
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6 ETA 8 URTE BITARTEKO HAURRENTZAKO 

JARDUERAK (LHKO 1. ZIKLOA)  
 

Zergatik da hain berezia gizakion burmuina? Animaliena ez bezalakoa da? 

Burmuina behatu eta bere anatomia aztertzeaz gain, nola funtzionatzen duen eztabaidatuko dugu. Animalia 

ezberdinen burmuinak alderatuz, gizakiona bezalakorik zergatik ez dagoen ikusiko dugu. Gainera, gure burmuina 

zaintzeko zer egin dezakegun azalduko dugu. 
 

Neuronak ezagutzen 

Neuronaren de¬finizioa landuko dugu, baita bere egitura eta funtzioak ere. Bestalde, neurona bat eskuz eraiki eta 

ariketa praktiko batzuk egingo ditugu bere funtzionamenduan sakontzeko. 

8 ETA 10 URTE BITARTEKO HAURRENTZAKO JARDUERAK (LHKO 2. ZIKLOA) 
 

Nola garatzen du gure burmuinak ikusmen, entzumen eta usainmena? Burmuinaren atalak deskribatuko 

ditugu eta errealitateari forma ematen dioten zentzumenetan murgilduko gara. Burmuin bakoitza desberdina dela 

frogatuko dugu, ezta hobea ezta txarragoa, joku eta proba anitzen bidez. 
 

Ilusio pertzeptualak. Burmuinari ziria sartzen Zentzumen desberdinetako seinaleak interpretatzean, 

burmuinaren influentzia ikusiko dugu... Beti egia esaten al digu gure burmuinak? 

10 ETA 12 URTE BITARTEKO HAURRENTZAKO 

JARDUERAK (LHKO 3. ZIKLOA) 
 

Nola funtzionatzen du nire garunak? 

Burmuina behatuko dugu, bere anatomia landu eta bere funtzionamendua eztabaidatuko dugu. Neuronaren 

deffinizioa landuko dugu, baita bere egitura, funtzioa eta motak ere. Ondoren, burmuinarekin erlazionatutako 

gaixotasunak azalduko ditugu, haien artean Alzheimerra eta prosopagnosia. 
 

Aparteko adimena duzu? Erakutsi ezazu burmuinaren inguruan dakizun guztia Jarduera honetan burmuinari 

buruzko zenbait mitori mozorroa kenduko diegu. Horretarako, gazteei galderak egingo dizkiegu eta haiek egia ala 

gezurra diren erantzun beharko dute. 

BURMUINAREN 
ASTEA 

 

MARTXOAREN 13-19 
 

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA 
DONOSTIA 

 

IKASTETXEENTZAKO JARDUERAK 
Jarduera dibertigarri eta hezigarrien bitartez, gure 
etorkizuneko zientzialariek burmuinaren 
funtzionamendua eta egitura ulertu ahal izango dute. 
Modu honetan haurrek burmuinari buruz duten ezagutza 
probatu ahal izango dute. 
 
DATA 
2023ko martxoaren 13-14-15- 16- 17 
Bi saio: 9:50 eta 11:15 
 
IRAUPENA 
50 minutos por grupo (reservas para grupos de máximo 30 
niños y niñas) 
 
ADINA: 6-8, 8-10, 10-12 urte 
 
HIZKUNTZAK: Euskara, Gaztelania edo Ingelesa 
 
LEKUA: Eureka! Zientzia Museoa, Donostia 
 
NOLA ERRESERBATU 
Jarduera guztiak doan dira. 
 
Aldez aurretik erreserba egitea beharrezkoa da. 
Ikastetxeek Eurekarekin harremanetan jarri beharko dute. 
 
KONTAKTUA 
Tel.: 943 012 917 
Email: erreserbak@eurekamuseoa.eus 


