Metodologia
Tailerrak beti dauka azalpen, argibide edo edukiren bat hasteko 
eta alderdi praktikoa gero: jolasa, eskulana, lehiaketea, ariketa 
praktikoa... beti be giro ludikoan.

Jakingarriak
Tailerrak multzoan zein banan programatu daitekez. 

Galdetu bakotxerako ze baliabide baldintza behar dan (espazioa, 
proiektorea, sukaldea,...).

Argibideetarako: 94 443 76 84 eta erabilera@labayru.eus



Eleketan

Tailerretarako
 gaiak



Eleketan

Olgetak
Herri-egutegia

Literaturea eta 
ahozkotasuna

Gastronomia Ingurua
eta historia

Kirolak
Kultura-gaiak

Lanbideak

Musikea eta 
dantza



Eleketan

Zotz egiteko formulak 
Oinaka, beste  errezitadu batzuk ikasi… Onomatopeiak, 
errimak…

Patioko jolasak 
Tabak, iturriak, tronpak… 

Plazako joko tradizionalak, jaietakoak 
Txokor-batzea, boloak, soka-kantuak, kuma, zaku-karrerak…

Jolasteko modu 
tradizionalak ikasi

Olgetak



Eleketan

Jatekoak egiten ikasi
Taloa, ogia, gaztaia...

Jatekoen ganekoak
Egun jakinetakoak: tostadak, intxaur-saltsa...
Sasoian sasoikoak: ortuariak, frutak...
Siniskerak: ogi salutadorea, sendagarriak...

Bertoko jateko 
tradizionalak egiten ikasi

Gastronomia



Eleketan

Herri-kirol
tradizionalak bizi

Herri-kirolak, tradizionalak 
Argibideak: modalidadeak, jatorria, arauak...
Kirolak eurak egin.

Surfa, mendizaletasuna 
Pertsonaia ezagunen baten hitzaldia, irudi-emonaldia…

Kirolak



Eleketan

Bertoko lanbide 
tradizionalak ezagutu

Artzaintza
Artzainaren beharra, ardiak eta txakurra, gaztaia, artilea.

Nekazaritza
Landareak eta lurra, ereitea, jatekoak, lantzeko moduak.

Errotak eta burdinolak
Industria zahar honeen ezaugarriak, kokapena, 
funtzionamentua, bertako beharrak.

Egurra lantzen
Egur motak, bakotxaren erabilerak, ezaugarriak, lantzeko 
tresnak, egurrez egindakoak.   

Lanbideak



Eleketan

Egutegiari lotutako jai 
tradizionalak ezagutu
Gabonak 
Gabon-kantak, errondak, siniskerak, jatorduak, 
ospakizunak, ohiturak.

Bizkaiko aratusteak 
Mundaka, Markina, Durango, Trapagaran...
Tostadak, errondak...

Euskal Herriko aratusteak 
Pertsonaia ezagunak, mozorro bereziak, ohiturak, 
kantu-dantzak.

Sanjuanak 
Sua, ura, sanjuan haretxa, siniskerak

Herri-egutegia



Jolasteko modu 
tradizionalak ikasi

Eleketan

Bilbo ezagutzen 
Bilboko lekuak, ohiturak, ogibideak, pertsonaiak, jai bereziak, 
mapa baten bitartez nongoak diran ezagutu.

Bizkaia ezagutzen 
Bizkaiko mapa baten bitartez, ezagutu ohiturak, ogibideak, 
pertsonaiak, jai bereziak, eraikinak.

Euskal Herria ezagutzen 
Euskal Herri mailako ohiturak, ogibideak, pertsonaiak, jai 
bereziak, eraikinak, euskalkiak...

Ingurua eta historia



Jolasteko modu 
tradizionalak ikasi

Eleketan

Mitologia 
Pertsonaiak, ipuinak, leku mitologikoak.

Siniskerak eta sendabedarrak 
Siniskerak: animalien, eguraldiaren, pertsonaia mitologikoen 
ganekoak. Sendatzeko erremedioak: bedarrak, berakatza, 
kamamila, asunak...

Etxea 
Etxe motak, etxearen esangurea, izena eta izana, 
aurrerapenak denporan zehar.

Memoria historikoa
1936ko gerrako testigantzak lekukoen eta ikusentzunekoen 
bitartez.

Kultura-gaiak-



Jolasteko modu 
tradizionalak ikasi

Eleketan

Musika-tresnak 
Koilarak, txalaparta, albokea, txistua...
Arnas-teknikak.

Euskal dantzak ezagutzen 
Dantzan egin: txulalai, polka, biribilketa
Dantza jakin batzuk: Dantzari-dantzea, Kaxarranka, 
aurreskua...

Musikea eta dantza



Jolasteko modu 
tradizionalak ikasi

Eleketan

Kantak eta jolasak 
Zenbakiak, letrak, asteko egunak... ikasteko kantuak.

Igarkizunak eta errimak 
Errimakaz olgau bai barriak sortzen bai lehenagokoak 
ikasten (haginak jausten diranekoak), hizkuntza jolas bihurtu.

Bertsolaritza 
Esaera zaharrekin jolastu, parekoak bilatu, mural bat egin 
edo bertso bat sortzeko.

Ipuin kontalaria izan 
Ahozkotasunaren formulak eta estrategiak landuz ipuina 
sortu eta esaten ikasi.

Irratiko esatari bihurtu 
Genero ezbardinak kontuan hartuta: erreportajea, barria, 
alkarrizketa, musika-saioa...

Literaturea eta
ahozkotasuna 



Aukeratu tailerrak edo beste 
zeozer gura izan ezkero galdetu

Kontratazinorako
eta argibideetarako

Colon de Larreategi 14, 2. esk.
48001 Bilbo (Bizkaia)

94 443 76 84
erabilera@labayru.eus

www.labayru.eus

Eleketan




