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1.- DOAKO AISIA ETA DENBORA LIBREA  
 
1.1. Ibilbideak eta mendi-ibiliak     

Aulkiarekin egiteko irteerak (gaztelaniaz) 
(http://pompaeli.com/paseos-con-silleta-carrito-por-navarra/) 

 
 
Morterutxoko bidezidorra 

900 metroko bidezidor familiarra da, eta zailtasun txikia du.         
Lizarran dago (Urbasa). Olatzagutiako interpretazio zentrotik      
gertu dago. 

Bidezidorra ia laua da, eta bertan pago baso batez, harkaitz          
guneez eta animalia askoren konpainiaz goza dezakegu:       
astoak, ardiak, behiak eta zaldiak. Ordu erdi baino gutxiagoan         
ibiltzen da, eta, beraz, oso egokia da oso goiz nekatzen diren           
haur txikiekin joateko (edo pauso bakoitzean lore bat, adaxka         
bat, harritxo bat... hartzeko gelditzen diren haurrekin joateko). 

Merendero txiki bat du, beraz, helmuga ezin hobea familian egun polit bat pasatzeko. Informazio              
gehiago hemen. 
 

Leurtzako urtegiak 

Nafarroako ipar-mendebaldean, Urroz inguruan,    
Leurtzako urtegiak daude. Berdegune eder bat,      
egokitutako 2 kilometroko bidezidor bat egin eta natura        
arnastu ahal izateko. Aisialdirako gune natural izendatu       
dute, sutegiak eta altzariak ditu, eta paisaia ederra        
duenez, familiartean egun batez gozatzeko leku ezin       
hobea da. 

Urtegiaren informazio orokorra. Ikus hemen. / Eskuragarri       
dauden hiru bidezidorretarako lotura (bat egokitua). Ikus       
hemen. 

 

Bertizko Jaurerriko Parkea 

Nafarroako txoko polit eta oso ezaguna, Nafarroako Pirinioetan        
kokatuta dagoen lorategi ederra, gingkoak, sekuoiak edo       
nenufareak ikusteko eta zozoak, urtxintxak eta arotz-txoriak       
ezagutzeko. Parkea Oieregi herrian dago, eta lorategia izateaz        
gain, luzera eta zailtasun desberdineko bidezidor batzuk daude,        
paisaia eder honetaz gozatzeko aukera emango dizutenak. 

Bertizen informazio orokor guztia ikus dezakezue hemen:       
hemen.  
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http://pompaeli.com/paseos-con-silleta-carrito-por-navarra/)
http://www.sakana.eus/eu/sendero-de-morterutxo-3/
http://www.sakana.eus/eu/sendero-de-morterutxo-3/
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Patrimonio/4427/Embalses-de-Leurtza.htm.%20
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Patrimonio/4427/Embalses-de-Leurtza.htm.%20
https://www.turismo.navarra.es/eus/recurso.aspx?o=4069
https://www.turismo.navarra.es/eus/recurso.aspx?o=4069
http://www.parquedebertiz.es/informacion-es-eu/parkea.html?language=eu
http://www.parquedebertiz.es/informacion-es-eu/parkea.html?language=eu


San Pedro Ermita pasealekua 

Ia 3 kilometroko (45 minutu) ibilaldi zirkularra,       
gurpil-aulkira/silletetara egokitua baselizaraino. Altsasuko zati     
batean eta bidean, askaldegiak, zubiak, haritzak eta       
itsasontziko piezak daude ezkutatuta. Dibertigarria ematen du       
txikientzat. 

Informazio gehiago hemen eta Navarrinconek egindako      
txangoaren kontakizuna, hemen (gazt.) 

 
 

Orgiko basoa 

Nire ibilaldi gogokoenetako bat haurrekin egiteko. Gorostiz,       
haritzez eta iratzez betetako harizti ederra. Labirinto batekin,        
igelen behatoki batekin eta txorien beste batekin, oso        
dibertigarria da etxeko txikienentzat. Informazio gehiago      
hemen.  
 

 

Pitillasko aintzira 

Eszenatokia aldatu eta Nafarroako erdialdera joango gara,       
Nafarroako hezegunerik zabalenera, hainbat hegazti-espezie     
behatu ahal izateko: zikoinak, zozoak, lozorroak, abetoroak...       
Pista Pitillasetik bi kilometrora hasten da, prismatikoak eta        
teleskopioak dituzten hegaztien behatoki bat du, eta hiru        
ibilbide egin daitezke gure bidean aurkituko ditugun hegaztiez        
ikasteko eta gozatzeko. 

Informazio gehiago hemen. 

 

Jauntsaratseko haritz monumentalak 

Ultzama bailaran, Jauntsarats herrian, haurtxoen kotxetxoetarako      
egokia den 2 kilometroko pasealeku zirkular hau aurkituko dugu.         
Haritzak ikusteko eta gozatzeko ibilaldia, errekekin, zubiekin eta        
merendero-etxe batekin. Hona hemen informazioa: hemen. 

  

 

Urruntzureko iturburua 

Irañetaren zati bat 4 km-ko (ordubeteko) joan-etorriko bidezidor        
lineala da eta, argazkiek zalantzan jartzen banaute ere, aulkiarekin         
ibiltzeko modukoa dela dio. Informazioa hemen. 
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http://www.sakana.eus/eu/paseo-san-pedro-ermita-4/
http://www.sakana.eus/eu/paseo-san-pedro-ermita-4/
http://www.navarrincon.com/San%20pedro%20alsasua.htm
http://www.navarrincon.com/San%20pedro%20alsasua.htm
https://www.bosquedeorgi.com/?lang=eu
https://www.bosquedeorgi.com/?lang=eu
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3148/Laguna-de-Pitillas-y-observatorio-de-aves.htm
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3148/Laguna-de-Pitillas-y-observatorio-de-aves.htm
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Senderosyrutasbici/5520/Sendero-Robles-Monumentales-de-Jauntsarats.htm
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Senderosyrutasbici/5520/Sendero-Robles-Monumentales-de-Jauntsarats.htm
http://www.sakana.eus/eu/nacedero-gr-20-d5-2/
http://www.sakana.eus/eu/nacedero-gr-20-d5-2/


Bide berdeak 

Bide berdeak antzinako trenbideak zeharkatzen dituzten bidezidorrak dira. Bide erraz eta irisgarriak            
dira, eta tunelez, geltoki zaharrez edo bidezubiez zipriztinduta daude. Nafarroak bost ditu, eta             
jarraian zerrendatzen dizkizuegu. Horietako bakoitzean esteka bat aurkituko duzue informazio          
gehiagorekin (fitxa teknikoa, deskribapena, mapa eta datu interesgarriak): 

1- Bidasoako bide berdea: 35 km, paisaia berdeak Bidasoa ibaiaren ondoan eta baserriak. Ikus info             
osoa hemen. 

2- Plazaolako bide berdea: 54 km, Lekunberrin hasten da. Pagoak eta haritzak paisaia ederrean.              
Informazio gehiago nahi baduzu, sakatu hemen. 

3- Iratiko bide berdea (Irunberriko arroila): 6 km, ibai ondora doan bidea, gurekin doazen tunel eta                
putreekin. Ikusi info osoa hemen. 

4- Vasco– Navarro trenbidearen bide berdea: 76 km, Lizarratik Gasteizeraino. Kolore leunak eta    
zereal lurrak "El cangrejero" bezala ezagutzen den trenbide zaharretik. Informazio gehiago nahi        
izanez gero, ikus hemen.  

5- Tarazonicaren Natur Bidea: forma leuneko 22 km Nafarroako hegoaldean. Tuteran hasi eta             
Tarazonan amaitzen da. Ikus informazioa hemen. 
 

 

Ibilaldi errazak eta entretenigarriak mendian 
http://pompaeli.com/5-paseos-por-el-monte-faciles-y-entretenidos-para-ninos-en-navarra/ (gaztelaniaz)

 

“Dronda-Mata de Haya” bidezidorra 

Belaguako haranean dago, Izaban, 5 kilometroko bidezidor       
zirkular eta ebaki honek 100 metroko desnibela du eta denbora          
estimatua ordu eta laurdenekoa da. Paisaia ederra, pagadi        
ikusgarriarekin. Hemen ikus dezakezue informazioa: hemen. 

 

 

“Idoiako Ermita” bidezidorra 

Izaban ere aurkitu genuen ibilbide polit hau, aurrekoa baino         
apur bat errazagoa. 2,3 km luze da, ordubeteko iraupena         
du eta 3-4 urtetik gorako txikientzat gomendatzen da. Esca         
ibaiaren pareko pasealekua, landaretza ugariz betea.      
Bertan, ur kristalinozko iturburu bat, Izaba ikusteko       
begiratoki bat eta santutegi polit bat aurkituko ditugu.        
Hemen ikus dezakezue informazioa: hemen. 
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https://www.valledebaztan.com/eu/tours/via-verde-del-bidasoa/
https://www.valledebaztan.com/eu/tours/via-verde-del-bidasoa/
https://www.andoain.eus/eu/plazaolako-bide-berdea
https://www.andoain.eus/eu/plazaolako-bide-berdea
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3039/Foz-de-Lumbier.htm
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3039/Foz-de-Lumbier.htm
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Senderosyrutasbici/5832/Camino-Natural-Via-verde-del-ferrocarril-Vasco-Navarro.htm
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso.aspx?o=4111&
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso.aspx?o=4111&
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso.aspx?o=4111&
http://pompaeli.com/5-paseos-por-el-monte-faciles-y-entretenidos-para-ninos-en-navarra/
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Senderosyrutasbici/7526/Sendero-
https://vallederoncal.es/aire-zabaleko-jarduerak/mendi-ibiliak/idoiako-ermita/?lang=eu


“Artikomendía” bidezidorra 

Sei kilometro inguruko bidezidor zirkular hau Izabatik       
abiatzen da eta aurrekoak baino zailtasun pixka bat gehiago         
du, desnibel handiagoa baitu (265 metro). Ur-jauzi eder        
batek, kobazulo batek, zubi batek eta pago-baso batek        
prestatu gaitu ibilbide polit honetan. Zoragarria dirudi! Hemen        
ikus dezakezue informazioa: hemen. 

 

    

“Basajaunberroko basoa” 

Desnibelik gabeko 4 kilometroko ibilbide xume bat, txikientzat        
egokia (gurdi eta bizikletentzat ere egokia dela diote). Ibilbide         
hau Orreagatik abiatzen da eta ordubete iraungo du. 

Bidearen erdia basotik doa, beste erdia zolatatik (egun        
beroetan txanoak eta ura eramateko oharra hartu).       
Informazio gehiago: hemen. 

 

“Zentzumenen ibilbidea” 

Iratik familian egiteko eskaintzen dituen bidezidorretako bat       
da bidezidor hau, baina horrek beste sarrera bat ematen du.          
Beraz, oraingoz asko gustatu zaidan hau kontatuko dizuet. 

2 km-ko ibilbide biribila, hau da, ordu erdiko paseoa basoan,          
pagoak, pinuak, hurritzak edo gorostiak ikusteko eta, gehien        
gustatu zaidana, Urtxuria ibaiaren ubidea bi aldiz       
zeharkatzeko. Ibilbidea zirkularra da eta gutxi gorabehera       
ordu erdiko iraupena du. Beraz, txikienentzat ezin hobea da. 

Informazio gehiago hemen. 
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https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Senderosyrutasbici/7527/Sendero-
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso/Senderosyrutasbici/7525/Sendero-
https://www.irati.org/eu/mendi-ibiliak/herri-bidexkak/sl-na-61a-zentzumenen-ibilbidea/
https://www.irati.org/eu/mendi-ibiliak/herri-bidexkak/sl-na-61a-zentzumenen-ibilbidea/


1.2. Bainurako igerileku naturalak 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araxes ibaia, Betelun | Bikaina 

Ibai-igerilekua presa txiki batek sortutako gerakin baten       
emaitza da. Urak Urbasa-Andiako Parke Naturaleko      
mendigune karstikotik datoz, eta ibaia bainatzeko gunetik 4        
kilometro baino gutxiagora jaiotzen da. Bertan, amuarrainak       
eta uraren kalitate bikainaren beste adierazle batzuk ikus        
daitezke. 

 

Urederra ibaia, Artabiam (Alli) | Bikaina 

Ibai-igerilekua presa txiki batek sortutako gerakin baten       
emaitza da. Urak Urbasa-Andiako Parke Naturaleko      
mendigune karstikotik datoz. Bainu gune berean zubi       
erromaniko bat dago, non amuarrainak ikustea erraza den,        
zalantzarik gabe, bere uren kalitate onaren adierazle bat. 

 
Lizarra ibaiko ur gaziko iturburua | Bikaina 

Igeltsu eta karbonato akuifero batetik datorren urarekin       
betetzen den putzu hau, gatz kontzentrazio oso altuarekin.        
Uraren tenperatura urte osoan zehar konstante mantentzen       
da (udan 17 ° C-tik 18 ° C-ra), beraz, zona hau oso erabilia             
da estazio guztietan. Tradizioak dio bertako urek       
sendagarriak direla, batez ere azaleko gaixotasunentzat.  
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Allozko urtegia | Bikaina 

Allozeko urtegia (930 hektarea) Salado ibaiaren ibilguan zehar        
dago, buztinez eta hareharriz osatutako substratu batekin.       
1930ean eraikia, itsas kirolez, arrantzaz edo bainuaz gozatzeko        
toki pribilegiatua da. 

Erkameztiek, larreek, sastrakadiek eta pinuek inguratzen dute.       
Puntua da surflari, wind-surflari eta piraguisten kontzentraziokoak, hemen ohikoak baitira hiru eta            
lauko indar-haizeak. Udan, uren tenperatura 16 eta 25 °C artekoa da. 

 

Morea urmaela, Beriainen | Bikaina 

Morea urmaela Nafarroako Hezeguneen Inbentarioan dago      
katalogatuta. Bere uren kalitatea bikaina da eta 1994tik        
kontrolatua dago. Ez du zuzenean hondakin-uren inolako       
isurketarik jasotzen. Horregatik, analisiek kalitate bikaineko      
balioak eman dituzte azken urteotan. 

Bela-eskolarako ontziraleku bat du. Debekatuta daude motordun txalupak. Balsa inguratuz, 1,5           
kilometroko luzera duen bide perimetral bat dago, paseatzeko aproposa. Arrantza eremua da eta             
asko erabiltzen da horretarako... Uraren tenperatura 18 eta 24 ºC artean mugitzen da udan. 

 

Nabaskozeko Benasako arroilako ibaia | Bikaina 

Benasako arroilako ibai-igerilekua naturaz inguratutako leku      
batean dago, eta, bere balioengatik, Garrantzi Komunitarioko       
Leku (GKL) izendatu dute. 

Baldintza mediterraneoak ditu Pirinioetako inguru batean, eta,       
beraz, izeiak eta karraskak nahasten dira paisaian. Urak        
Benasako errekatik datoz eta hormigoizko igerileku batean       
biltzen dira. 1994. urteaz geroztik uraren kalitatea kontrolatzen duen gunea da. 

 

Uztarrozeko igerilekua | Bikaina 

Uztarrozeko ibai-igerilekua Pirinioetako Uztarrozeko    
herrian dago, Erronkariko bailaran. Uztailean, zeharkako      
egurrezko oholak jartzen dira zubiaren ondoan, ura       
biltzeko eta bainatzeko behar den sakonera izateko. Urak        
freskoak dira, udan 14-17 ° C-ko tenperatura dute. 

 

Aragoi ibaia, Zarrakaztelun | Bikaina 

Presa batek Aragoi ibaian sortutako bainu-eremua. Zuhaitz       
handiak dituen ingurune pribilegiatua da. Presak 300 metroko        
zabalera du, eta ibaiak behera egiten duen egunetan        
ur-ikuskizun polita eskaintzen du. 
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El Pulguer putzua, Tuteran | Bikaina 

El Pulguer putzua Garrantzi Komunitarioko Lekua (GKL) eta        
Natur Erreserba da 1987tik. Nafarroako bainu-gunerik      
hegoaldekoena da, eta klima lehorra du, Errege Bardeatik        
gertu baitago. Uraren tenperatura 22 eta 26 ºC artekoa da          
udan. Gazitasun ertain-altua du. Uretako kirolak buia       
batzuekin mugatzen dira. 

. 

Urederra ibaia, Zudairen | Ona 

Zudaireko ibai-igerilekua zentral hidroelektriko baten presak      
sortutako geldiune baten emaitza da. Uztailean, abuztuan       
eta irailaren erdian dago zabalik. Soroslea du, haurrentzako        
aproposa egiten duena. 

 

Eska ibaia, Burgin | Ona 

Burgiko ibai-igerilekua GKL batean dago (garrantzi      
komunitarioko lekua), almadien presatik ibaian behera.      
Eska ibaia Pirinioetako ibai bat denez, urtez urte eratzen         
diren legarrezko uharteak, itxuraz eta posizioz aldatuz       
doaz. Kareharrizko mendi hezeko ibaia da. Ohea tamaina        
ertain-handiko legarrez egina dago. 
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1.3. Kolunpioak dituzten parkeak  
(Gazteleraz. http://pompaeli.com/mis-parques-columpios-preferidos-de-pamplona-y-alrededores/) 
 

Kolunpioak et Skate parkea Barañaingo Lakuan 

Barañaingo lakura iritsi bezain laster, herriaren azken aldean, gure ezkerretara, U eremuarekin            
aurkituko gara, gure patin edo patineteekin eta kolunpio eder batzuekin gozatzeko. Gune honek itzal              
eta belar asko du, eta pasealeku polit bat ere badu, aurrerago zehaztuko dugun lakuaren eremu               
osoan zehar. 

 

 

 

 

 

 

    

Zentzumenen parkea (http://www.noain.es/eu/elortzibar/zentzumenen-parkea/) 

Noainen kokatua, Zentzumenen Parkea, lorategi eder bat da, errekatxo bat, kraskadatxo bat,            
heskaiak, kolore preziatuko zuhaitz kukuak, baratzea, urmaela eta oiloak dituena, nondik           
paseatzea, benetako atsegina den (hortik dator bere izena). 

Lautadatxoa jarri duten jolas parke berrian da. Berdegune zabal bat, denok jolastera joan ahal              
izateko: parkea haurrentzat, nagusientzat eta txakurrentzat! Kolunpio tradizionalez gain,         
plataforma birakariak, lurrean sartutako ohe elastikoak, saski super original bat, erlax-hamaka           
eta tirolina bat aurki ditzakegu, besteak beste. 
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http://www.noain.es/eu/elortzibar/zentzumenen-parkea/


Soken parkea Lezkairun (Alfredo Landa) 

Sokaz egindako parkea da. Hemen ez dago zurik, ez harririk, ez hondarrik. Sokak bakarrik. 

Eskalatzaile ausartentzako aproposa, baina baita oreka garatzeko, kulunka etzanetan kulunkatzen          
uzteko edo erle-habietan etengabe biratzeko ere. Tirolinak maite dituztenentzat ere badute bat. 

 

 

 

 

 
 
 
Mendillorriko ur-biltegiak 

Mendillorriko parke hau ezin hobea da piknika egiteko. Horretarako mahaiak, itzalpeko zuhaitz            
asko, barkilan etzateko belar mulliditoa eta zabu entretenigarriak ditu. Hemen tradizionalak           
orekazko zurezko zirkuitu batekin elkartzen dira. 
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Taxoare parkea 

Taxoare herrian kokatua, La Fuente kalean (herria zeharkatuz), parke hau piknik bat egitera             
joateko beste hautagai bat da. Horrez gain, mahaiak, zuhaiztiak, atezaindegiak dituen futbol-zelai            
bat, frontoi estali bat, tirolina bat eta kolunpio tradizionalak ere baditu. 

  
Berriozarko parkea 

Berriozarren (I. Mendialdea ikastetxearen ondoan), oso polita den parketxo bat dago etxeko            
txikienentzat. Dena egurrezkoa.  
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Jolas librerako parkea Uharten 

Uharten dago, Virgen Blanca ikastetxe publikoaren parean. Parke horretan, zura, harea eta harriak             
dira protagonistak, eta haurraren lehentasunak eta mugitzeko askatasuna gailentzen dira. 

 

 

Cordovillako parkea 

Cordovillan dago, Errelekuren ondoan. Berria da, ohe elastikoak lurrean sartuta, futbito zelai txiki             
bat, egurrezko arrapalak... eta aurrean beste parke tradizionalago bat. 

  
  
  

 
  
  

 
 

  

12 



Trinitarios parkea 

Parke honek pump-track pista bat du, non txikiek abiadura gozatzeko aukera duten beren             
patinete/bizikletekin eta egurrezko eta harrizko jolastoki txiki bat. 

Pistak bi zirkuitu ditu, kolorez bereiziak. Bat txikientzat eta beste bat helduentzat. Pista hori nahikoa               
bete ohi da, eta jende asko joaten da bertara. Batzuetan, pixka bat zaharragoak dira hara joaten                
diren gazteak; horregatik, txikienekin joateko, batzuetan ez da oso ideia ona izaten. 

Ondoan, jolasteko gune txiki bat dago, etxetxo bat eta egurrezko tren bat dituena. Aukera bikaina da                
txikienak entretenitzeko, eta helduenek pistatik hegan egiten dute. 

Parkearen itsatsia: ez du itzalik, eta, beraz, udako egun eguzkitsuetan, benetako labea izateko joera              
du. 

 

 
 

 
Uranga parkea Burlatan 

Jauregi bat, duela mende bat baino gehiago Migelek eta bere emazte Benitak eraikia, orain              
Burlatako udal-parke bat dira, piknika egiteko eta tarte atsegin bat pasatzeko beste leku zoragarri              
bat. 

Berde asko, kolunpioak, tirolina bat eta hegaztien konpainia... 
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Ripagainako super txirrista 

Irudi batek mila hitzek baino gehiago balio du, beraz, argazki hau utziko dizuegu, eta soilik esan                
txirrista hipergalaktiko puska Ripagainan dagoela (Berlin, Dublin, Lisboa eta Erripagaña          
etorbidearen arteko plazatxo batean) eta ondoan bi tirolina daudela. 

Mutiloan ere badago bat, Amma Mutilvaren ondoan. Eta Sarrigureneko berria ikusgarria da. Eta             
Atarrabian bat egiten ari direla diote. 

 

                                              
 
 

Roller pista, Skate parkea eta kolunpioak Antoniuttin 

Anttoniutti parkean dago. Batez ere, nahi duen edonork patinajea eta aisialdia praktikatu dezake.             
(Roller pista Antoniutti parkean). 

 

 
Takonerako kolunpioak 

Iruñeko Alde Zaharrera iritsi aurretik Takonera parkean       
dagoen paraje idiliko batean. Zuhaitz pilo baten erdian,        
kolunpio batzuk aurkituko ditugu, txikienek gozatzeko      
aukera izan dezaten. Hemen, sokazko piramide bat eta        
egurrezko kolunpio batzuk aurki ditzakegu, txirrista,      
zalditxo eta abar. Kolunpio gutxi batzuen ondoren,       
gainera, paseatzera joan gaitezke beti.. 
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Kolunpìoak Yamagutxi parkean 

Donibane auzoan dago, Yamaguchi parkearen barruan. Parke polit bat da, kolunpio ugari            
dituena: txirrista, zubia, soka-piramidea, sokaz egindako ibilbidea, etab. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Aranzadi parkeko kolunpioak 

Aranzadi parkean daude, Txantrea, Antsoain eta Arrotxapearen       
eremuan. Pasealeku polita du ertzetatik eta belar-eremuetatik.       
Azken zatian, "El Vergel" adineko pertsonen egoitzatik hurbilago,        
egurrezko kolunpio hauek daude, non, besteak beste, euren        
ibilbidea eginez, oreka eta psikomotrizitatea landuz goza daitekeen.        
Amaitzeko, parke honek tirolina ikusgarria du, non txikienek eta ez          
hain txikiek tiraka gozatu ahal izango duten. 
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1.4. Barañain, Iruñea eta Iruñerriko parkeak eta pasealekuak 
 

Barañaingo Lakua eta Ibai-parkea 

Barañain herriaren amaieran Lakua dago. Bertan kolunpioak, Skate parkea, iturriak, belarra, lakua            
eta agurtzera hurbiltzen diren ahate oso atseginak aurki ditzakegu. Ibilbidea barrutik eta kanpotik             
egin daiteke, edo belarretan eserita gozatu. 

Barañaingo behealdean, Lagunak elkarteko igerilekuak dauden poligonotik gertu, Eulza         
aisialdi-gunea dago. Ibilbide polita egiteaz gain, Arga zeharkatzen duen pasealeku osoan zehar            
joan gaitezke, edo Iruñeko auzoetara, Zizurrera edo Arazuri herrira, edo belarretan eser gaitezke,             
edo txakurren aisialdirako gune batera, ibaira, etab. 
 

 
 
Argako Ibai Pasealekua 
(http://www.parquefluvialdepamplona.es/parquefluvial/eu/rio_arga/paseo_fluvial_arga.asp) 

Arga ibai-pasealekua hamaika kilometroko luzera duen bidea da, eta Arga ibaiaren ertzetik            
igarotzen da. Iruñera Magdalenako baratzeetatik sartzen da, Arrotxapea auzoa gurutzatzen du eta,            
hirigunera hurbildu ondoren, San Jorge auzotik urruntzen da. Pasealekuak Iruñerriko herri askoren            
ertzak ere zeharkatzen ditu: Burlata, Atarrabia, Arre, Barañain eta Zizur Nagusia. Ibilbide edo zati              
hori oinez edo bizikletaz egin daiteke, bide gehiena laua eta erraz iristeko modukoa baita. 

Sanduzelaiko tartea (Cuatro Vientos zubia – Milutze zubia) 

Cuatro Vientos zubia galtzadatik gainditu behar dugu, eta berriro ibaira jaitsi, adreilu gorriz             
egindako galtzada-harrizko zati hori hartzeko. Ibaiaren ibilgua estutzen doa, eta, beraz, urak            
abiadura handiagoa darama. Pasealekuak atzean uzten ditu frontoi bat, iturri bat, presa bat, errota              
bat... eta hiritik gero eta gehiago urruntzen da paisaia lasai, zuhaizti eta isil batean barneratuz.               
Beste aldean, urrunean, Donibane auzoa. Zati honetan, mendeurreneko beste zubi bat dago,            
Milutzekoa, erromatar jatorrikoa edo Erdi Aroko garaikoa, XIX. mendean berreraikia. Hortik aurrera            
pasealekuak jarraitu egiten du Iruñea atzean utzi arte. 
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Iruñea eta Iruñerriko parke nagusiak (Turismo.navarra.es) 
 
Antoniutti  

Baiona hiribidearen amaieran dago. 1977an eraikia, nahi       
duen edonor patinatzen eta olgetan aritzen da batez ere.         
Era berean, urtean zehar hainbat kirol ikuskizun       
antolatzen dira. Haurrentzako parke bat eta 140x20       
metroko pista estali gabe bat ere badaude,       
argiztapenarekin, harmailarik eta aldagelarik gabe. 

 

 
 

    
Taconerako lorategiak 

Taconera lorategiak Iruñeko parkerik zaharrena, ederrena eta enblematikoena dira. 90.000 metro           
koadroko azalerarekin, harresien inguruan dago finkatuta, Alde Zaharretik oso gertu, estilo           
erromantiko eta versaillesko nabarmenaren barruan. 

Bere egiturak, zuhaitz eta lore espeziez josia eta askotariko eskultura elementuekin,           
bisitarientzako ibilbide ezberdinak ahalbidetzen ditu. Baina paradisu honen ezaugarri bat, bere           
hobietan dagoen zoo txikia da, non oreinak, ahateak, faisaiak, beltxargak, indioilar errealak...            
erdi-aske bizi diren. 

Taconera zeharkatzea garaipen arku moduko atariak, Julian Gayarre tenore erronkariar          
ospetsuaren monumentua, Mariblanca maitea eta ospetsua nabarmentzen diren eskulturak eta          
Teobaldo II.aren ojiba-arkuak aurkitzea da. Vienés kafetegia Iruñeko ikasle eta sortzaileen           
topalekua da. 
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Yamagutxi parkea eta Galaxiako lorategia: 85.000 metro koadroko parke hau Donibane auzoaren            
amaieran dago, Iturrama eta Ermitagaña auzoen ondoan. Bere izenak Japoniako Yamagutxi hiria            
gogorarazten du, Hiroshimako bizilaguna eta Iruñea 1980tik senidetuta dagoena, Nafarroako patroia           
den San Frantzisko Xabierkoaren ebanjelizazioaren oroigarri. 

Ekialdeko estilokoa, 1997an diseinatu zuten japoniar paisajistek, eta, beraz, Eguzki jaioberriaren           
kulturatik inportatutako lorategi baten berezko elementu guztiak ditu, bere mimo, fintze eta fintasun             
guztiekin. Landare eta zuhaitz-espezieak, batzuk autoktonoak, elementu apaingarriekin bizi dira,          
hala nola suhama (hondartza), azumaia (urmaelaren gaineko etxola), yatsubashi eta ishibasi           
(zubiak), taki (ur-jauzia) edo lakuko geiserra, hogei metroko altuera duen ur-zurrustada. 

Parke honetan kolunpio eder eta dibertigarriak aurkituko ditugu, baita Iruñeko planetarioa ere.            
Bertan, publiko guztiarentzako zientzia-dibulgazioko topaketa, erakusketa eta proiekzioez        
gozatzeko aukera izateaz gain. 

Parke honetan ere aurkitu dezakezuna. 
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Arantzadiko parkea: 150.000 metro karratuko parkea, Argaren ezkerraldean, Arrotxapea eta          
Txantrea auzoen artean, eratutako ibaiaren meandroan. 
Parke natural (ibaiertzeko eremua), nekazaritza-parke (baratzeak) eta hiri-parke (berdeguneak,         
plazak, haurrentzako jolas-gunea) izaera duten espazioen segida da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medialuna parkea: 1935ean eraikia eta Victor Eusak diseinatua. Hau hiriko begiratokirik           
onenetakoa da, katedralaren ikuspegi politekin. II. zabalgunean dago, Labriteko aldaparen ondoan           
eta Argara begira. Harresiaren mutur batean eraiki zen. 67.000 m2-ko azalera du. 

Bere esparruan, terraza duen kafe bat, Sarasateren monumentua eta Arga ibaiaren gaineko            
begiratoki pribilegiatu bat daude. Halaber, hainbat zuhaitz eta landare espezie, aterpe, heskaiak,            
pergolak, eskulturak, bankuak eta iturriak espazioan zehar banatzen dira. Iruñeko hirugarren           
lehorte erraldoia nabarmentzen da. Bi haur-parke eta wifi gunea ditu. 
 

 
 
Ziutadela eta Gazteluko Bira parkea: Taconera hegoalderantz abiatuz, Gazteluko Birara iritsi           
ginen, izen honekin, Ziutadelako antzinako glazisak ezagutzen direlarik, defentsarako funtzioa izan           
zutenak, eta, 1964an, gotorlekua udalaren esku geratu ondoren, kultura- eta aisialdi-gune handi            
bihurtu zirenak. 

Ziutadela Hiriartea Kultura Garaikideko Zentroaren egoitza da. Bere pabiloietan erakusketak eta           
jarduerak aurkituko ditugu; bere lorategietan egile ezagunen eskulturak: Oteiza, Basterretxea,          
Miralles, Agirre, Larrea, Eslava, Ugarte de Zubiarrain eta Juarros. 

Gotorlekuaren kanpoaldean, paseoa atsegina da, bai lubakien aldetik, bai Gazteluko Biraren           
aldetik. Ibilaldi honek, eraikuntza militar errenazentistaz gozatzeko aukera ematen du, bere distira            
osoan: errebellineak, kontraguardiak, estalitako bideak, zubi altxagarriak, tronerak eta gotorlekuak.          
Bide horietan astigarrak, altzifreak, pagoak, izeiak, pinuak, lizarrak, zumarrak eta zedroak aurki            
daitezke, besteak beste. Zuhaitzen artean, hainbat hegaztiren aterpea dute, hala nola Europako            
autotxoa, hontz txiki bat, eta erdipurdiko noktulua edo saguzarra, zeinak habia-kutxak baititu            
parkean zehar. 
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Unibertsitate Campusak: 1952an sortutako Nafarroako Unibertsitateak estilo solemne eta klasikoa          
jasotzen du, aire berritzaileagoko eraikin berriekin batera. Bere campusak 400.000 metro karratu            
baino gehiago ditu eta unibertsitate anglosaxoiak gogorarazten dituen diseinua du. Iruñeko           
periferiako birika berde handia da. Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 1987an sortua, ahizpa gaztea            
da, bere espazioan txikiena, baina estilo abangoardista argian diseinatua, bere garaiko korronte            
arkitektonikoen lekuko egiten duena. Campusak 240.000 metro koadro ditu eta Francisco Javier            
Saenz de Oiza nafar arkitekto ospetsuaren lana da. Bere berezitasunik bitxienetako bat bere             
lorategietan dago, non bost kontinenteetako ehun zuhaitz espezie baino gehiago biltzen diren. 
 

 
 
Vaguada parkea: lorategi hauek Donibane auzoan daude, Iruña Park hotelaren eta Golem zinema             
aretoaren ondoan. Belarrezko lerro bat da eta, goiko aldean, iturri polit bat dauka. Iturritik gertu               
kolunpio batzuk daude, etxeen artean dagoen plaza batean. Zerbait hartzeko terrazak ditu eta,             
parkearen erdian, dortoka itxurako lorategi polit bat. 
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Biurdana parkea: Donibane eta Sanduzelai auzoen artean dagoen parke publikoa, Arga ibaiaren            
ertzean. Zerbitzu publikoak, tenis-pistak, saskibaloia eta futbola ditu. Azalera hau du: 27.000 metro             
koadro. 1984an eraikia, hainbat zuhaitz espezie biltzen ditu: indioen gaztainondoa, astigarra, lizarra,            
karpea, almez, etab. 
 

 
 
Etxabakoitz goia pasealekua: Etxabakoitz goian, azpian Etxabakoitz duela, pista politak dituen           
pasealeku polit bat aurkituko dugu. Esertzeko bankuen gune bat du, paisaia ikusteko eseri ahal              
izateko, eta igogailu bat ere badu, Etxabakoitz ingurura jaitsi eta Arga pasealekutik paseatu ahal              
izateko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trinitarios parkea: 2014an eraikia, Arga ibaiaren ondoko ibai-pasealekua zabaldu eta Donibane,           
Taconera, Arrotxapea eta Sanduzelai arteko loturak hobetu ziren. Parkeak 85.109 m2 ditu eta bi              
gunetan banatuta dago. Arrotxapetik hurbilen dagoenak Kosterapea toponimoa du izena, eta           
Plazaola eta Oblatas zubien artean hedatzen da, ibaiaren ondoan. 30.459 m2 ditu, berdeguneetan             
banatuta, haurrentzako jolasekin eta aisialdirako berdegune handi batekin. Bigarren gunea          
Cuatrovientoseko zubiaren eta Nafarroako Villoslada-Biurdana Institutuaren artean dago,        
Sanduzelai auzoaren ondoan, eta 54.650 m2-ko pasealekua, egoteko eremua eta ibai-parkearen           
zati berri bat ditu. 

 
Hainbat eremutan zuhaizti berriak eta kontserbatuak daude, ibaiarekiko paraleloak diren eta           
elkarrekin lotzen diren bide nagusiak eta jolas-jardueretarako eta kirol-jardueretarako erdiko          
belardia mugatzen dutenak, bizikleta-erreia, bizikletentzako eta patinentzako gunea, begiratoki edo          
arrantza-gune gisa erabiltzen diren hormigoizko bankuak, harea-zabalgunea, parkeko elementu         
natural gisa diseinatutako farolak eta aska txiki bat. 
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2.- ORDAINDU BEHARREKO AISIALDIA eta DENBORA LIBREA 
  
PIRAGUISMOA 

Caparrosoko errota-piraguismo Eskolak haurrentzako, helduentzako eta taldeentzako jarduerak        
eta ikastaroak eskaintzen ditu, ingurune natural batean ikasi eta ondo pasatzeko. Iruñea-            
Piraguismoa piraguismoko lantaldea prestakuntza eta esperientzia handiko profesional talde batek          
osatzen du, eta eskainitako jarduera guztiak diseinatzen eta irakasten dituzte. Haiekin, urte osoan             
zehar, piragua, kayak eta natura-inguruneko beste jarduera batzuk gozatu ahal izango dituzu. 

Haurrentzako jarduerak honako hauek dira, besteak beste: kayakaren hastapen-ikastaroa         
haurrentzat (20 €-tik aurrera), Kayaken ikastaro azkarra (15 €-tik aurrera pertsona bakoitzeko),            
Kayak, pertsona heldu eta adingabeen taldeentzat, (10 €-tik aurrera pertsona bakoitzeko) edo            
udako kanpamentu hiritarrak haurrentzat (120 €/ nahi izanez gero). 

Informazio gehiago (gaztelaniaz): https://www.piraguismopamplona.com/ 
 

 
RIVER GURU 

Familian egiteko abentura-jarduerak, haurren adin desberdinetara egokituta daudenak. Familian,         
naturan eta kirola egiten dugun bitartean eguna pasatzeko aukera paregabea. Konbinazio ezin            
hobea denok batera dibertitzeko. Jarduera mota asko daude, baina guztiak daude prestatuta            
garapena segurua eta dibertigarria izan dadin. Lehentasunen arabera, honela banatzen ditugu: 

Ura: Rafting, hidrospeed, open kayak. 

Mendia: Eskalada, Ferrata bideak, mendi-ibiliak. 

Mistoa: Barrankismoa, uretako gynkana, multiabentura. 

Informazio gehiago (gaztelaniaz): https://www.riverguru.es/ 
 
 
 
MUGITU 

Mugi zaitez Mugiturekin eta gozatu naturaz! Mugituk barrutik transmititzen du Lizarrako Lurraldeko            
kultura-paisaiaren aberastasuna, natura, kirola eta bizikidetza biltzen dituzten proposamenekin.         
Mugituko profesionalak Lizarran hazi dira eta leku honek eta jende honek ezkutatzen dituzten             
sekretuak ezagutzen dituzte. Gainera, adituak dira aire zabaleko kiroletan (trekkinga, eskalada,           
piraguismoa, espeleologia...) eta kanpamentuak eta prestakuntza-dinamikak antolatzen. Azken        
batean, munduaren zati eder hau erakutsi nahi dizuete, testuinguru didaktiko, interaktibo eta, nola             
ez, dibertigarri batean. 

Proposamenak 3 ekintza-ildo ditu: KIROLAK, TALDEA eta BIZIKIDETZA. Hitz horiek beren           
jardueretan parte hartzen duten pertsonen gaitasunak garatzeko lantzen duten forma eta edukia            
adierazten dute. Hauek dira ardatzak. 

Lizarra, Nafarroako alde honetan Urbasa eta Andia Mendilerroak daude, ipuin batetik ateratako            
paraje bikainak, haietan galtzeko aproposak. Urbasan Urederra ibaia jaiotzen da, Egarekin elkartu            
eta Lizarrara iritsi arte jaisten dena, bi ibai hauek benetan ondo pasatzeko aukera ugari eskaintzen               
dituzte. Lizarratik 5 km-ra San Fausto dago. 
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Eskaladarako kareharri idealak, inguru hau eta Etxauri Europa osoko eskalatzaileek bisitatzen           
dituzte. Bi eskolen artean 500 eskalada-bide baino gehiago dituzte. 

Informazio gehiago: https://mugitu.net/eu 
 
 
 
BAZTAN ABENTURA PARK 

 
Parke berri hau Baztan aldean dago, eta jarduera ugari biltzen ditu, familia, lagun-talde eta              
ezkongabeen agurrak ospatzeko aproposak... Ikastetxeentzat, elkarteentzat, erakundeentzat... ere        
antolatzen dituzte jarduerak. 
JARDUERAK: 
- Tirolina erraldoien zirkuitua (Canoping): 4 tirolinako zirkuitua, bakoitza 300-460 metro luze eta             
120 metro baino gehiagoko altuerakoa, ikuspegi ikusgarriekin. 8 urtetik aurrera. 

- Tirolina txikien zirkuitua (Canoping): 40-45-50 metroko luzera eta 65 metroko luzera duten 4              
tirolinako zirkuitua, Beartzun errekaren gainetik 20 metroko altueran. 4 urtetik aurrera. 

- Kanoi-aquapark naturala: aquapark naturala, uretako txirristekin, putzuetarako jauziekin,         
rapelekin, ferrata-bidearekin... Horrez gain, arroila 200 metro inguru jaisteko aukera ematen digu,            
jauziekin, txirristekin eta abarrekin, 8 urtetik aurrera. 

- Burdinbide handia, 200 metrokoa, ikuspegi ikusgarriak dituena: kirol-modalitate hau arroka           
natural bat igotzen joatea da, harkaitzaren horman txertatutako grapa batzuekin eta une oro erabat              
ziurtatuta joateko aukera ematen duen bizi-lerroarekin. 8 urtetik aurrera. 

- Pendulua: ausartenentzat, 100 metroko altueran dagoen plataformak 140 metro inguruko           
hegaldiarekin jauzi ikusgarria egiteko aukera ematen digu. 15 urtetik aurrera. 

- Bidezidorrak: guneak erakargarritasun handiko bidezidor batzuk ditu. 

Informazio gehiago: https://www.navarraaventura.com/baztan-abentura-park/?lang=eu 
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SENDAVIVA 
 

Datorren uztailaren 4an, berriz irekiko ditu ateak Nafarroako Erriberan kokatutako abentura- eta            
dibertsio-parkeak. 120 hektareako hedadura du, eta Errege Bardeako Parke naturaletik gertu           
dago, UNESCOk Biosferaren Erreserba izendatu baititu. Tigreak, hartzak, katamotzak,         
kanguruak... 200 animalia-espezie baino gehiago, hala nola, Tirolina Handia, boisleigh-a,          
txalupetako ibilaldiak eta abar, eta 40 hegazti baino gehiagok parte hartzen duten harraparien             
hegaldia. Dibertimenduzko egun oso bat haur eta helduentzat. 
Tarifak:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazio gehiago: https://www.sendaviva.com/eu/ 
 
 
 
BERTIZ ABENTURA PARK 

Narbarte herrian kokatutako arborismo parkea, erabat berritua, segurtasun arloko azken teknologiak           
dituena. Arborismo jarduerez gain, parkeak paintball-a praktikatzeko aukera eskaintzen du.          
Informazio gehiago: https://www.navarraaventura.com/?lang=eu 
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ARTAMENDIA ABENTURA PARKEA 

Artamendia naturan dagoen abentura parke bat da, Nafarroako Aibar herritik 3 kilometrora dagoen             
harizti zahar baten azpian. Bere kokapenak, baso eder baten barnean, naturan zuzenean egiten             
diren jarduerez gozatzeko aukera ematen dizu. Parke honetan zuhaitzen adarretatik ibiliko zara eta             
kolunpioetan, sareetan, tirolinetan eta zubi esekietan trebea zarela erakutsi beharko duzu. Elementu            
horiek guztiak zoruaren altuera jakin batean daude jarrita, bertigoa probatzeko. Artamendia           
abentura-parkean egun berezi bat partekatu ahal izango duzu zure familiari edo lagun-taldeari modu             
originalean eta segurtasun osoz desafio eginez. 

Zirkuituaren tarifak (BEZa, segurtasuneko materiala eta erantzukizun zibileko asegurua barne): 

- Hastapena: 20 pertsona baino gutxiago -+ 9 €/ pertsona/20 pertsona baino gehiago -+ 7 €/ 
pertsona 

- Abentura: 20 pertsona baino gutxiago -+ 13 €/ pertsona/20 pertsona baino gehiago -+ 9 €/ 
pertsona 

Informazio gehiago (gaztelaniaz): https://www.parqueartamendia.com/ 
 
 
 
 
IRRISARRI LAND 

IrriSarri Land Igantzin, Baztan-Bidasoako Bortzirietako eskualdean, kokaturiko landa eremua eta          
abentura parkea da. Egin daitezkeen jardueren artean: arborismoa, tirolinak, paisaia-ibilbideak,          
besarkaden basoa, jolastokia, ur-jolasak, disc golfa, Tibeteko zubia, dirt park eta beste asko. 
Tarifak: prezioa 15 € eta 44 € artekoa da, egin nahi diren jardueren arabera. Sarrera aldez aurretik                 
erosi behar da, eta mahaia erreserbatzea gomendatzen dute. 

Informazio gehiago: https://www.irrisarriland.com/eu/ 
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3.- HIRI-KANPAMENDUAK, LUDOTEKAK, LANTEGIAK, etab. 
  
2020KO UDAKO HIRI-KANPAMENDUAK. ZAINTZA-GUNEAK 

 
Izena emateko epea ekainaren 18tik 24ra. DEITU HUTSIK GERA DAITEZKEEN PLAZAK ZEIN            
DIREN JAKITEKO. Gizarte Zerbitzuen eta Komunitate Garapenaren Arloko telefonoaren bidez (948           
420510, 948420533). 
 
Iruñeko Udalak zaintza-eremu batzuk sustatzen ditu, hiriko haur eta nerabeak bateragarri egiteko,            
jolasteko eta gizarteratzeko aukera emango dutenak ingurune seguru batean, COVID-19rekin          
lotutako araudia eta osasun-testuingurua kontuan hartuta. 
 
Norentzat: 6 eta 12 urte bitarteko haurrak eta 14 urte arteko haurrak, desgaitasunen bat badute, eta                
lehentasunez Iruñean erroldatuta badaude (plaza-soberakinik badago, erroldatu gabeko pertsonak         
sartzea baloratuko da), eta haien gurasoek, lan-arrazoiengatik edo beste arrazoi batzuengatik,           
zerbitzu hori behar badute. 
 
Plazen muga: 100 egun ikastetxe bakoitzean. 
 
Hizkuntzak: adinaren araberako taldeak egingo dira gaztelaniaz eta euskaraz, betiere adingabeen           
kopuruak horretarako aukera ematen badu. 
 
Lekua: jarduera aldi berean egingo da hiriko 4 ikastetxetan. Zentro baten edo bestearen             
erabilgarritasuna esleituko da, jatorrizko auzoaren arabera: 
 

● Ermitagaña PK 
● IP Hegoalde 
● CP Cardenal Ilundain 
● Iturrama PK 

 
Datak: uztailaren 6tik abuztuaren 28ra, biak barne. (Asteka). 
 
Ordutegia: 08:00etatik 15:30era. 
 
Prezioa: 9 €/ egun jantoki-zerbitzurik gabe eta 13:30-14:00 orduan irteera. 16 € eguneko,             
jantoki-zerbitzuarekin eta irteera 15:00-15:30 bitartean. 
 
Informazio gehiagorako: https://www.pamplona.es/eu/udakohirikanpaldiak 
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SUEÑOS LUDOTEKA (Mendebaldea) 
 

Ludoteka zerbitzua, haurrek ondo pasatzeko jarduera dibertigarri eta askotarikoekin, edo, besterik           
gabe, lana eta familia uztartzeko. 4 hilabetetik 10 urtera bitarteko adingabeei zuzendua, hezitzaile             
bakoitzeko 9 pertsonako talde murriztuekin. Jolasak, pintakarak, esperimentuak, planetarioko         
txangoak, ibaira eta abar izango dira. 

Informazio gehiago (gaztelaniaz): https://www.facebook.com/centro0a3educacioninfantil/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GURBINDO ETXEA HIRI-KANPAMENDUA (Iruñea, Arrotxapea)

 
Hiriko kanpamenduak urteko hainbat    
garaitan. Bertan, haurrek nekazaritzaren eta     
abeltzaintzaren ingurunea ikasiko dute,    
animaliak zainduz, kirola eginez, taldean lan      
eginez, ahaztutako jolasak aurkituz... Ahalik     
eta interes gehienei erantzun ahal izateko,      
eta betiere natura errespetatzea eta     
zaintzea eta bizitza- eta elikadura-ohitura     
osasungarriak sustatzea ardatz hartuta,    
hainbat kanpamendu programatzen dira    
denboraldiaren arabera.  
Informazio gehiagorako:  
 

https://www.casagurbindo.es/campamentos-de-verano-en-casa-gurbindo/  
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KAERU HIRI-KANPAMENDUA: (Iruñea, Alde Zaharra
 

4 eta 12 urte bitarteko haurrentzako kanpamenduak, garapen emozionalekoak, jolasean eta arte            
plastiko eta eszenikoetan oinarritutako metodologiarekin, esparru sinboliko baten barruan (historia,          
abentura edo gaia). Esparru horretatik sormen- eta harreman-gaitasun eta -trebetasunak garatuko           
dira, haurrek trebetasun emozional berrien garapena sustatu eta gatazkak edo blokeoak gainditu            
ahal izan ditzaten. 

Informazio gehiago (gaztelaniaz): https://kaerukaeru.net/portfolio-items/campamento-urbano-verano-2020/ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIRI-KANPAMENDUA INGELESEZ: (Iruñean: Mendebaldea eta Arrotxapea, eta Mutiloan) 

Hiri-kanpamendua, egun erdiko gaikako asteen arabera, 3 eta 10 urte bitarteko haur guztientzat,             
Kids&Us-eko ikasleak izan edo ez. Gure Metodo Sailak diseinatutako jarduera, lantegi, dantza eta             
kantuz beteta, ingelesa ikastearen eta primeran pasatzearen arteko uztartze perfektua bermatzen           
dute. Jarduerak astero aldatzen dira eta beti Fun Week gaiaren ingurukoak izaten dira. 
Informazio gehiago (gaztelaniaz): https://pamplona.kidsandus.es/es/fw2020.html 
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LE BAL HIRI-KANPAMENDUA: (Iruñean: Mendebaldea eta Arrotxapea, eta Mutiloan)
 

3 eta 12 urte bitarteko haurrentzako kanpalekuak. Bai gure ibilbideak (12 urte baino gehiago              
daramatzagu gure bezeroei zerbitzu hori ematen), bai Magisteritzan, Pedagogian, Haur Hezkuntzan           
eta hizkuntzetan esperientzia eta prestakuntza handia duen gure taldeak, familiek gugan konfiantza            
izaten jarraitzen dute urtez urte. 
Jolasen, eskulanen lantegien, dantza-jardueren eta sorpresa askoren bidez, zure seme-alabek          
ondo pasatuko dute, ikasi egingo dute eta trebetasun guztiak garatzen jarraituko dute. 
Informazio gehiago (gaztelaniaz): https://campamentolebal.com/#!/inscripciones 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
LEGO DISCOVER BRIKS BIDEZKO HIRI-KANPAMENDUA (Anstsoain)

5 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzendutako udalekuak eta udako lantegiak, Legorekin gozatzeko, 
ikasteko eta sortzeko. Izen-emateak eta informazio gehiago telefonoz. 
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ENGLISH CAMP NAFARROA UDALEKUA (Ollaran) 
 

Ingelesa ikastea naturan integratutako bizitza osasuntsuarekin uztartzen dugu, dibertimenduarekin,         
abenturarekin eta jarduera askorekin, baina harago goaz. Astean zehar, parte-hartzaileek beren           
garapen pertsonalean lagunduko dieten erantzukizunak izango dituzte esleituta, betiere         
naturarekiko errespetua eta inguruko ingurunea zaintzea sustatuz. 
Informazio gehiago (gaztelaniaz):https://www.englishcampnavarra.es/oferta/ 

 
 

 
 

 
    

HOLANDARAKO BIDAIA FAMILIAN. WATERLAND
 

Nola prestatu Holandarako bidaia bat Waterlandera pakete turistikorik gabe, etxean planifikatutako           
kotxearekin eta ibilbidearekin, eta hasieratik jakinda lekuak bisitatu nahiko lituzketela. 

Informazio gehiago (gaztelaniaz): 
https://www.aprendiendoconmontessori.com/blog/viajes-con-peques/ 
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UDALEKUA URBASAN 

Lehen mailako ikasketak egiten ari direnentzat pentsatutako kanpamenduak. 6-12 urte. Jarduerak           
ahalik eta ingurune onenean konbinatzea. Euskara 2020/06/29tik 2020/07/03ra. Gaztelania         
2020/07/06tik 2020/07/10era. Iritsi eta zuzenean Urbasako kanpinean jasotzea. 
Informazio gehiago: https://mugitu.net/eu/lehenengo-lerroa/nuevas-marcas-edelrid-vaude 
 
 

 
 

 
    

EDUKATIVE: ROBOTIC SUMMER CAMP (Arrotxapea) 
 

Robotika Edukative campusak bere irudimena eta adimena sustatuko ditu eta lidergo eta talde-lan             
trebetasunak hobetuko ditu. 10 haur arteko talde txikietan lan egiten dugu, horietara eta haien              
beharretara egokitzeko. Beti adin-tarteen arabera bereizita. Eta hori guztia ingelesez! 
Dibertsioa, teknologia eta ikaskuntza uztartzen dituen esperientzia. 
Informazio gehiago (gaztelaniaz): https://edukative.es/summer-camp-verano-pamplona/ 
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HIRI-KANPAMENDU MUSIKALAK MUSAS Y FUSAS (Donibane, Iturrama, Sarriguren, Gorraiz) 
 

Gure hiriko musika-kanpamenduetan jolasetik egiten dugu lan musikarekin. Gorputz-perkusioa,         
kantua, gorputz-adierazpena, interpretazioa, inprobisazioa, talde-lan handia. Mugimendu sortzailea,        
yoga eta erlaxazio, sorkuntza eta interpretazio lantegiak ere egingo ditugu musikaren bidez. 

Musas y Fusas taldeak esperientzia handiko musika profesionalak ditu haur taldeekin. Gure            
metodologia jolasean, behaketan eta dibertimenduan oinarritzen da, haur bakoitzaren adinera eta           
prozesura egokituta. 

- Adinak: 2010 eta 2016 artean jaiotako haurrak 
- Ordutegi orokorra: 09:00etatik 13:00etara. Sartzeko aukera 8:00etatik hasi eta irteeraraino           
14:00etan 
- Asteko prezioak: 
- Ordutegi orokorra: 85 € 
- Sarrera edo irteera malgua: 95 € 
- Sarrera eta irteera malguak (08:00etatik 14:00etara): 105 € 
-* % 5 deskontua, bigarren neba-arreba 
-* % 10 deskontua, hirugarren neba-arreba 

Informazio gehiago (gaztelaniaz):  

https://musasyfusas.com/servicios/campamentos-urbanos-musicales/ 
 
 
 
LUDOTEKA: SALA PASATIEMPOS (Iturrama) 

 
Jolasteko, marrazteko, abesteko, dantzatzeko eta barre egiteko ludoteka elebiduna. 
Informazio gehiago (gaztelaniaz): 
https://www.facebook.com/168007673891495/photos/rpp.168007673891495/544877986204460/?ty 
pe=3&theater 
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CNAI: UDALEKU LUDIKOA INGELESEZ (Iturrama eta Barañain) 
 

Ingelesezko murgiltze linguistikoko eguneko ikastaroen proposamen honen helburua da haurrek          
hizkuntzak praktikatzea, kasu honetan ingelesa, modu dibertigarrian udan jarduera ludikoak eginez.           
Horretarako, asteko programa desberdin bat eskaintzen da, ekainaren 29tik irailaren 4ra bitarteko            
goiz guztietan, Haur Hezkuntzako 1. mailatik hasi eta DBHko 2. mailako ikasleetaraino, eta nahi              
duten aste guztietan eman dezakete izena. 

Jarduera Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleei zuzenduta             
dago. 

Ordutegia: ikastaroaren ordutegia: 9:00etatik 14:00etara (haurtzaindegiko ordutegia 7:30etik        
9:00etara luza daiteke). 

Taldeak: gehienez 12 kideko taldeak osatuko dira, ikasturtearen edo zikloaren arabera taldekatuta,            
honako taldekatze-maila hauen arabera: 

Ikastaroa non emango den: Basoko BHI (Iruñea) eta segurtasunez eskatu eta egin daitezkeen             
herrietako beste zentro batzuk. 
  
Txandak eta asteko gaiak: 

1. Astea (ekainak 29-uztailak 3): We will rock you 
2. Astea (uztailak 6-10): Welcome to the zoo (Barañain) 
3. Astea (uztailak 13-17): SAVE the Planet 
4. Astea (uztailak 20-24): Circus 
5. Astea (uztailak 27-31): Super chef 
6. Astea (abuztuak 3-7): Scalextric 
7. Astea (abuztuak 10-14): Robotic Lab. 
8. Astea (abuztuak 17-21): got Talent 
9. Astea (abuztuak 24-28): art Week 
10. Astea (abuztuak 31 - Irailak 4) (Barañain) 

 
Ikastaroaren prezioa: 5 eguneko txandak: 79 €, 9:00etatik 14:00etara. 
Goiztiarren zerbitzua aste osoan 7:30etik 9:00etara: 15 € 
 
* Familia ugaria edo guraso bakarreko familia diren familiek beherapen hauek izango dituzte             
ikastaroaren kostuaren gainean: 

Familia ugari orokorra edo guraso bakarrekoa % 10eko deskontua aplikatuko zaio: 71,10€ 
Familia ugari berezia % 20ko deskontua aplikatuko zaio: 63,20 € 

Informazio gehiago (gaztelaniaz): https://www.cnai.es/eu 
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ANIMA CAMP: KANPALDI LUDIKOA (Antsoain) 
 

Animazio soziokulturaleko profesionalek zuzenduta, udalekuan haurrek gymkhanak, jolas librea, 
esperimentazioa eta abar izango dituzte. 
 
Informazio gehiago (gaztelaniaz): 
https://www.facebook.com/337789843628056/photos/gm.3056058227774250/738370590236644/
?t ype=3&theater 
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4.- IGERILEKUAK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. UDAL IGERILEKUAK 
 
 
ARANTZADIKO KIROLGUNEA 

 
Arantzadiko kirolgunea non dago: Arantzadi itzulia kalea zk.g. beheko solairua 31014. Telefonoa:            
948223002. Web orria: https://www.pamplona.es/eu/node/8910 

Bulegoak astelehenetik larunbatera daude zabalik, 9:00etatik 21:00etara. 

Kontsultatu zuzenean instalazioan, udako eta neguko denboraldian abonamenduak igortzeko         
ordutegia zein den jakiteko, instalazioa irekitzeko ordutegi osoarekin bat ez datorrelako. 

INSTALAZIOEN ERABILERA: 
 
NEGUAN (urtarrilaren 1etik ekainaren 14ra eta irailaren 16tik abenduaren 31ra): 
Astelehenetik larunbatera, 09:00etatik 21:00etara. 
Igande eta jaiegunetan: itxita. 
Irailaren 8tik 15era: itxita. 
Abenduaren 24an eta 31n itxita. 
 
UDA (ekainaren 22tik irailaren 7ra): 
INSTALAZIOAK: astelehenetik igandera, 10:00etatik 20:30era. 
IGERILEKU ESTALIA: astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 20:30era 
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COVID-19 KAUSAREN ONDORIOZKO FUNTZIONAMENDUA: 
Sartzeko 2 txanda: 10:00etatik 15:00etara eta 15:30etik 20:30era. 
Txandak erreserbatzea 48 ordu lehenagotik eta eguneko sarrerak erostea 24 ordu lehenagotik Web             
orrialdean https://aranzadi.provis.es/eta aplikazio mugikorrean. 
Erretegien erreserba aurreko eguneko 19:00etatik aurrera. 
Padel-pista eta frontoia erreserbatzea, gehienez ere 1 ordu egunean. 
Gimnasio itxia, neurriak malgutu arte. 
Igerileku klimatizatua, eguneko ordu erdiko txandak. 
Denbora errealeko edukiera, mugikorrerako aplikazioaren eta webgunearen bidez        
https://aranzadi.provi.es/ 
 
2020ko TARIFAK: 

EGUNEKO SARRERAK: 
2 eta 13 urte bitartekoak: 3,85 euro. 
14 eta 24 urte bitartekoak: 3,90 euro. 
25 eta 65 urte bitartekoak: 5,50 euro. 
65 urtetik gorakoak: 3,85 euro 

 
SASOIKO ABONUAK: 

2 eta 13 urte bitartekoak: 119,60 euro. 
14 eta 24 urte bitartekoak: 166,15 euro. 
25 eta 65 urte bitartekoak: 238,65 euro. 
65 urtetik gorakoak: 119,60 euro. 
Ordainketak banku-erakundean diru-sarrerarekin edo instalazioaren txartel propioarekin       
egiten dira. 

Galduz gero, udalaren egiaztapen-txartel berria ematea, txartelaren berritze bakoitzeko: 11,20 euro. 
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AQUAVOX SAN JORGE KIROLGUNEA

 

Aquavox San Jorge kirolgunea. Hilerriko bidea zk.g., beheko solairua. Telefonoa: 948.22.77.78.           
Web orria: http://www.aquavoxsanjorge.es/index.php?idioma=2 
 
Bulegoak astelehenetik larunbatera daude zabalik, 9:00etatik 21:00etara. 

Kontsultatu zuzenean instalazioan, udako eta neguko denboraldian abonamenduak igortzeko         
ordutegia zein den jakiteko, instalazioa irekitzeko ordutegi osoarekin bat ez datorrelako. 

INSTALAZIOEN ERABILERA: 

UDA (ekainaren 23tik irailaren 15era): 
INSTALAZIOAK: astelehenetik igandera, 10:00etatik 20:30era. 
IGERILEKU KLIMATIZATUA eta SPA: itxita. 

 

COVID-19 KAUSAREN ONDORIOZKO FUNTZIONAMENDUA: 

Sartzeko 2 txanda: 10:00etatik 15:00etara eta 15:30etik 20:30era. 

Txandak erreserbatzea 48 ordu lehenagotik eta eguneko sarrerak erostea 24 ordu lehenagotik Web             
orrialdean http://www.aquavoxsanjorge.es/index.php?idioma=2 eta aplikazio mugikorrean. 

Erretegien erreserba aurreko eguneko 19:00etatik aurrera. 

Gimnasio itxia, neurriak malgutu arte. 
Denbora errealeko edukiera, mugikorrerako aplikazioaren eta webgunearen bidez        
http://www.aquavoxsanjorge.es/index.php?idioma=2 
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BERRIOBEITIKO UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK

 

Udalaren kirol instalazioak Garbikunde andrea kalean daude. 
Ordutegi-erreserbak ezartzen dira, espazio bakoitzaren edukiera eta hauek dira ordu-erreserbaren          
xede diren guneak: 

A. Igeriketako igerilekua  
B. Hidromasaje igerilekua  
C. Spa 
D. Muskulazio-gela. 

 
Ordu-erreserbek gutxienez 10 minutu bermatuko dituzte, langileek errepasoa desinfektatzeko         
aukera izan dezaten. 

“Gesport” aplikazioaren bitartez egin behar dira erreserbak, “Centros Deportivos” atalean klikatuta,           
eta instalaziora sartuta,   
http://www.piscinasmunicipalesberrioplano.es/index.asp?num=10&idioma=_eu&idi=1 Webean, edo   
telefono bidezko erreserba, gehienez 48 ordu lehenago, 948 30 38 52 zenbakira deituta. 
 
INSTALAZIOETAKO EDUKIERA 
COVID-19 dela eta, hainbat instalaziotarako edukiera aldatu egin da eta honela geratuko litzateke: 

Igeriketako igerilekuan: 4 pertsona igeriketan /17 pertsona bainu librean 
Igerileku hidromasajea: 7 pertsona 
Spa: pertsona 1 
Neguko aldagelak: 6 pertsona/aldagela 
Udako aldagelak: 6 pertsona/aldagela 

Tarifak eta sarbideak ezagutzeko esteka honetara sar zaitezke:        
http://www.piscinasmunicipalesberrioplano.es/p_seccionPdf.asp?num=31 
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GELBENTZUKO AISIAGUNEA  

Gelbentzuko Aisiagunea Gelbentzu kalean dago, 9-11 zenbakian, beheko solairua. Tel.: 948 29 12             
09.Faxa: 948 29 05 01. E-posta: guelbenzu@navarra.es. Weba:        
https://www.pamplona.es/eu/node/9514 

INSTALAZIOAK eta ORDUTEGIAK 

Udako kanpainan, zentroa 09:00etan irekiko dute, eta igerilekuak, berriz, 10:00etan. Igerilekuan           
21:00etan itxiko dute, gimnasioan eta frontoian 21:45ean, eta instalazioetan 22:00etan. Ordutegi           
horiek denboraldiko egun guztietarako balio dute, lanegunetarako zein jaiegunetarako. 

Iruñeko Guelbenzu Aisialdi Zentroak udako kanpainarako abonuak jarri ditu salgai, ekainaren 1ean            
hasi eta irailaren 15ean amaituko dena. Zentro hori Iruñeko Arrosadia Milagrosa-auzoan dago            
(Blas de la Serna eta Juan María Guelbenzu kaleen artean), eta lau tarifa-mota eskaintzen ditu               
familia ugarientzat eta errenta bermatua jasotzen dutenentzat (oinarrizko prezioaren % 46raino); 4            
eta 15 urte bitarteko adin txikikoentzat, gutxienez % 33ko desgaitasuna dutenentzat,           
erretiratuentzat eta pentsiodunentzat ( % 44); eta, azkenik, titularrentzat. Udan, erosi eta hurrengo             
30 egunetan erabil daitezkeen hamabostaldiko emanaldietan eta sarreretan. Halaber, zentroak          
urteroko abonuak ditu salgai, sarrerako matrikula bat eta hiru hilean behingo kuota bat eskatzen              
dutenak. 

TARIFAK 
Zentroak hainbat tarifa ditu, paseak eta ordainketak egiteko modalitateak: 

  NORMAL 

(personas 
adultas sin 

descuentos) 

REDUCIDA 

(16-17 años 
y carné 

joven) 

MINI 

(personas jubiladas 
pensionistas, niñas y niños, 

discapacidad 33%) 

MATRÍCULA 

(solo para el 
abono anual) 

60 € 45 € 29 € 

ABONO 
ANUAL 

(pago por 
trimestres) 

60,5 € / 
trimestre 

45 € / 
trimestre 

29 €/ trimestre 

PASE 
COMPLETO 

(del 1 de 
octubre al 31 
de mayo) 

180 € 135 € 85 € 

PASES DE 
VERANO 

98 € 74 € 54 € 
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PASES 
QUINCENAL
ES 

63 € 47,5 € 35 € 

ENTRADA 
DIARIA 

9 € 7 € 5 € 
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LAGUNAK UDAL ZERBITZUA 
 

Lagunak Udal zerbitzua Barañaingo ingurabidean dago, zk.g., Barañain. Telefonoa: 948 18 12 33.             
E-posta: abonados@sociedad-lagunak.com 
 
BULEGOA eta ORDUTEGIAK 

Bulego nagusia sarrerako Hall-aren ondoan dago. Zerbitzu presentzialaren ordutegia astelehenetik          
ostiralera da, 11:00etatik 15:00etara. Ordutegi horretatik kanpoko edozein gestio egiteko, deitu           
telefonoz 9:00etatik 15:00etara. Harremanetarako telefonoa: 948 18 12 33. (Bulegoaren luzapena)           
Faxa: 948 18 43 95 Posta elektronikoa: oficina@sociedad-animsa.com 

TARIFAK 

ERROLDATUEK UDAKO SARRERA 
● 18 urtez goitikoek: 10,00 €  
● 2 - 17 urtekoek: 6,50 € 

 
ERROLDATUGABEEK UDAKO SARRERA 

● 18 urtez goitikoek: 18,00 € 
● 2 - 17 urtekoek: 15,00 € 

 
ABONOA: ZAINTZAILEEK 

● Hilero: 75,00 € 
● Hilabete erdia: 40,00 € 

ABONOA: GIZARTE ONGIZATEA, UDAKO hilabeteko 
● 65 urtez goitikoek: 30,60 € 
● 18 - 64 urtekoek: 61,10 € 

 
ABONOA: UDAN hilero erroldatuek 

● 18 urtez goitikoek: 125,00 € 
● 2 - 17 urtekoek: 71,00 € 
● 65 urtez goitikoek (per cápita errenta familia unitatea<LGS eta >% 50eko ezgaitasuna) 75 € 

 
ABONOA: UDAN hilero erroldatugabeek 

● 18 urtez goitikoek: 260,00 € 
● 2 - 17 urtekoek: 130,00 € 

 
ABONOA: UDAN hilabete erdia erroldatuek 

● 18 urtez goitikoek: 70,00 € 
● 2 – 17 urtekoek: 45,00 €  
● 65 urtez goitikoek (per cápita errenta familia unitatea<LGS eta >% 50eko ezgaitasuna) 40 € 

 
ABONOA: UDAN hilabete erdia erroldatugabeek 

● 18 urtez goitikoek: 130,00 € 
● 2 – 17 urtekoek: 65,00 € 
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UGARRANDIA KIROL INSTALAZIOAK - KIROLDEGIA - UDAL IGERILEKUAK (UHARTE) 

Uharteko kirol instalazioak Ugarrandia etorbidean daude, 2. zenbakian, beheko solairua, 31620           
Uharte.Telefonoa: 9483319101. Faxa: 948 33 20 01.  
 
Web orria: https://www.huarte.es/portal/seccion.aspx?S=17&P=237&N=350.  
Posta elektronikoa: deportes@huarte.es 

Bulegoak astelehenetik ostiralera egongo dira zabalik, 9:00etatik 14:00etara. 

UDAKO INSTALAZIOAK eta ORDUTEGIA (06/07tik 09/14ra): 
Astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 22:00etara. 
Ostiraletan, 09:00etatik 24:00etara. 
Larunbatetan, 10:00etatik 24:00etara. 
Igande eta jaiegunetan, 10:00etatik 22:00etara. 
Ostiral eta larunbatetan, 22: 00etatik 24: 00etara, erretegiak, frontoiak eta aldagelak baino ez dira              
egongo zabalik. 
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BERRIOZARKO KIROLDEGIA 

Berriozarko kiroldegia Antsoain Zendea kalean dago, 2. zenbakian, behea. Telefonoa: 948 30 17             
19. Faxa: 948309434. E-postak: poliberriozar@berrikilain.es / info@berrikilain.es 

INSTALAZIOAEN ORDUTEGIA: 
8:30etik 23:30era, astelehenetik igandera (21:30etik aurrera, soilik, taberna-terraza eremua). 

IGERILEKUAN ORDUTEGIA: 
Kanpoaldean, 10:00etatik 20:30era. Estalian, 8:30etik 16:00etara eta 19:30etik 21:30era. 

 
TARIFAK: http://www.berrikilan.es/eu/ 
 

PERSONAS 
EMPADRONADAS EN 
BERRIOZAR 

    PERSONAS NO 
EMPADRONADAS 

 ENTRADA DE 
DIA 

  5 
ENTRADAS
/ DIA 
  

 

 ABONO 
VERANO 

ABONO 
MES 

ABONO 
VERANO 

ABONO 
MES 

LAB
. 

FEST
. 

+ 61 
AÑOS 60,60€ 37,60€ 70,20€ 43,50€ 5,5

0€ 7€ 22€ 

20-60 
AÑOS 96,45€ 52,50€ 111,60€ 54,50€ 

10,
50
€ 

13,75€ 42€ 

14-19 
AÑOS 77,75€ 45,45€ 90,40€ 51,25€ 8,0

0€ 10,50€ 32€ 

5-13 
AÑOS 60,60€ 37,60€ 70,20€ 43,50€ 5,5

0€ 7€ 22€ 

3-4 
AÑOS 12,25€ 7,50€ 15,65€ 12,10€ 3,1

0€ 3,75€ 
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5.- UDALEKOAK EZ DIREN IGERILEKUAK 
 
CLUB NATACIÓN PAMPLONA

Club Natación Pamplona Iruñean dago, Playa de Caparroso zk.g. kalean, 31014 PK. Telefonoa: 
948223706. Faxa: 948 221962. Kafetegia-jatetxea: 948225086. E-posta: 
info@clubnatacionpamplona.com 
 
 
UDAKO DENBORALDIA (ekainak 15 – irailak 15) 
 
Jauzietako igerilekua: ekainaren 15etik irailaren 15era 
Zortzi kaleko igerileku ludikoak eta haur igerilekuak: ekainaren 8tik irailaren 22ra 

Ordutegi orokorra igandetik ostegunera 
Irekiera: 8:00 
Kirol instalazioen itxiera: 22:00 
Aldagela orokorren itxiera: 22:30 
Txarteldegien itxiera: 00:15 
Kluba hustea: 00.00-00: 30 
Klubaren itxiera: 00:30 

Ostiral, larunbat eta jaiegunen bezperetako ordutegi orokorra 
Irekiera: 8:00 
Kirol instalazioen itxiera: 22:00 
Aldagela orokorren itxiera: 22:30 
Txarteldegien itxiera: 01:15 
Kluba hustea: 01: 30-02: 00 
Klubaren itxiera: 02:00 

BAZKIDE EZ DIRENENTZAKO SARBIDE-PREZIOAK 
 
Eguneko sarrera 

16 URTETIK GORAKOAK 
Lan egunak 18,00 € 
Larunbat, igande eta jaiegunetan 20,20 € 

 
16 URTETIK BEHERAKOAK eta 65 URTETIK GORAKOAK 
Lan  egunak 9,00 € 
Larunbat, igande eta jaiegunetan 10,00 € 

 
Udako paseak 

16 URTETIK GORAKOAK 
Hilabete 286,70 € 
1/2 hilabete 175,25 € 

 
16 URTETIK BEHERAKOAK eta 65 URTETIK GORAKOAK 
1 hilabete 143,30 € 
1/2 hilabete 85,60 € 

 
Ezkongai-paseak 

1 hilabete 187,40 € 
2 hilabete 298,80 € 
3 hilabete 330,20 € 
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Udako denboraldian bakarrik, eta senar-emazteen emanaldietarako izan ezik, Iruñetik 20 km baino            
gehiagora bizi direla egiaztatzen duten pertsonentzat. 

Oharra: eguneko sarrerak eta txartelak instalazioen okupazioaren arabera murriztu ahal izango dira.            
Bazkide ez direnek, eguneko sarrera ordainduta sartu nahi badute, bazkide batekin joan beharko             
dute. 
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OBERENA 

Sebastian de Albe kalean dago Oberena, 31006 Iruñea. Telefonoa: 948235075. Posta elektronikoa,            
administrazioa: n@oberena.org. 
 
ORDUTEGIAK 

BULEGOA: astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 19:00etara. 
INSTALAZIOAK: 
Astelehen, astearte, asteazken, ostegun eta igandeetan, 08:00etatik 23:00etara. 
Ostiral eta larunbatetan, 08:00etatik 01:00etara. 
 

Iaz bezala, udako denboraldian erabiltzeko abonuak eskaintzen dizkie Oberenak bazkideei. Hauek           
dira prezioak: 
 

  

EGUN 
½  (*) 

EGUN 
BAT 
(Astelhen
etik 
ostiralera
) 

EGUN 
BAT 
(Asteburua 
eta jai 
egunak) 

7 
EGUN 

15 
EGUN 

HILABE
TE 1 

Ekainak 15etik 
irailaren 15a 
arteko 
DENBORALDIA 

 

 

65 urte 
gorakoak 

  7,00 10,00 12,00 50,00 85,00 140,00 280,00  

14 eta 64 
urte 
bitartekoak 

10,00 14,00 16,00 80,00 130,00 210,00 420,00  

2  eta 13 
urte 
bitartekoak 

7,00 10,00 12,00 50,00 85,00 140,00 280,00  

(*):Sarrera 16:00etatik aurrera, astelehenetik ostiralera, uztailaren 6tik 14ra, uztailaren 25ean eta           
abuztuaren 15ean izan ezik. Uda honetan, halaber, 10 sarbideko bonoak izango dituzue eskura,             
60,00 euroko prezioan haurren zaintzaileentzat. Goizetarako (10:00etatik 15:30era) edo         
arratsaldeetarako (15:30etik 21:00etara) eta astelehenetik ostiralera (uztailaren 6tik 14ra,         
uztailaren 25ean eta abuztuaren 15ean izan ezik. 
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CIUDAD DEPORTIVA AMAYA

Beloso kalean dago Ciudad Deportiva Amaya, zk.g., 31006 Iruñea. Telefonoa:948246594. E-posta: 
info@cdamaya.com 

ORDUTEGIAK: 

BULEGOAK: Udan, 9:00etatik 16:00etara. 

INSTALAZIOAK: 8:00etatik 02:00etara 
 

 
ALDI BATERAKO BAZKIDEAK, BIKOTEA 

Modalitate honetako baldintzak: 
● Urtebeteko indarraldia, eskabidea izapidetzen den unetik. 
● Prezioa: 270 euro 2 urtetik 13ra bitartean. 

     14 eta 17 urte bitartekoak, 325 euro. 
    18 urtetik aurrera, 492 eurokoa da. 

● Zenbateko hori ordainketa bakarrean ordainduko da kanpaina honi atxikitzen zaion unean 
  

 
EGUNEKO SARRERAK 
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5.- JOLASAK 
5.1. JOLAS KOOPERATIBOAK 

Hemen aurkezten diren jolasak elkarlaneko jolasak dira, hezkidetza lantzeko, garatzeko eta           
sustatzeko. Gure gomendio txikiak besterik ez dira, asko baitira aurki ditzakegun jolasak. 

Barañaingo Ludotekaren Facebookeko orrian, jolasen, eskulanen, filmen, jardueren eta abarren          
inguruko proposamen gehiago aurkituko dituzue. 

ITSASOA, LURRA 
Oso jolas ezaguna da eta nahiko mugitua. Bere emaitza ikusgarria da sortu zen giroan jokatzen               
bada. "Putzu bat". Bat ez badugu, lurrean adaxkekin marraztu dezakegu, edo itsasoa lurretik             
banatzen duen lerro bat egin dezakegu, eta, bide batez, ez gara lokaztuko. Jolasa animatzen duen               
pertsonak "itsasoa!" Oihukatzen duenean, talde osoak putzura salto egiten du. "Lurra!" Oihukatzen            
duenean, talde osoa irteten da bertatik. Animatzailea nahas daiteke "itsasoa!" Edo "lurra!"            
Oihukatuz. Putzua benetakoa bada, dutxak edo arropa garbiak ez lukete oso urrun egon behar. 

UKITU URDINA 
Jolasa zuzentzen duen pertsonak "ukitu urdina" (edo beste kolore edo objektu bat) iragartzen du.              
Parte-hartzaileek iragarritako koloreko beste pertsona batek daraman zerbait jo behar dute. "Ukitu            
sandalia bat" edo "ukitu eskumuturrekoa" kontaktu fisikoa eragiteko. Aldaketa asko daude: "Ukitu            
belaun bat ezkerreko hatz lodiarekin". Oso poliki egitea gustatzen zaie haurrei. 

MIKROFONO MAGIKOA 
Talde-eztabaida luzeetarako teknika kooperatiboa da. Aukeratu handia eta arina den objektu bat            
(kuxin bat, liburu bat, egur zati bat, etab.), talde osoak ikus dezan eta zirkuluaren ingurutik erraz                
igaro dadin. Pertsona batek hitz egiten duenean, hitz egiteko txanda du. Lankidetza gertatzen da              
"mikrofonoa" partekatua denean. Garrantzitsua da "mikrofonoa" seriotasunez tratatzea. 

DRAGOIA: 
Joko honek ondo funtzionatzen du gehienez zortzi pertsonarekin; zazpi parte-hartzaile pertsona           
helduentzat edo gehienez zortzi haurrentzat. Pertsona guztiak ilaran daude. Bakoitzak gerria           
hartzen du aurrean duenaren eskuekin. Orduan, dragoiaren "burua" (ilarako lehen pertsona)           
"buztana" ukitzen saiatzen da (ilarako azken pertsona), eta "gorputzak" (gainerako pertsonak)           
isatsa ez ukitzen laguntzen du, pertsona bakoitzak aurrean duenarekin kontaktua galdu gabe.            
Dragoi bat baino gehiago badago, bakoitzak bere aldetik jardun dezake. 

BAZTERTZAILEAK EZ DIREN MUSIKA-AULKIAK: 
Helburua pertsona guztiak jokoan mantentzea da, baita aulkiak sistematikoki kentzen direnean ere.            
Bertsio lehiakorrean bezala, musikak jotzen du eta aulkiak kentzen dira musika gelditzen den             
bakoitzean. Joko horretan, ordea, gero eta gehiago elkartu behar dira taldean, aulkien zati batean              
eseri edo besteen gainean jarri, eta horrela mantendu jokoa amaitu arte. Azkenean, jolasa hasi              
zuten neska-mutikoek aulki batean leunki goratuta amaitzen dute. Jolas honetan parke batean            
jolastea bururatzen bazaizu eta eskuzko aulkirik ez badago, pertsona katuak aulki gisa erabil             
daitezke. 
 
PIO – PIO: 
Jarduera zoragarria talde handientzat (15 edo gehiago). Begiak estaltzen dira eta begiraleak            
taldeko pertsona bati xuxurlatzen dio: "Zu aita edo ama oiloa zara". Orain pertsona guztiak              
nahasten hasi dira, begiak itxita. Bakoitzak beste pertsona baten eskua bilatzen du, estutu egiten              
du eta galdetzen du: "Pio-pio?". Besteak ere "Pio-pio?" Galdetzen badu, eskutik askatu eta Bilatzen              
eta galdetzen jarraitzen dute. Bitartean, ama edo aita oiloa isilik egoten da beti. Pertsona batek               
galdetzen duenean eta besteak erantzuten ez dionean, aitak badaki ama edo aita oiloa aurkitu              
duela eta isilik geratzen da eskutik helduta. Norbaitek eskuak hartuta eta isilik aurkitzen baditu,              
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taldean sar daiteke. Laster "pio-pio" gutxiago entzungo da pertsona guztiak eskutik helduta egon             
arte. Gero, begiraleak begiak irekitzeko esango die. Beti harridura eta barrea sortzen ditu. 
 
SUGE ERRALDOIA: 
Ikusi duzu haur txikien suge bat basoan zehar barreiatu eta sisea egiten? Bestela, utzi haurrei suge                
handia aurkezten. Parte-hartzaileak, hasteko, ahuspez etzanez eta aurreko pertsonaren orkatilak          
hartuz hasten dira, sabelen gainean lurrean irristatuko den bi laguneko suge bat egiteko. Ondoren,              
talde osoa elkartzen da suge erraldoi bat sortzeko. Neskei gustatzen zaie ikustea ea suge hori bere                
bizkarrean irauli daitekeen bananduta amaitu gabe, largurak erabiliz. Sugea "mendiak" igo daiteke,            
"Zuloak" zeharkatu edo "zuhaitzak" igo, edo kuzkurtu eta lotara joan daiteke. Suge koordinatu bat              
behar da azken gauza hauek egiteko. Taldeari gehien gustatzen zaiona suge handia modu             
kooperatiboan egitea da. 

LIBURU MAGIKOA: 
Keinu joko bat da. Liburu magikoa irudimenezko leku bat da parte-hartzaileen zirkulu baten erdian.              
Pertsona bakoitza, txandaka, liburura joan eta zerbait ateratzen du. Une horretan, atera duen             
objektuarekin lotutako jarduera bat simulatzen du. Adibidez, erraketa bat ateratzen baduzu, tenisean            
jokatzea simulatuko duzu. Simulazioa eta objektua edo objektuak asmatzen dituena zirkuluaren           
erdira joan daiteke eta jokalariari lagundu. Ezin da hitz bakar bat ere esan. Gero, bere lekura                
itzultzen dira zirkuluan, eta beste pertsona batek zerbait ateratzen du liburutik. Jokoak aurrera             
jarraitzen du guztiek beren txanda izan arte. 

KORAPILOAK: 
Pertsona guztiek begiak itxi eta bueltaka hasten dira esku bila. Beste norbaiten eskua hartu behar               
dute euretako bakoitzarekin. Jokalariak eskuak hartuta daudenean, begiak irekitzen dituzte eta           
korapiloak askatu gabe desegin behar dituzte, hori lortzeko lankidetzan. Oso dibertigarria da,            
batzuetan zirkulu handi batean amaitzen diren arren, ohikoena korapilo batzuk egotea baita, eta             
batzuetan bi zirkulu independente edo elkarlotuak. Taldean lankidetza behar da desegiteko. 

EKAITZA: 
Pertsona batek ekaitzaren orkestraren zuzendaritza hartu eta zirkuluaren erdian jartzen da. Orkestra            
batekin bezala, pertsonak banan-banan elkartzen ditu ekaitzarekin (sinfonia). Pertsona bat          
seinalatzen du eta eskuak igurzten ditu. Pertsona horrek imitatu egiten du, eta orkestrako             
zuzendariak biratu egiten du zirkulu osoa, harik eta talde osoa eskuak igurzten ari den arte. Berriro                
hasten da lehenengo pertsonarekin, eta adierazten du hatzak klaskatu behar dituela besteek eskuak             
igurzten jarraitzen duten bitartean. Ondoren, biribila biratzen du berriro, harik eta talde osoak eskuak              
igurtzi eta hatzak klaskatzen dituen arte. Orain, pertsonako, izterretan zapladak emateko adierazten            
du, eta gero, lurra zapaltzen duten bitartean, izterretan zapladak emateko: ekaitzaren gorakada.            
Ekaitz batean bezala, zarata moteldu egiten da, zuzendaritzaz arduratzen den pertsonak pauso            
berdinak ematen dituen bitartean, baina kontrako ordenan, azkenak eskuak igurtzitzeari uzten dion            
arte. 

ANIMALIEN FAMILIA: 
Jokoa zuzentzen duen pertsonak animalien izenak idatzita dituzten papertxoak prestatuko ditu.           
Hogei laguneko talde batentzat nahikoa dira sei animalia mota. Horrela, lau katu, lau txita, lau loro                
eta abar egongo dira papertxoak zozketatu edo parte-hartzaileen artean banatuko dira, guztiek bat             
izan dezaten. Parte-hartzaileek zer animalia egokitu zaien dakitenean, begiak estalita ibiltzen dira            
gelan zehar (20 parte-hartzailetik gorako taldeentzat ez da beharrezkoa), ahotsarekin eta keinuekin            
imitatuz. Jokoaren helburua da espezie bereko beste bat ezagutzea, eskua ematea eta bilaketarekin             
elkarrekin jarraitzea. Horrela, katuek beste katu batzuk bilatzen dituzte lau hankako ibilerarekin eta             
"miau" hotsarekin, txitoek hegatsekin eta "pio-pio" ekin, etab. 
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IPOTXAK eta IRATXOAK: 
Jokalariak zenbaki bereko bi multzotan banatzen dira. Talde bat ipotxak izango dira eta beste bat               
iratxoak. Lehenengo taldeak isilpean adosten du zein kolorez jantziko diren. Bi taldeek aldi berean              
edozein abesti dantzatzen dute, eta ahapaldi bakoitzaren amaieran, nanito eta ipotxen taldeko            
pertsona batek galdetzen dio beste taldeko pertsona bati: zein koloretakoak dira jantzita            
daramatzagun soineko berriak? Iratxoak kolore bat izendatzen du, eta asmatzen ez badu, ipotxen             
eta ipotxen taldeak soinu batekin erantzuten du: ez! Eta ahapaldi berri bat dantzatzen dute. Horrela,               
txandako iratxoak kolorea asmatu arte. Orduan, ipotxen eta ipotxen taldeak "bai!!" Erantzuten du,             
eta "etxe" gisa aukeratu duten eremu, zuhaitz edo beste edozein lekutara joaten dira korrika.              
Iratxoen taldea ahalik eta ipotx eta ipotx gehien harrapatzen saiatzen da. Ondoren, birigarroak             
alderantzikatu eta iratxoek kolorea aukeratzen dute. Joko honetan ez da irabazten, ezta galtzen ere.              
Dantza eta jazarpenen artean energia asko gastatzen da. Ezbehar pertsonalik gerta ez dadin,             
noizean behin lasaitu egin beharko da ausarkeriaz jokatzen duena. 

MUSIKAREN MAGALEAN: 
Aulkien jokoaren bertsio kooperatiboa da. Talde osoak zirkulu bat osatzen du norabide berean             
begiratuz, oso elkarrekin eta eskuak aurrean duenaren gerrian dituela. Musika hasten denean, talde             
osoa ibiltzen hasten da. Musika gelditzen denean, pertsonak atzean duen pertsonaren magalean            
esertzen saiatzen dira. Talde osoak esertzea lortzen badu erori gabe, talde osoak irabazten du.              
Norbait erortzen bada, grabitateak irabazten du. Hobeto funtzionatzen du neurri bereko hamar            
pertsona baino gehiagorekin (pertsona handi batek arazoak izango ditu pertsona txikiago baten            
magalean esertzeko). 
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5.2. MAHAI-JOKOAK (https://mesajuegos.com/mejores-juegos-de-mesa-para-ninos/)  
 
TANTRIX 
 
Tantrix Zeelanda Berritik datorren puzzle-joko bat da, mundu osoan oso azkar zabaldu dena, 
eskaintzen dituen ezaugarri ludiko eta hezigarriei esker. 

Tantrixen ezaugarri nagusietako bat da adin guztietako pertsonei jolasteko aukera ematen diela,            
eta joko-mota jokalari bakoitzaren ezaugarrietara edo mailara egokitu ahal dela. Zortearen eta            
trebetasunaren arteko nahasketaren ondorioz, Tantrixek hainbat modutara gozatu ahal izango du,           
dela familia-joko dibertigarri gisa, dela estrategia-joko serio gisa. Jokoaren aldaera ugariek aukera            
ematen dute jokalari batetik seira jokatzeko. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RUMMIKUB 
Nola jokatzen da? Jokoa sinplea da (baina ez hain sinplea). 1etik 13ra bitarteko zenbakiak dituzten               
fitxa pila bat, lau koloretan. Eta serieak (kolore ezberdineko zenbaki berdinak) eta eskailerak (kolore              
bereko segidako zenbakiak) osatu behar dira. Jokalari bakoitza 14 fitxarekin hasten da eta             
lehenengoa jartzea da helburua. Serieak edo eskailerak jokoaren gainazalean jartzen dira, eta            
zatitu/handitu/konbinatu egin daitezke, baldin eta mahai gainean gutxienez hiru fitxa uzten badituzu.            
Dibertigarria da talde batean fitxa bat jarri nahi duzunean, baina zatitu egin behar duzu eta zatitzeko                
fitxa bat falta zaizu, eta orduan beste talde batetik hartzen duzu, eta hor beste talde batekin                
konbinatzen duzu, baina aurretik 1 serieko fitxa bat ekarri duzu eta ai bi gorri falta zaizkidala, nondik                 
hartzen dudan ezer txikitu gabe... Hori guztia buruz egiten da, eta kontzentrazioak eta             
ikusmen-gaitasunak % 100ean egon behar dute. 
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CARCASSONNE JUNIOR 

Estrategia-joko honek Erdi Aroko gaia du, eta Carcassonne jokoaren modalitate sinplifikatu bat da.             
Aukera handia da haurrak estrategia-jokoetan sartzeko, eta sinpleagoa eta aldatuagoa da. 

Jokoaren taulan bideak ixten joatea da kontua, zure koloreko piezak jarri ahal izateko. Ez da               
punturik kontatu behar; beraz, aukera ona da 6 urteko haurrentzat, eta aspergarri samarra izan              
daiteke helduenentzat (horretarako dago Carcassonne normala). 

Partidek 20 eta 30 minutu bitartean irauten dute, baina beti laburtu edo luza daitezke... 
  

                         
 

MONOS LOCOS 

6 urteko haurrentzako mahai-jolasetarako aukera ona, erraza eta non izan behar den Irabazteko             
gaitasunik handiena duena. 

Joko honetan trebetasuna da irabazteko garrantzitsuena, dibertigarria eta arau errazekin. Tximinoz           
betetako palmondo batetik makilatxoak kentzen joatea da kontua, baina kontuz! Ez dira erori             
behar. Tximinoak mugitu eta irristatu egiten dira makilatxoak kentzen dituzten bitartean, beraz, ez             
da hain erraza... 

Bakarka edo taldean jokatzeko jokoa da. Nahiko erraza izan daiteke, eta baliteke azkar             
aspertzea... 
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LINCE (KATAMOTZA) 

Joko hau nahiko lehiakorra da, besteak baino lehenago "zure" fitxak aurkitzea baita helburua.             
Behaketa, ikusmen-zorroztasuna eta islak garatzen dira. 

Helburua ahalik eta fitxa gehien biltzea da. Irudi asko dituen taula bat da, eta "fitxak" banatzen                
dira. Fitxetako irudiak ere taulan daude, beraz, bilatu egin behar dira, eta aurkitutakoan zure fitxa               
gainean jarri. 
 

 

 

TRIPOLO 

Logika eta kontzentrazioa lantzen dituen 3. estiloko jokoa. Jokalariek kartak hartu behar dituzte             
multzotik, eta letra, kolore edo irudi bera duten errenkadak, zutabeak edo diagonalak aurkitu, trikolo              
bat sortzeko. 

.  
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EL LABERINTO MÁGICO 

Labirinto magikoan, azti ikastunek labirinto bat esploratu beharko dute, ireki eta ixten diren             
bidezidorrekin. Bost ikur magiko aurkitu behar dituzu horma ikusezinen labirinto batean. 

Labirintoaren hormak mekanismo sinple baina burutsu batekin ezkutatzen dira, fitxen oinarri           
imantatuan itsasten diren metalezko bolak erabiliz, taularen azpiko hormarekin edo bolarekin           
estropezu egitean erori egiten delarik. 

Partida bakoitza desberdina da eta zailtasun-maila egokitu daiteke hormak gehituz edo kenduz.            
Joko horretan zortea garrantzitsua da, baina are garrantzitsuagoa da kontzentrazioa eta memoria;            
izan ere, horma ikusezin batekin topo egiten duzun bakoitzean, atzera egin beharko duzu, eta              
hurrengo jokaldian bide zuzena gogoratu beharko duzu, estropezu ez egiteko. 

Taldean jolasteko aukera ona da, baita helduekin ere, eta fitxak eta bolak jartzea pixka bat               
kostatzen bada ere, trebetasun eta praktika pixka batekin ez da arazo bat. 
 

 

 

POLILLA TRAMPOSA 

7 urteko edo gehiagoko haurrentzako jolas bat, non irabazteko tranpak egin behar diren... Joko              
erraza, bizkorra eta, batez ere, dibertigarria da, eta zure zortzi kartak kendu beharko dituzu besteek               
baino lehenago... tranpak egiten! 

Partida bakoitzean, jokalari batek "txintxo zaindaria" izan beharko du, eta hark zainduko du             
gainerako jokalariek tranparik ez egitea. Beraz, kontuz! "Txintxo zaindariak" zu ikustea saihestu            
behar da. Jolasteko modua erraza da, 4 ekintza-kartek zer egiten duten jakin behar da, besterik               
ez. 
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GESTOS (KEINUAK) 

8 urte edo gehiagoko haurrentzat gomendatzen da, familian        
jolasteko eta, gainera, talde-lana sustatzeko. 

Oso mimika-joko dibertigarria da, eta irabazteko emanaldirik onena        
egin beharko duzu. Talde-lana da, eta zure taldeak 4 hitz asmatu           
beharko ditu ausaz. Kontuz! Ezin da hitz egin eta denbora muga           
duzu igartzeko. 

Zailtasun-maila doigarria da, 3 maila arteko kartak baitaude. Hori         
bai, gutxienez lau pertsona behar dira jokatzeko, taldeka jokatzen         
baita. 

 
 

Hemen ere ideia gehiago aurki ditzakezue:  

https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/19-juegos-mesa-para-jugar-ninos 

 

EUSKARAZKO MAHAI JOKOAK 
(http://www.katalogoa.eus/produktuak/jostailuak-eta-jokoak/nor-da-nor-argitxorekin-jolasean) 

 

NOR DA NOR? ARGITXOREKIN JOLASEAN 

Jolasaren gaia lanbideak da. Jokoaren helburua      
beste jokalariak aukeratutako lanbidea ahalik eta      
bizkorren eta hark baino lehenago igartzea da,       
ahalik eta galdera egokienak eginez. Jolasteko era       
ugari eskaintzen dira. 

 

 

 

IRENTSI BASERRIA  

Irentsi baserria joko dibertigarri bat da, familia osoarentzat        
modukoa; joko honetan, animalia mota pila bat elkartu eta ondo          
bazkatu beharko ditugu! baina berehala lan egin beharra dago,         
zeren eta otsoak beti ari baitira zelatan. 
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https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/19-juegos-mesa-para-jugar-ninos


ARGITXO ANTZARA-JOKOA 

Argitxo basora joan da, bere kriseilua etxean ahaztuta.        
Prakagorriek aurkitu dute kriseilua, eta, zuen laguntza       
behar dute Argitxori kriseilua eramateko. Bihurtu zeuek ere        
Prakagorri eta lagundu Argitxori! Helburua: Euskaraz      
jolasten disfrutatuz euskararekiko atxikimendua garatzea;     
arau errazak errespetatuz talde jokoetan gogoz eta       
kideekiko errespetuz parte hartzea, eta honekin batera,       
sormena lantzea. Euskal Herriko Ingurune naturala eta       
Euskal Mitologia ezagutzeko jakin-mina izatea, eta      
beraiekiko errespetuzko jarrerak garatzea.  

 

 

EZAGUTU EUSKAL HERRIAREN HISTORIA  

Euskal Herriaren historia ezagutzeko mahai-joko hau 12       
urtetik aurrerako gazte eta helduei zuzendua dago.       
Galdera-erantzunen bidez, jokalaria Euskal Herriaren     
historian murgilaraztea du helburu. Bost ataletan banatuta       
daude 1.500 galdera, historiako bost aro nagusi ardatz        
hartuta: - Historiaurrea - Antzinaroa - Erdi Aroa - Aro          
Modernoa - Aro Garaikidea. Aro bakoitzean, hainbat gairen        
inguruko galderak proposatzen ditu jokoak: - Gizakien       
bizimodua - Hizkuntzak - Bizitokiak eta bizimoldeak -        
Lanbideak, ekonomia, zientzia eta industria - Ohitura,       
mitologia eta erlijioa - Jolasak, jokoak eta kirolak - Artea. 

 

 

FOSILEN MUNDU BITXIA  

Liburu honen eskutik fosilen mundu bitxia eta paleontologia ezagutu itzazu. Lurraren duela milioka             
urteko bizimodua ezagutzeko bidaia proposatzen dizugu. Zer dakizu dinosauroei buruz? Posible da            
itsas animalia baten gorpua mendi-gailurrean topatzea? Kutxa honetan horiek eta beste datu eta             
bitxikeria interesgarri ugari ikas itzazu. Lau fosil dakartza, zugan paleontologiarekiko pasioa piztu            
dadin. 
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