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ERANTZUNKIZUN
ZIBILEKO ASEGURUA

HAZI HEZKUNTZA
600.000€roko kobertura.

Programa guztiek, bere tematika propioaz gain hiru ildo nagusi batzen dituzte:

HEZIKETA-BALIOAK

 Genero arteko 
berdintasuna eta 

genero indarkeriaren 
aurkako jarrera.

Ingurugiroa zaintzearen 
ardura eta garrantzian 

heztea parte hartzaileak.

Euskararen 
sustapena.

Ekonomia soziala duen empresa, 2012-tik 
ezagutzak jasotzeko, elkarbizitzen ikasteko, 
gizarteratzea garatzeko eta begirale eta 
beste parte hartzaileei errespetatzeko 
entretenimendua erabiltzen duena.

Haurren animazioarekin hasi zen bidea, 
pixkanaka handituz joan da zerbitzuak 
eskaintzeko gaitasuna garatuz eta heldu 
eta adinekoentzako ere aisia eta kulturan 
erantzun zabala eskainiz.

Honetarako, homologatutako kalitate 
irizpideak jarraituz, programa eta tematika 
desberdinak diseinatzen dituen profesional 
talde psikopedagogikoa du, hitzarmenari 
dagozkion baldintza soziolaboralen pean, 
taula tekniko eta hobetzeko nahia dutenak.

Hainbeste urte lanean emateak askorako 
ematen du.Milaka empresaren asebetetzea 
lortzeraino, entitate, ekitaldi, ekintza, 
topaketak eta instituzioak.

Erreferentzia zehatzagoak ezagutu nahi 
izan ezkero, jar zaitez gurekin kontaktuan.

…2012-tik

...konpromezudun pertsona gara…

Arautako jardunbidearen arabera etengabeko 
hobekuntza irizpideak aplikatuz kalitatezko 

zerbitzu bat eskaintzean.

Gu...

Haur eta
nerabeentzako,
teknika eta
materia
desberdinak
ikasteko aukera
eskaintzen
duten
programak.

%10eko BEZ-a 
Haurrentzako eta 
prestakuntzarako 
jardueretan, HAZI 
HEZIKETAK %10eko BEZ 
murriztua aplikatzen du.
Beste lan batzuk 
%21ekoak izango dira.
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Abiapuntu ezin hobea 
irakaskuntza, norabide-
hizkuntza eta programazioa 
kontrolatzeko.

Parte-hartzaileek beren istorioa sortu beharko dute, gure 
robot txikiak jarrai dezan eta lor dezan, ematen dizkioten 
jarraibideen bidez.

Legoren piezak, hezkuntza 
softwarea eta proiektu 
zientifikoak behar ditugu.

Parte-hartzaileek beren aurkikuntzak aztertu, sortu 
eta partekatu ahal izango dituzte, proiektuak eraiki, 
programatu eta aldatzen dituzten heinean.

Sormena eta pentsamendu 
logikoa sustatzean  
inarritutako programazioko 
ikusizko hizkuntza da.

Era guztietako egoera eta arazoei modu logiko eta 
egituratuan aurre egiten eta konpontzen laguntzen diegu 
parte-hartzaileei.

EKINTZAK

ROBOTIKA

BEE-BOT

LEGO WEDO 2

SCRATCH

TXIKIRALLY-A bide hezkuntza programa bat 
da, txirrindulariak errespetatzearen garrantzian 
oinarritzen dena gehien bat.

Bide erabiltzaile guztiak eta bereziki, ahulenak, 
kontuan izatearen garrantziaz kontzientziatzea 
izango du helburu: txirrindulari, oinezko motor, 
etab. modu seguruan txirringa, pedaldun kart 
eta patineteetan ibiltzen ikasten den bitartean.

BIDE-HEZKUNTZA, 
AUTO ESKOLA TXIKI

3X3 metroko toki batean, karts eta txirrindu 
autoeskola bat sortuko dugu, non jarraitu 
beharreko arauei buruzko informazio emango 
zaizkie, eskubide eta betebeharrak baita ere.

TXIKIRALLYE-A

KARTS, TXIRRINGA ETA 
PATINETE ZIRKUITOA

Jarduera honetan zirkuitoan ibiltzeko txirringak, 
pedaldun karts-ak eta patineteak izango dituzte.

Zirkuitua hesitua egongo da, eta barruan trafiko 
seinaleak, oztopoak , konoak, etab. aurkituko 
dituzte.

Helburu autoeskolan ikasitakoa praktikan jartzea 
izango da, ez lasterketa bat egitea.

Eraiki, programatu, arrazoi logikoak eta gailu 
berriak partaideei sortzera motibatzen duten 
elementu fisiko edo programatzaileen multzoa da.

Landuko ditugun HELBURUAK hurrengoak dira:

• Elektronika eta programazioari sarrera eman.

• Proiektu berrien sormena sustatu.

• Arrazoi eta ondorioaren arteko ezarpena.

• Komunikazio-trebetasunak garatzea ereduak 
nola funtzionatzen duen azaltzeko.

• Pentsamendu logikoa eta ulertzeko gaitasuna 
garatzea.

• Sortzeko gaitasuna lortzea gaitasun artistikoen 
eta irudimenaren bidez.

• Ikertzea, ereduak sortzea eta konponbideak 
diseinatzea.

• Programazioko, pentsamendu kritikoko eta 
problemak ebazteko oinarrizko trebetasunak 
garatzea.

• Hipotesi desberdinak garatzea problema bat 
ebazteko.

SORTZAILEA
BERDINTASUNA
AKTIBOA
PARTE HARTZAILEA

HEZIGARRIA
BAKARKAKOA
KOLEKTIBOA

Hurrengo METODOLOGIARi esker:
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HAZI HEZKUNTZA-k 
MEGAFONIA EKIPO BAT 
JARRIKO DU, plazan. Musika 
haur eta gazteentzako egokia 
izango da, beti ere irizpide ez 
sexistak, ez diskriminatzaileak
eta elebidunak (gaztelera- 
euskara) bermatuz.

Gure aitite amamek jolasteko erabiltzen zituzten 
joku tradizionalak aipatzea, sustraiak botatzen 
zituzten inozentziaren mundua berreskuratzera 
garamatza, gaztarorarte luzatzen zena.

Oraoitzapen hartatik, ezaba ezin daitekeen 
eskasia eta zoritxarra lotuz sortzen zen  
ilusiozko mundua sortzeko balio zuen, 
haurtzaroko ilusioa berpiztu daiteke.

Gure aiton amonak jolasteko erabiltzen zituzten 
jokuak aurkezten dizkizuegu, berreskuratu eta 
gal ez daitezen helburuarekin.

Gure familia ososarentzako egurrezko joku 
erraldoi eta tradizionalak, adin guztientzako 
daude pentsatuak, eta familia bereko belaunaldi 
ezberdinak batera jolasteko daude pentsatuak.

EGURREZKO JOKU
TRADIZIONAL HOBERENAK

BERRESKURATU DITZAGUN GURE AITON AMONEN JOLASAK

Haur bat bere aiton amonekin herriko plazan 
jolasten egotea baino gauza politagorik?

35 JOKU BAINO 
GEHIAGO!

Mota guztietakoak, herriko plaza familia 
osoarentzako leku bilakatuko dutenak eta 
biztanleria alaia eta kohesionatu baten 
ikuslehioa izanik.

JARDUERAK

ASMAKIZUNEN TXOKOA

Erakusketa.

PHOTOCALL

ASMATZAILEAK bezala mozorrotuta argazkiak 
ateratzeko aukera izango dute.

ASMAKIZUN TXIKIEN TAILERRA

Tailerren gunea, arte espazio bakoitzaren arabera egongo 
da apaindua.

ASMATZAILE
TXIKIAK

Programaren helburua, egiteko errazak 
diren asmakizun txikiak egitea eta beraien 
ingurunearen ezagutza da.

Baina, zer dakizu asmakizunei buruz? Zer dira? 
Zenbat daude? Zertarako balio dute? Nork 
asmatu ditu? Zer dira aurkikuntzak?

Proiektu honen bidez, asmakizun eta 
aurkikuntza garrantzitsu batzuk ezagutuko 
ditugu, baita hauek posible egin zituzten 
genioak ere.

Familiak proiektu honen parte egin nahi 
ditugu: IMAGINATU, SORTU, ERAIKI ETA 
ESPERIMENTATU.

Guztiok izan gaitezke asmatzaileak, horregatik gure 
ASMAKIZUN TXIKI/HANDIAK ERAIKIKO DITUGU, 
ondorengoak izanda helburuak:

• Giro positiboa, atsegina eta dibertigarria lortzeko 
espazioak sortzea.

• Haurrek euren irudimena pauso bat haratago 
eraman dezaten dibertsiorako espazio bat 
eraikitzea.

• Haurrek elkar erlazionatzeko eta elkarri ergiteko 
topaketarako gunea sortzea.



BIRZIKLATZEAREN ARTEA
PLANETA SALBA DEZAGUN

ETA ASKOZ GEHIAGO!
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PIXOIHALA

450 
URTE

TXISKEROA

300 
URTE

TXAPAK

100 
URTE

30 URTE

AEROSOLAK PILAK

1.000 
URTE

ZAPATILAK

200 
URTE
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ZIRKOTXOKOA

Zirkoarekin lotutako jarduera ezberdinak egingo dira 
Zirkotxokoan: zirkoaren gaia duten tailer eta eskulanak.

ZIRKOTXOKOA, kartel eta panelekin girotua egongo da.

ZIRKOTEKA

Zirkuko jolasak izango dituen espazioa izango da 
Zirkoteka, gune honetan gorputz eta mugimendu ariketak 
egiteko aukera izango dute, ondo pasaz.

Zirkuko jolasen artean ondokoak izango ditugu:

Elefante oinak.

Baloi erraldoiak.

Uztaiak.

Soka.

Malabareak.

Pailazoa saskiratzea.

Pote ibiltariak.

IKUSKIZUNA

Gertatuko denaren zain egotearen emozioa beti dago 
zirkuan, eszenatokian gertatuko dena ikusteko ilusio hori, 
jarduera amaitzean IPUIN KONTALARI bat izango dugu.

HIRU BLOKETAN
TELEFONOAK

HEGAZKIN MOBILATRENA

IBILTZEKO POTEAK

Zirkua haurren eskura jartzean, malabarista, 
orekari eta pailazoak, etab. ezagutuko dituzte.

 Honela, onura handiak eskainiko dizkien 
kolorez eta jarduera zirraragarriz betetako 
mundua eskainiz. Taldeko lana aintzat hartzen 
eta euren sormena garatzen erakutsiko zaie 
esaterako. Jakina baita haurtzaroan zirkoaz hitz 
egitean fantasiarekin lotzen dela eta honekin 
batera, sormena eta irudimenarekin.

BAZEN BEHIN… ZIRKOA
programako jarduerak

BAZEN BEHIN...
ZIRKOA

banatuko dira:

Programa honetan, hondakin guztiak nola 
birziklatu, ingurugiroarekiko errespetua eta 
natura babesteko egin dezakeguna ikasteko 
JARDUERAK AURKITUKO DITUGU.

Gure planeta salbatu eta babesteko aportazioa 
egin nahi du HAZI HEZKUNTZA-k.

Birziklapen tailerren, ipuinkontalari eta 
azalpenak dituzten muralen bidez hezkuntza 
esperientzia propioa ezagutaraztea dute 
helburu.

Jarduera amaitzeko, IPUIN KONTALARI 
IKUSKIZUN BAT egongo da (ipuin bat kontatuz, 
ordu erdiko luzera izango duena, ingurugiroa 
zaintzearen garrantzia azalduko duena).

JOSTAILU TAILERRAK 
BIRZIKLATUTAKO MATERIALEKIN

Gainera, hondakinek desagertzeko behar duten 
denbora azaltzen duten bi mural eta birziklatzeko 
arrazoiak agertzen dituen zuhaitz fomako panel
erraldoi bat egongo dira, non parte hartzaileek 
arrazoi gehiago gehitzeko aukera izango duten.

HAURREN JOSTAILUETAN DIRUTZA GASTATZEA
EZ DA BEHARREZKOA!
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Sukaldaritza programek, geroz eta presentzia 
handiagoa dute eta etxeko txikienak ezin diote 
erakarpen honi ihes egin.
HEMEN IKASIKO IDTUZTE EUREN LEHEN 
ERREZETA HOTZAK

Txapela, mantala, esku garbiak, urduritasunak 
eta eskuak masatan sartzeko ikaragarrizko 
gogoak. 

Honela heltzen dira haurrak “Txiki Txef 
programara: nola jan osasuntsuago” non DIETA 
MEDITERRANEOA eta DIETA OREKATU ETA 
OSASUNTSUAGOA izateko ardatzak erakutsiko 
zaizkien.

Proiektuak elikadura ohitura orekatu eta 
askotarikoaren alde egin eta finkatzea du 
helburu, azkenean parte hartzen duten haurren 
osasunaren adierazle diren elikadura jarrerak 
bihur daitezen.

Sukaldaritza tailerra HEZKUNTZA ETA 
AISIRAKO BALIABIDE gisa aurkezten 
ditugu, orokorrean bizitzeko modu osasuntsu 
bat izateko ohiturak ezagutu, asimilatu eta 
barneratzeko asmoz.

“TXIKI CHEF” programak jarduera eskaintza 
aberatsa eta ikuspuntu ezberdinetatik 
bideratzeko aukera emanaz jarduera bakoitzean 
garrantzia emana nahi zaion gaia garatzeko 
(helburu desberdinak, eduki desberdinak eta 
konpetentzia eta ahalmen desberdinak).

Era berean, esparru desberdinak eta oinarrizko 
konpetentziak lantzeko aukera ematen digu, 
ikasitakoak barneratuz, edukiak erlazionatuz 
eta eguneroko bizitzan haurrek parte hartuz 
baliotsua eta praktikoa izango den esperientzia 
izango da.

ZAMAU BABES TAILERRA

ERREZETA EZBERDINAK LANTZEA: 

HOTZEAN EGINDAKO ERREZETAK

1. ARIKETA PRAKTIKOA - FRUTA: Garaiko frutarekin 
pastel bat egingo dugu.

2. SANWICH BEGETAL DIBERTIGARRIA: Sandwich 
begetal goxo goxoa egingo dugu.

3. GAILETAK APAINTZEA: Gaileta desberdinak modu 
desberdinetan apaintzen ikasiko dugu.

PHOTOCALL-A

NOLA JAN OSASUNTSUAGO
TXIKI TXEF

SAIO BATEN GARAPENA
1. Taldeka irakurketa lasai eta sistematikoa egingo da 
garbitasun eta ziurtasun arau orokorrei buruz eta baita 
sukaldeko eginbeharren aholkuak emanez.

2. Dieta mediterraneatarraren kontzeptua, jatorria, 
sasoia eta erabili beharreko elikagaien posibilitate 
gastronomikoen erakusketa.

3. Taldeka irakurketa egin beharreko errezetari 
buruz(partaide bakoitzari LAN FITXA eta dagokion 
ERREZETA emango zaie Errezeta koaderno bezala 
gorde dezaten).

4. Lan talde eraketa.Gehienezko,15 haur 30 minutuero.

5. Higiene-arau aplikazioa.

6. Tailerrean erabiliko diren sukalde tresnen eta osagaien 
antolaketa.

7. Errezetaren lantzea zereginak banatuz eta 
dinamizatzaileek emandako segidak jarraituz.

8. Egindako errezetaren apainketa eta aurkezpena.

9. Egindako plateren dastaketa haurren iritzi eta 
pentsamendu orokorrak jasoz.

10. Lan-materialen garbiketa eta bilketa.

JARDUERAK

JARDUERAK

PIRATA ABORDAJEA

ITSASONTZI PIRATA 
ERRALDOI BAT 
EGINGO DUGU BERE 
BARNEALDEAN 
JOKO ETA JARDUERA 
EZBERDINEKIN.

PIRATA ABENTURA

Pirata mundua, haurren giroan, oso gai ludiko 
ahaltsua da.

Famili guztiarentzat ikuskizuna, ilusioa eta 
dibertsioa eskeintzen du mundu honek baina 
haurrentzat erreminta pedagogiko baliotsuan 
bihurtzen da baita ere.

Programa honek adin guztietako jendea 
erakarriko du, itsasontzi erraldoi piratari esker, 
joko-espazio oso berezian bihurtuko bait da.

KATALEJO PIRATA

Jarduera oso dibertigarria, norberaren katalejoa sortzen.

BEGIRAKO PARTXE PIRATA

Benetako piratetan bihurtuko dira.

ITSASONTZI PIRATA MUGIKORRA

Zure gelan eskegiteko itsasontzi mugikorra!

TXOTXONGILO PIRATA ARTIKULATUA

Taldeka jolasteko txotxongilo artikulatuak egingo dira piraten 
historia ezberdinak sortzen.
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PHOTOCALL

TAILER ETA DINAMIKAK

Liburutegia eta mahai joko ez sexistak, berdintasunaren 
zuhaitza, prentsa betaurreko moreekin…

NOR DA NOR?-era jolastuko dugu

Historian zehar esanguratsuak izan diren 28 emakumeki.

MURAL AKTIBO BATEKIN 
GIROTUA

Planteatzen den metodologia praktikoa eta 
partehartzailea da, puntu hauek kontutan izanik:

Metodologia aktiboa

Sozializatzailea

Ludikoa: jokoen bidez ikasi

ARKEODROMO MUGIKORRA

LABAR-ARTEAREN MURALA

DINOSAURIOEN 
AZTARNAREN BILA

MOSAIKOAK

AZTARNEN KUTXA

HITZEN KOBAZULOA

JARDUERAK

GIROA

Apainketa giro arkeologikoan oinarrituko da, bai jarduera 
guztiak azaltzen duten kartelak diseinu erakargarri eta 
deigarriz horniturik bai historiaurreko kobazuloak berregiten 
duen luma kartoizko muralaren gunea.

Jarduera guztiek gunea apaintzen duten irudiak eta 
marrazkiak izango dituzte eta jarduera bakoitzeko 
beharrezko azalpenak izango dituzte.

Partaideentzat giroa oso ikusgarria eta erakargarria 
izango da.

TXOKO LILA berdintasunean hezteko espazio 
bat da, non, balore desberdinak trasmitituko 
diren jardueren bidez, jolas eta talde dinamiken 
bidez, berdintasuna eta aniztasunaren ideiak 
sustatuz, bizitza errespetutik konpartitzeko, 
elkarren ezagutzatik, autonomia eta erantzun 
kidetasunaren balore eta jarreretan oinarrituz.

Programa honetan, generoarekin lotutako 
estereotipoak ekidingo dira eta ondorioz, 
etorkizunean sor daitezkeen bereizketa sexistak 
aurreikusi eta sahiestea erraztuko da.

Genero berdintasunean txikitatik heztearen 
beharra haurren potentzialtasunean errotzen 
da. Adin honetan aurreiritzirik ez izateak, 
berdintasunean oinarritutako jarduerek genero 
ikuspegiaren baitan garatzeko aukera ematen die.

TXOKOLILA

TXIKITARIK 
BERDINTASUNEAN 
HEZTETEN 

JARDUERAK

ARKEOTXOKO
 ARKEOLOGIAREN ABENTURA

Gure ingurunea ondare kultural interesesgarrietaz 
osotuta dago, bisitatzeko monumentuz, gure 
historia eta ondare kulturala ikasi, ulertu eta 
estimatzeko tokiz beteta.

Proiektu honen helburua haurrei arkeologia 
hurbiltzea da era ludiko, sortzaile eta pedagogikoan, 
haien historiari buruzko zaletasuna esnatuz zientzia 
sozial moduan.

• Haurrei arkeologia eta historia modu ludiko, 
entretenigarri eta dibertigarrian azaltzea.

• Haurrei ondare historikoarkeologikoaren babesan, 
kontserbazioan eta balioespenean formakuntza 
eskeini.

• Talde lana garatu.

• Gure arbasoen gaitasuna ingurunea ezagutzeko 
eta eraldatzeko baloratu.

• Partehartzaileei pentsamendu kritikoa nesten 
duten estrategiak azaldu eta baita jarrera positiboa 
ezagutza eta haien inguruko munduari buruz.



ETA ASKOZ GEHIAGO!
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Zelakoa izatea nahi duzu zure auzo 
etorkizunean? Zure esku dago!

Hurbileko merkataritzan jardun nahi duzu?

Guk arrazoi asko emango dizkizugu zure herri 
edo auzoko dendak ez desagertzeko, zuk askoz 
gehiago gehitu zenezake.

Elkartasun guztia betiko denda txikiei! “Nik, nire 
herriko dendetan erosten dut, zuk?” programan, 
jarduera ezberdinak garatuko dira haurrak 
protagonistak izango direlarik, haiek bait dira 
etorkizuna.

Gure denda txikietan erosteko ohitura 
berreskuratzeko, pertsona NAGUSIEK ere, euren 
protagonismoa izango dute, biztanle eta auzokoei 
hiriko dendek duten garrantziaz pentsarazteko 
helburuarekin.

NIK, NIRE HERRIKO 
DENDETAN

EROSTEN DUT, ZUK? Joko tradizionalak, betiko jolasak dira, gure 
gurasoek jolaserako erabiltzen zituzten horiek.

Gune desbedinak finkatuko dira. Jokoen artean: 
soka saltoa, trompoak, zaku lasterketak, uztaiak, 
puxtarriak, igela, sokatira, trukeme-a, oilo itsua, 
boloak, petanka, arrautza lasterketak, yoyo-ak, 
uztia, limbo-a, futbolina, ping-pong-a, billara, 
auto telegidatuak, herri kirolak, zanko saltariak, 
azoka jokoak, etab.

BETIKO JOLASAK

PHOTOCALL MURALA

MERKATU-MINIATURA

Ileapaindegia - Gozotegia - Elikadura - Burdindegia - Autoeskola 
bBide hezkuntza saioarekin) - Liburudenda - Arropa-denda

JOLAS ERRALDOIAK

Gure jolas erraldoien eskaintzak, konektatu 4 erraldoia, 
barnetik jokatzeko xake taula erraldoia, punteria 
saiatzeko diana erraldoia, koloretako zakuz osatutako 
zaku lasterketa tradizionala, taldean lasterketak egiteko 
txurro erraldoia, gainean eseri eta saltoka ibiltzeko 
pilota erraldoiak, pista irristakorra, giza boloak, etab. 
barnebiltzen ditu.

TAILERRAK

Gure dirua sortu eta erabili.

PUBLIZITATEA

Kartelen sormena eta disenua.

KALE DISKOTEKA

Erosketa gunea girotzeko.

NIK, NIRE HERRIKO 
DENDETAN EROSTEN 
DUT!

JARDUERAK



EUSKAL MITOLOGIA
Mitologia gure kulturaren barne dago, herri baten 
talde adierazpena da, gure ingurune hurbilenarekin 
konektatzen gaitu, naturarekin eta bertako 
biztanleriarekin.

Hau dela eta, Keiman, haurrei kulturaren ezagutzea 
piztea garrantzitsua dela uste dugu, kulturan 
bizitzeko, sentitzeko, zaintzeko eta aberasteko.

Honela, haurrei euskal mitología hurbiltzera 
saituko da proiektu hau, era ludiko, sortzaile eta 
pedagogikoan.

Haurrei, euskal mitologiari buruzko aisialdiko 
jarduera ludikoen bitartez, haien jatorria eta 
sustraiak ezagutzera ematean, erkidegoko bizitza 
kulturalean parte hartzea sustatzen dugu eta baita 
gure historia kulturalaren ezagutza ere, eta hauei 
esker, etorkizunean norbere nortasun sendoagoa 
izateko.

Euskal mitologiarekin erlazionatuta dauden 
jarduerak egingo dira esparru honetan: mitologiako 
hainbat pertsonaiei buruzko tailerrak eta eskulanak, 
era honetan, parte hartzaileei haien izenak, 
ezaugarriak eta mitologian izan duten papera 
ezagutzera emango zaie.
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MIKOTEKA

Gure herriko mitologiari buruzko jokoak: non dago Mari? 
- Nor da nor? - Memory mitologikoa - Tartaloren puzzle 
erraldoia 

MARI ORRI-MARKATZAILEA

Goma eva eta egurrezko palotxoekin egingo dugu.

MITOLOGIA ZUHAITZA

Euskal mitologiaren konexio genealogikoak ezagutzeko.

TARTALO BAT EGINGO DUGU

Komuneko paper biribilikiarekin.

IPUIN KONTALARI IKUSKIZUNA

SORGIN HEGALARIA

Mugikor bat egingo dugu.

FOTOMATOIA

Haurrak mozorrotuta photocall bat egingo dugu.
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