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ERANSKINA 

 

TXIKIGUNE 2019KO PROGRAMAZIOA 

 

EGUNAK:  Igandetik, abuztuaren 18tik, igandera, abuztuaren 25era  

ORDUA:  Goizez: 11:00etatik -14:30era  

Arratsaldez: 16:30etik-20:00etara 

LEKUA: Casilda Iturrizar parkea 

 

Txikigunea 4 GUNETAN egongo da banatuta, eta 30 JARDUERA baino gehiago jasoko 

ditu. 

 

BILZIKLATU ELKARANIZTU (4-12 urte) 

 KOKALEKUA: PERGOLA INGURUA 

Bilboren eta Birziklaturen arteko kontzeptuzko konbinazioa da. Gune hori 

jasangarritasunean eta birziklapenean zentratuko da batez ere, eta Parkean zegoen 

iturri zirbernetikoan egongo da. Gune horretan arrantza 

eta birziklapena egongo dira, ludoteka sortzailea eta 

irakurketarako gunea barne.  

Egin ahal izango diren jarduerak hauek dira: 

1) IZARREN GALAXIA: Ludoteka sortzailea. Astoak 

egongo dira, marrazteko eta margotzeko, eta baita 

sorkuntza lanak erakusteko lekua ere. Irakurketarako eta 

egoteko lekuak ere egongo dira. 

 

2) IZARRAK ZAINDU: Inguru horretan belkrozko egitura bat egongo da, eta umeek, 

iturri zibernetikoan sareekin arrantzatzen dituzten material birziklatuak jarri beharko 

dituzte bertan. Inguru horren helburua iturri zibernetikoa garbi uztea izango da, 

materialak arrantzatuz eta birziklatuz, eta, aldi berean, txikienek jardunbide horren 

garrantziari buruz ikasiko dute.   

  

BILBAO UDALA  BILBAO JAIAK 
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ELKARANIZTU (5-12 urte) 

 KOKALEKUA: AHATEEN URMAELAREN INGURUA  

Elkartasuna eta Aniztasuna kontzeptuen konbinazioa da. José Anselmo Clavé 

pasealekuaren eta saskibaloi kantxa zaharren artean dagoen guneak leku hauek izango 

ditu:  

3) IZAR DISTIRA: Izarrak islatuta geratuko dira, 

euren distirarekin eta argiarekin, photocall 

dibertigarri honetan atera ahal izango diren 

argazkietan.  

 

4) IZAR KORAPILOA: Izarren labirintoa da. 

Bertan, txikienek galtzeko, barre egiteko eta 

ikusmen, entzumen… zailtasunak dituzten 

pertsonen errealitatea bizitzeko aukera izango 

dute. Sentsazioz betetako esperientzia. 

 

5) TRAKAMATRAKA: Jazz erritmoan ari diren mahukak, didgeridoo bilakatzen diren 

jogurtak, jota izaera duten mahonesa tapak, “azenariofonoak”, erritmo afrikarrez 

betetako ontziak, melodia kutsagarriak sortzen dituzten hodiak… Hori guztia aurkituko 

dute musika birziklapenarekin, sorkuntzarekin eta irudimenarekin, musika aniztasuna 

eta ingurumenaren errespetua uztartzen dituen ikuskizun honetan. Trakamatrakak 

musika modu atseginean hurbilduko du eta, aldi berean, familiak kontzientziatuko ditu, 

birziklapena mundu hoberako bidea dela adieraziz. Proiektu horretan, gizarte honek 

bertan behera uzten dituen objektuak eraldatuko dira, musika-tresnak bezain gauza 

bikaina bilakatzeko.  

 

6) IZAR ZAPARRADA: Birziklatutako materialekin sortutako elementuak. Hurbiltzen 

direnak soinu espazioaz gozatu ahal izango dute, musika-tresna berezi horiek sortutako 

soinuekin.  

 

7) IZAR BARRITSU (IRRATIA): uhinen bitartez ikasten. Aste osoan zehar, gune 

horretan Izar Barritsu irratia entzungo da, zuzenean. Komunikazioaren arloan 

esperientzia duten bi pertsonak inoiz ez bezala emango diote bizia jai inguruari. 

Txikiguneko albisteak, oharrak… 2019ko Aste Nagusiko informazio guztia eskainiko da.  

 

8) IZAR TXIKI IZAR HANDI: Leku horretan, nagusiek (izar handi) eta txikiek (izar txiki), 

hezitzaile talde baten laguntzarekin, euren aurpegiak margozten ikasiko dute.  

 

9) IZARREN AMETSAK: Familian, irakurketaren sustapenerako eta irudimenaren 

garapenerako diseinatutako gune paregabea. Adingabeek eta nagusiek lasaitasun eta 

erlaxazio gunean murgiltzeko aukera izango dute, Txikiguneko zuhaitz magikoaren 

azpian. Bertan, adin guztietarako ipuin asko eta asko aurkituko dituzte, hainbat 
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hizkuntzatan: euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, arabieraz… helduek txikienei 

irakurtzeko eta txikienek une horretaz gozatzeko. Jardueran zehar, une batzuetan, oso 

pertsonaia berezia agertuko da, bere istorioak kontatuz.  

 

10) IZARREN BILA: Jarduera hori hainbat harea gunek osatuko dute, etxeko txikienek 

euren sormena gara dezaten, eskuareekin, baldeekin… jolastuz. Bertan zuloak egin 

beharko dituzte eta izarren fosilak aurkitu, arkeologoek egiten duten bezala, eta 

horretarako harea alde batetik bestera mugitu beharko dute.  

 

11) EKINTZA BILZIKLA: Fashion ile-apaindegia. Bi pertsonaia oso estranbotikok ile-

apaindegi bat sortzea erabaki dute. Guneari, baina txikienen buruei, batez ere, kolorea 

eta poza emateko asmoz. Gozokiak, koloretako lastotxoak, lazoak eta loreak, kartoizko 

edalontziak eta espartzuak, koloretako belakiak eta spray asko eta asko izango dira 

ezinezko orrazkerak sortzeko erabiliko dituzten elementuetako batzuk. Jardueraren 

helburua jaiari kolorea eta poza ematea da. Ausartu eta ez galdu esperientzia dibertigarri 

hori.  

 

12) IZARRAK ERAIKITZEN: Leku horretan gura den bezala eraiki eta jolastu ahal 

izango da. Hainbat egitura egin ahal izango dira tamaina eta forma guztietako egur 

zatiekin, eta arrozarekin eta kazolatxoekin jolastu ahal izango da, gune librean.  

 

13) BILZIKLA - FASHION TXOKOA – FASHION: Zer da moda? Nork erabakitzen du 

zer jantziko dudan edo zelan jantziko naizen? Egunero egiten ditugun eta, ondorioz, 

arduratzen gaituzten galdera horiek eta beste asko erantzungo dira gune horretan. 

Bilbon, bakoitzak gura duen bezala egitea erabakitzen du. Janzten dugunarekin gustura 

eta zoriontsu bagaude, moda egiten ari gara. Jolas sinbolikoaren bitartez umeen 

autonomia pertsonala sustatzera zuzendutako hezkuntzako gune ludikoa. Mozorroak, 

ileordeak, kapelak eta mota guztietako osagaiak, geure gustura eraldatzeko, ondoren 

gure sorkuntza lan ezinezkoak pasarela dotore baten gainean erakusteko, musikaren 

erritmoan. Eta, zelan bestela, gurekin dauden helduak izango dira une hori betirako 

gordeko dutenak, euren argazki kamerekin.  

 

14) IZAR JOKOAK: Izar guztiengan, etxeko txikiengan eta nagusiengan, pentsatzen 

duen jolasa da. 

 

15) IZAR MEZULARIAK: Partaideei, euren ontzitxoa egiteko eta ondoren uretan 

nabigatzen ikusteko aukera ematen dien tailer sortzailea. Ontzi horiek egiteko materialak 

behin eta berriro berrerabiliko dira, sorkuntzarako gune bat eta birziklapenerako edo 

berrerabilerarako beste bat sortuz. 

 

16) EGURREZKO IZARRAK ETA IZAR RELAX: Eskuz egindako egurrezko 20 jolas 

baino gehiago, leku txikietan banatuta, partaideek barre egiteko eta ikasteko aukera izan 

dezaten, jolasten ari diren bitartean.   
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17) ATSEDEN GUNEA: Informazio puntuaren eta txosnaren ondoan atseden hartzeko 

eta freskatzeko gunea egokituko da, eta mahaiak, aulkiak eta eguzkitakoak egongo dira 

bertan.  
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POZAKTIBATU (2-12 urte) 

 KOKALEKUA:  KIROL KANTXEN GUNEA  

Poztasunaren eta Aktibotasunaren arteko konbinazioa da (poza aktibatu), eta kirol 

kantxetan dago (Jose Anselmo Clave pasealekua-Dario de Regoyos). 2 eta 12 urte 

arteko umeentzako jarduerak izango ditu, eta urak protagonismo handia izango du, 

uretako zazpi atrakziorekin, pedalei eraginez doazen ontziak, ur tanga bere dianarekin… 

eta Gargantua. 

 

18) IZAR SPLASH: Albo puzgarriak dituen txirrista, 

arrapalatik jaisteko eta igerileku txiki batean 

amaitzeko. 

 

19-20) URETAKO TXIRRISTAK: Uretako txirrista 

puzgarriak bi adin tarterako (5-8 urte eta 9-12 urte). 

 

21) IZAR ZOROAK: Pedalei eraginez mugitzen 

diren eta bi igerileku handiren barruan dauden bi 

ontzi txikiren laguntzarekin, txikienek ahalik eta indar handienaz eragin beharko diete 

pedalei, euren helburura ahalik eta gehien hurbiltzeko: Katalin, Ilargia. 

 

22) OZAR IZAR: Bertan eserita dagoen pertsona ur tangara botatzen duen punteria 

jolasa. Horretarako, dianan jotzen denean behera egiten duen estruktura dauka.  

 

23) BILBOKO IZARRA (GARGANTUA): Bilboko kulturako betidaniko pertsonaia 

Gargantua da.  
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MAITEZITU (0-5 URTE) 

 KOKALEKUA: TXINBOEN GUNEA 

 

Maitasuna eta Heziketa (maitasunetik hezi) ideiak nahastuz, 5 urte arteko 

jaioberrientzako eta umeentzako gunea bilakatuko da, ludotekarekin eta ludobabyarekin, 

edoskitzeko lekuarekin eta puzgarriekin. Txinboen gunean egongo da (Teofilo Guiard 

plaza). 

 

24) IZARRETARAINO: Dibertitzeko modu egokiena salto 

egitea da. Horregatik, puzgarriak plan bikaina dira beti. Eta 

horiei esker, ia konturatu barik ariketa fisikoa egiteaz 

aparte, etxeko txikienek euren kideak errespetatzen ikasiko 

dute. 

 

25) IZARTEKA: Izarren ludoteka izango da. Etxetxoekin, 

txirristekin, balantzinekin edo tunelekin, txikienek psikomotrizitate sendoa eta espazioko 

egituraketa landu ahal izango dituzte. Hain txikiak direnentzako leku egokiena da, 

jaioberriaren jolas librea eta bat-batekoa gauzatzeko aukera ematen baitu, euren pauso 

txikian aurkitzen duten guztia aztertuz.  

 

26) IZAR GOXOAK: Karpa batean, txikienek soinu, kolore eta jolas berriak aurkitzeko 

lekua aurkituko dute, eurek gura bezala katamar ibiliz. Euren zentzumenen pizgarri 

izango diren jolas asko eta asko.   

 

27) IZARTXOAK: Gune hori txikienentzat eta euren familientzat dago egokituta. Izan 

ere, bertan aulkiak, haizagailuak, mahaiak, mikro-uhinak eta fardelak aldatzeko 

egokitutako altzariak izango dituzte. Hondakinetarako balde berezia eta oinarrizko beste 

objektu batzuk ere emango dira, toailatxo garbitzaileak edo paperezko erroiluak, 

adibidez. Kanpoaldean jantokia egokituko da, erabiltzaileek jolasak edo terraza moduan 

antolatutako mahaiak eta aulkiak aurkitu ahal izango dituzte. Une oro zainduta egongo 

den ume txikien gurditxoentzako aparkalekua ere egongo da.  

 

28) IZAR IHESKORRAK: Umeentzako makillaje tailerra, Txikiguneko parke osotik 

mugituko diren gurditxoekin. Ea aurkitzen dituzuen…  

Izar iheskorrak: Burdinazko eta egurrezko bi “tramankulu”, bakoitza bi makillatzailek 

gidatutakoa, txikienen gozamenerako. Tresna gisa uretan oinarritutako makillaje 

profesionala hartuz, gure makillatzaileak gehien atsegin duzuen animalia edo pertsonaia 

bilakatuko zaituzte minutu gutxi batzuetan. Zuk aukeratuko duzu zer edo nor bilakatu 

nahi duzun. Baina kontuz! Hain iheskorrak direnez, edozein unetan lekuz aldatuko dira. 

Zu eraldatzea gura izanez gero… lehenengo aurkitu egin beharko dituzu.  
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TXIKIGUNEKO JARDUERA GEHIAGO… 

 

KALEKO ANTZERKIA ETA ARTE ESZENIKOAK  

 KOKALEKUA: PERGOLAKO ESZENATOKIAN  

Aste Nagusiko edizio honetako beste berrikuntzetako bat umeei eta familiei 

zuzendutako Kaleko Antzerki emanaldiak Casilda Iturrizar Parkeko Pergolara 

eramatea izango da. Orain arte Gasaren plazan egin izan dira.  

Arratsaldero, 19:30etik aurrera, familiek magiaz, ipuin kontalariez, antzerkiaz, musikaz 

eta akrobaziez gozatu ahal izango dute, euskarazko programazioarekin.  

 

 IGANDEA, abuztuak 18:  Phil Otajole konpainiaren “Mr. Pichichi”  

 ASTELEHENA, abuztuak 19: Kontu Kantari 2ren “Mendian Ibiltari”  

 ASTEARTEA, abuztuak 20:  Tor Magoaren “Argi ta garbi”  

 ASTEAZKENA, abuztuak 21:  Zirika Zirkusen “Ondorengoak” 

 OSTEGUNA, abuztuak 22:  Circo Losen “Vintage Brothers” 

 OSTIRALA, abuztuak 23:  Malas Compañías Zirko Taldearen “Prozak” 

 LARUNBATA, abuztuak 24:  Txaloka Antzerki Taldearen “Diskopuntx” 

 IGANDEA, abuztuak 25:   Eidabe Zerbitzu Kulturalen “Gora 

Kasete!” 

 

ANTZERKIA BILBOBUSEAN “BILBOBUSEAN MUNDUARI BIRA- LA VUELTA AL 

MUNDO EN BILBOBUS” 

 

Egunero, Bilbobusen geralekuan Bilboko Hortzmuga konpainiaren “Bilbobusean 

munduari bira- la vuelta al mundo en Bilbobus” antzezlanaren bi saio eskainiko dira, 

euskaraz eta gaztelaniaz:  

 

12:30ean  

Bilbobusean munduari bira  

18:00etan  

La vuelta al mundo en Bilbobus  

 

16:30ean “Sortu zeure Bilbobusa” esku-lanen tailerra izango da 
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EUSKAL ROCK KONTZERTUA: Rockin´Bizi family Sessions  

 Rock kontzertu berezia Abuztuaren 22an, ostegunean, 17:30ean, Pergolako 

eszenatokian 

Txikiguneak Euskal Rock kontzertu berezia jasoko du, “Rockin Bizi Family Sessions” 

familiek osorik goza dezaten. Helduek berriro ere euren talde gustukoenen abestiak 

zuzenean entzunez, eta txikienek euren gurasoek entzuten zuten musika ezagutuz. 

Rockin Bizi Band taldearen eskutik egingo dute, Bizkaiko musikari handiek osatutako 

taldea, rock taldeak ondo ezagutzen dituztenak. Itoiz, Mikel Laboa, Gatibu, Ken Zazpi, 

Hertzainak, Kortatu… taldeen abestiak joko dituzte, euskal kultura eta euskara zabalduz. 

Eta eurekin Nerea Alias egongo da, rock-aren historia eta istorioak kontatuz.  

 

TXU-TXU TRENA, DOAKO ZERBITZUAREKIN  

 

ORDUTEGIA: 11:00 -14:30 h // 16:30 - 20:00 h. 

GERALEKUAK:  

a) San Agustin Eraikina, Udaletxe ostean  

b) Kale Nagusia, 60 

Aurreko urteetan bezala, txu txu trena doako anezka zerbitzu berezia bilakatuko da, eta 

pertsona guztiak Udaletxeko eraikin nagusiaren albotik Casilda Iturrizar Parkean 

dagoen geralekuraino (Kale Nagusia, 60) eramango ditu.   

Tren horiek ume jaioberrien gurditxoak eramateko egongo dira egokituta, eta arrapala 

bat ere izango dute, mugikortasun urria duten pertsonak zuzenean sar daitezen.  
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