


Haurrentzat 

Jolasak eta eskulanak 

 Online jolasteko euskal jokoen sorta. 

 Etxean bertan umeekin jolasteko 70 proposamenen zerrenda. 

 EITBren online jokoak 

 Eskulanak egiteko EITBko tutorialak. 

 Haurrekin egiteko errezetak. 

 Irribarrez: itxialdirako margotzeko eta denbora-pasak egiteko ipuinak 
(inprimatzeko). 

 Hizkuntzarekin jolasean webgunean ere badira hainbat eta hainbat 
aukera ondo pasatzeko. 

 AINA GU youtubeko kanala: Zenbait eskulan proposatzen ditu. 

Filmak, marrazki bizidunak eta telesailak 

 Euskarazko filmak 

 Go!azen telesailaren azken denboraldiko  

 Iparra.eus kanaleko marrazki bizidunak 

 Euskal encodings: haurrentzat telesailak eta filmak 

 Haurrentzat gaikako abestiak 

Ipuinak eta abestiak 

 Ipuinak euskaraz youtube-ko kanala 

 Nafarroako lau bideo-ipuin 

 Euskarazko ipuinak entzuteko audio-ipuinen bilduma 

 Euskal mitologia haurrei kontatua: 10 ipuin 

 Txantxangorria: Euskal musika karaoke formatuan. 

Denetarik 

 Gandasegi Haur Hezkuntza: Itxialdirako proposamenak landu dituzte 
Haur Hezkuntzako ikasleentzat. 

 “ERA Belaunaldi berrien aukera" izeneko webgunea: koronabirusak sortu 
duen egoerara egokitzeko proposamenak argitaratzen dira egunero. 
ERA webgunea Nafarroako udaletako euskara zerbitzuek sortua da, eta 
0-12 urte bitarteko haurren gurasoei zuzendua dago nagusiki. 

Webgunean euskaraz aritzeko eta euskaraz bizitzeko hainbat baliabide, 
aholku eta modu aurkitu daitezke, eta egunotan sortu den egoera 
berezirako, "eguneko kultur proposamena" izeneko atal bat sortu da. Atal 
horretan, egunero-.egunero, proposamen zehatz bat egiten ari da, 
interesgarria, arina eta erosoa. Haurrentzako mugikorretarako 
aplikazioak ere biltzen ditu. 

http://www.jolasak.eu/
http://axular.eus/download/files/noticias/19_20/70ideia.pdf
https://www.eitb.eus/eu/hiru3/jokoak/
https://www.eitb.eus/eu/hiru3/jolasak/eskulanak/
https://www.guraso.eus/category/aisialdia/errezetak/
https://irribarrez.info/berrogeialdia/
https://hizkuntzarekinjolasean.asmoz.org/
https://www.youtube.com/channel/UCIPIRnpSjYrIFA4LYWNLE-g
https://www.eitb.eus/eu/kultura/zinema-euskaraz/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/goazen/
https://www.youtube.com/channel/UC8QA-mDDjP7IWVixu0tbXnw/playlists
http://www.euskal-encodings.com/marrazkiak/
https://www.eitb.eus/eu/hiru3/abestiak/
https://www.youtube.com/channel/UCeT-6v7tTAzSKrr0SolNfKQ
https://eranafarroa.eus/altxor-txikiak-youtuben-bideo-ipuinak/
https://www.symbaloo.com/mix/ipuinakeuskaraz
https://www.txalaparta.eus/eu/liburuak/euskal-mitologia
https://txantxangorria.eus/
•%09https:/gandasegihh.wordpress.com/2020/03/26/4-proiektua-gorputza-eta-osasuna-2020-03-26/
http://www.eranafarroa.eus/
https://eranafarroa.eus/baliabideak/app-ak-eta-jostailuak/
https://eranafarroa.eus/baliabideak/app-ak-eta-jostailuak/


 Amalur Haur Eskola: Etxeko txikienekin disfrutatzeko proposamenak 
egiten dizkigu eskola honek. 

 Elhuyarrek  #NikEtxeanEsperimentuak egutegia sortu du COVID-19aren 
eraginez etxean isolamenduan egoteko egunak arintzeko, eta, bide 
batez, zientziaren inguruko kontzeptu desberdinak modu dibertigarrian 
familiartean ikasteko. 

 Fisika, matematika eta kimika ulertzeko bideoak, Jakindunen eskutik. 

 Kokoriko Hezkuntza Faktoria. 

 Eusko Ikaskuntzaren baliabide pedagogikoak: Umeekin euskaraz jolastu 
eta ikasteko aukera paregabea, eta guztiz doakoa. 

 3EneKantak webgunean etxeko egonaldia modu goxoan eta 
entretenigarrian pasatzeko hainbat proposamen helarazi nahi izan 
dituzte. 

 Karmelo Ikastolak etxean umeekin egiteko 70 jarduera dibertigarri. 

 HAURRENTZAKO YOGA EUSKARAZ: Youtubeko Amalurra Yoga 
Euskaraz kanalean, helduek zein haurrek yoga egiteko hainbat bideo 
daude, guztiak euskaraz. 
· Yoga euskaraz saioa, 1. 
· Yoga euskaraz saioa, 2. 
· Haurrentzako yoga euskaraz. Erlearen arnasketa. 
· Haurrentzako yoga euskaraz. Naturarekin esnatuz. 
 

Helduentzat 

Orokorra 

 Argia astekariaren multimedia kanala:     

223 film labur 
934 erreportaje 
409 dokumental 
312 elkarrizketa 
162 bideo herrikoiak 
154 ekitaldi 
475 hitzaldi eta elkarrizketa 
22 antzerki-lan 
271 telebista-kanaleko webgune 

 Zuzeuren podcastak 

 Euskarazko dokumentalen etxea 

 Puntu.eus fundazioaren youtube kanala: enpresa txikientzat eta kultur 
sortzaileentzat material interesgarria sortu dute euskaraz. 

 Berriaren sormen-aretoa 

 Bideo-jokoen iruzkinak online, Game Erauntsiaren eskutik. 

 IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan liburua libre deskargatzeko 
moduan jarri du UEUk. 

 Topatuk bere Zizelkariak dokumentala ikusgai jarri du.  

http://www.villava.es/eu/news/propuestas-de-la-escuela-infantil-amalur-para-que-los-y-las-peques-se-diviertan-en-casa/
https://bizilabe.elhuyar.eus/eu/media/esperimentuen-pdf-ak/apirilaesperimentuegutegiaok.pdf
https://www.jakindun.com/bideoak.php
https://aiaraldea.eus/komunitatea/Kokoriko
http://www.eusko-ikaskuntza.eus/eu/argitalpenak/baliabide-pedagogikoak/
https://www.eitb.eus/eu/hiru3/osoa/7107441/hiru3ren-eduki-proposamena-etxeko-egonaldia-modu-entretenigarrian-pasatzeko/
https://sites.google.com/a/karmeloikastola.eu/karmeloberria1/2018-2019/hh-eta-lh-eskola-telematikoak/haur-hezkuntza/etxean-egiteko-proposamenak
https://www.youtube.com/channel/UCFEp9MFj1OAjvjFV3IuskKA
https://www.youtube.com/channel/UCFEp9MFj1OAjvjFV3IuskKA
https://www.youtube.com/watch?v=gSZ8fBme9KY
https://www.youtube.com/watch?v=EGwlqJTKipY
https://www.youtube.com/watch?v=Uu4YyainxFA
https://www.youtube.com/watch?v=6ehnr28rnW0
https://www.argia.eus/multimedia
https://zuzeu.eus/saila/podcast/
https://www.zinea.eus/2013/04/06/dokumentalak-com-euskarazko-dokumentalen-etxea/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIeoegsior6j_U3TX-9pgPYPEL6TMGzWh
https://www.berria.eus/berriatb/berria-aretoa/
https://gamerauntsia.eus/gameplayak/
http://www.ueu.eus/denda/ikusi/iktak_eta_konpetentzia_digitalak_hezkuntzan
https://www.youtube.com/watch?v=1ciTlpTZbGs


 Ane Irazabal kazetariak Awlad, hesiak gainditu dokumentala ere bai. Lau 
haur errefuxiaturen istorioa kontatzen digu. 

 Fermin Muguruzak ere bere dokumentalak sarean ikusgai ezarri ditu. 

 Atopia, lehen euskarazko rol jokoa. Sortzaileek online jarri dute. 

 Etxean olgetan zerbitzua jarri du martxan Arrasateko Olgeta dendak. 

Filmak eta telesailak 

 Filmak euskaraz EITBren webgunean. 

 Euskal Herriko satira politikoaren trilogia: 
o Ataun of the dead 
o Joxean’s hil eben 
o Napardeath 

 Kartzela webseriea, arnasguneetako hainbat gazte BEC-en harrapatuta 
gelditu dira, eta haien tirabirak azaltzen ditu. 

 Ihesaldia telesaila. 1976an Basauriko kartzelako bost presok egin zuten 
ihesaldi saiakera. 

 Etxekoak telesaila: Konfinamenduari buruzko umorezko telesaila. 
Asteazkenean 22:30ean. 

 Euskal Encodings-en ehunka film atzematen ahal dira euskaraz edo 
azpi-tituluekin, bai eta dokumental andana bat ere proposatzen dute. 

 Tantaka webseriea, Kanalduderen laguntzaz 
ekoiztua:https://kanaldude.eus/sailak/tantaka-webseriea 

 Kimuak plataformak film laburrak eskaintzen ditu.  

 Filminek orain berri sortu du euskarazko streaming kanal bat. 
Euskarazko fikzioa, dokumentala, marrazki bizidunak eta beste 
eskaintzen ditu(ordainduz da).  

Literatura eta irakurketa interesgarriak 

 Booktegi: euskarazko liburu elektronikoen bilgunea. 

 Susa argitaletxeak bere katalogoko hainbat libururen e-bookak ditu 
sarean, debalde deskargatzeko. 

 EHUren sare-argitalpenak. 

 Ttap aldizkaria (mugikorrean irakurtzen da). 

 Eliburutegiak ere sarean irakurtzeko hainbat liburu ditu. Filmak eta 
telesailak ikusteko aukera ere badago bertan. 

 Armiarma, euskal literatura maite dutenentzat erreferentzia itzela. 

 Ipuina.eus ataria, euskal ipuingintzari aitortza egiten dion ataria. Web 
atari honek euskal ipuin ezagunen eta ezezagunen aterpe nahi du izan, 
argitaratzean oihartzun handia izan zutenena/dutenena zein oharkabean 
pasa zirenena/direnena, generoaren paisaia zabala margotze aldera. 

Kultur sorkuntza 

 DAPA, kultur-sortzaileen eta sorkuntzaren inguruko dokumental laburrak. 

 Berriaren erresistentzia-kutxa: Koronabirusak itxi egin dituenez kultur 
sortzaileek beren lanak erakusteko eta aurkezteko dituzten areto eta 

:https:/vimeo.com/378245030
•%09https:/www.zinea.eus/2020/03/23/fermin-muguruzak-sarean-ikusgai-jarri-ditu-bere-dokumentalak/
https://atopia.eus/
https://t.me/EtxeanOlgetan
https://www.eitb.eus/eu/kultura/zinema-euskaraz/
https://www.youtube.com/watch?v=yezdRoJW7SU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tbko8aN4qn0&feature=youtu.be
https://www.berria.eus/berriatb/napardeath/
https://www.kartzela.eus/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/osoa/6798080/etb-ihesaldia-telesaila-prestatzen-ari-da/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/etxekoak/
http://www.euskal-encodings.com/aurkibidea/#/movies
http://www.euskal-encodings.com/marrazkiak/Dokumentalak.html
https://kanaldude.eus/sailak/tantaka-webseriea
http://www.kimuak.com/
https://www.filmin.es/canal/filmin-euskaraz
http://www.booktegi.eus/
https://susa-literatura.eus/ebook/
https://www.ehu.eus/eu/web/euskara/sare-argitalpenak
http://www.eliburutegia.euskadi.eus/?locale=eu
https://armiarma.eus/
https://www.ipuina.eus/
https://dinamoa.eus/dapa/
https://www.berria.eus/guregaiak/426/


plazak, BERRIAk leiho bat irekiko dio sormenari. Egunero sortzaile batek 
izango du bere plaza partikularra 'Kultura' saileko orriotan. 

 Kulturklik Sorkuntzak atala: Euskal Herriko sortzaileen eta Kultura 
Industrien lanen (liburuak, diskoak, filmak, antzezlanak eta dantza-lanak) 
fitxak biltzen ditu. 

Zientzia eta teknologia 

 Elhuyar aldizkaria. Zientzia eta teknologia aldizkaria. 

 Teknologia eta zientziaren inguruko podcast-ak. 

 Zientzia-kaiera: zientziaren inguruko elkarrizketak, sailkatutako 
idazkiak… 

Entzuteko 

 Badok atarian musika entzun daiteke. 

 Arrosa sarea osatzen duten irratiek ere podcast-ak igotzen dituzte. 

 Irrati gehienek ere online funtzionatzen dute: Euskadi irratia, Naiz irratia, 
Gaztea, Bilbo Hiria irratia, Euskalerria irratia, Xiberoko Boza, Irulegi 
Irratia, Gure irratia... 

 Bertso txapelketatako eta saioetako bideoen bankua 

 Ahotsak.eus, Euskal Herriko hizkerak biltzen dituzten audio pasarteak, 
gure adinekoek kontatuta eta udalerrika sailkatua 

 EiTB Euskal Kantak, euskara hutsean eginiko musika entzungai 

Arte eszenikoak 

 HAATIK dantza konpainiaren lanen pasarteak sarean 
 Artedrama antzerki konpainiak sarean jarri ditu bere hainbat antzezlan 

ikusgai, osorik: 
o Francoren bilobari gutuna: 

https://www.youtube.com/watch?v=9jaJ5oWFi-o 
o Zazpi senideko: 

https://www.youtube.com/watch?v=OSZUxpuL424 
o Hamlet: https://www.youtube.com/watch?v=Xd8WxK73ZU4 
o Hozkailua: https://www.youtube.com/watch?v=Xd8WxK73ZU4 
o Errautsak: https://www.youtube.com/watch?v=paZxkVHrtp4). 

 Tartean Teatroa antzerki taldeak bere hainbat antzezlan jarri ditu 
sarean: 

o Ghero: https://vimeo.com/307222520 
o Lingua Navajorum: https://vimeo.com/111893572 
o Zergatik Jamil?: https://vimeo.com/129710125 
o Ez dok hiru: https://vimeo.com/216812008 
o Pankreas: https://vimeo.com/260983756 

 

 

https://t.co/UeKX5EDQ5d?amp=1
https://aldizkaria.elhuyar.eus/
https://www.sarean.eus/
https://zientziakaiera.eus/zientzia-kaieraren-aurkezpena/
http://www.badok.eus/
https://www.arrosasarea.eus/
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/irratia-online/
https://irratia.naiz.eus/eu
https://www.eitb.eus/eu/gaztea/
https://www.bilbohiria.eus/
https://euskalerriairratia.eus/
http://euskalirratiak.eus/xiberoko-botza.html
http://euskalirratiak.eus/irulegiko-irratia.html
http://euskalirratiak.eus/irulegiko-irratia.html
http://euskalirratiak.eus/gure-irratia.html
https://bertsoa.eus/saioak
https://ahotsak.eus/herriak/
https://ahotsak.eus/herriak/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2020/03/13/eitb-euskal-kantak-euskara-hutsean-eginiko-musika-entzungai/z12-detalle/eu/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2020/03/13/kulturabirusa-haatik-dantza-konpainiaren-lanen-pasarteak-sarean/z12-detalle/eu/
https://www.youtube.com/watch?v=9jaJ5oWFi-o
https://www.youtube.com/watch?v=OSZUxpuL424
https://www.youtube.com/watch?v=Xd8WxK73ZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xd8WxK73ZU4
https://www.youtube.com/watch?v=paZxkVHrtp4
https://vimeo.com/307222520
https://vimeo.com/111893572
https://vimeo.com/129710125
https://vimeo.com/216812008
https://vimeo.com/260983756


Bertsolaritza 

 Bertsoa.eus, bertsolaritzaren plaza digitala: bertsoa.eus, bertsolaritzaren 
plaza digitala. Besteak beste, elkarrizketak, albisteak eta bertso-saioen 
bideoak ikusgai. 

 Bertso ikasgela: etxean gauden lagun guztiei eskainitako sorta: 
berrogeialdiaz etxean gauden lagun guztiei eskainitako sorta. Iñaki 
Gurrutxagak idatzi eta Maddalen Arzallusek abestua, nork bere etxetik, 
guretzat! 

 Beste baliabide ugari: bertsolaritza lantzekoak, ikus-entzunezkoak, datu 
baseak...: egun hauetan bertsolaritza lagun izan nahi baduzu, beste 
hainbat baliabide daude sarean, bertsoa esku-eskura jartzen dutenak. 

 Etxetik etxera bertso-saioak (ostiralero): koronabirusak plazak gelditu 
dituen honetan bertsoaz gozatzeko aukera ezberdinak sortzen ari 
dira. Ostiralero, "Etxetik-etxera" online bertso saioa izango da, 
18:30ean. 6 bertsolari eta gaijartzailea arituko dira zuzenean. 

Ikusizko arteak 

 San Telmo Museoaren eduki digitalak: Besteak beste: 
o  Second Canvas: Euskaraz.  
o Donostiako Eskulturen Atlasa  
o Youtube: Elkano zikloa, Feminismoa eta genero 

berdintasuna, Klima-aldaketa, Argazki-liburuak, Museoaren 
erakusketa iraunkorreko ikus-entzunezkoak 

o Ivoox: San Telmo Museoa zerrenda (Elkano zikloa, argazki-
liburuak, historia, arkeologia...), San Telmo Museoa: Erronkak / 
Desafíos (klima aldaketa, feminismoa, Europa...) 

o Miaka: Ikerketa koadernoak 
o Hiria gure bildumetan 
o Serten mihiseak: Zaharberritze lanak 
o Familientzako tailerra etxean: Egizu bisontearen burezurra: Gida 

eta txantiloia, Tutoriala  

 Bisita birtuala Adarrak bistara erakusketara: Damaris Pan artista 
egoilarraren "Adarrak bistara" erakusketa ikusgai dago 
BilbaoArteren webgunearen bitartez. 

 Bisita birtuala Neofiguración vasca erakusketara: Lumbreras galeria 
bilbotarraren webgunean Neofiguración vasca erakusketako obrak 
ikusteko aukera dago, etxetik mugitu barik. Bertan, Alberto Rementeria, 
Alfonso Gortázar, Daniel Tamayo, Fernando & Vicente Roscubas, 
Merche Olabe eta Víctor Arrizabalagaren lanak dira ikusgai. 

Sukaldean 

 Sukalderako errezetak euskaraz 

 Errezeta gehiago 

https://t.co/lvzUm61gHN?amp=1
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2020/03/13/bertso-ikasgela-etxean-gauden-lagun-guztiei-eskainitako-sorta/z12-detalle/eu/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2020/03/13/bertsolaritza-bidelagun-nonahi-eta-noiznahi/z12-detalle/eu/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2020/03/13/bertsolaritza-bidelagun-nonahi-eta-noiznahi/z12-detalle/eu/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2020/03/27/etxetik-etxera-on-line-bertso-saioa/z12-detalle/eu/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2020/03/17/san-telmo-museoaren-eduki-digitalak/z12-detalle/eu/
https://www.santelmomuseoa.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=3&id=12504&Itemid=310&lang=eu
https://www.santelmomuseoa.eus/atlas/?lang=eu
https://www.youtube.com/watch?v=mw3S_vWTvTw&list=PLoh70uSJFsTFHKkjhy3O0vvd6NBkRKRn-
https://www.youtube.com/watch?v=AweiT36nM9s&list=PLoh70uSJFsTEFrBRMd2sKSPgTvWkmQTcV
https://www.youtube.com/watch?v=AweiT36nM9s&list=PLoh70uSJFsTEFrBRMd2sKSPgTvWkmQTcV
https://www.youtube.com/watch?v=AweiT36nM9s&list=PLoh70uSJFsTEFrBRMd2sKSPgTvWkmQTcV
https://www.youtube.com/watch?v=qBxIzXUAyWc&list=PLoh70uSJFsTHLbHEKPF_HmHWnz-tKmzeg
https://www.ivoox.com/podcast-san-telmo-museoa-erronkak-desafios_sq_f1271698_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-san-telmo-museoa-erronkak-desafios_sq_f1271698_1.html
https://www.santelmomuseoa.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=9&id=8401&Itemid=193&lang=eu
https://www.santelmomuseoa.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=50&cid=3&Itemid=53&lang=eu
https://www.santelmomuseoa.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=8318&cid=5&Itemid=179&lang=eu
https://www.santelmomuseoa.eus/uploads/Exposiciones/Kiputz/Kiputz_bisontea_bisonte_Cova_Orgaz.pdf
https://www.santelmomuseoa.eus/uploads/Exposiciones/Kiputz/Kiputz_bisontea_bisonte_Cova_Orgaz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6VBPUIo80Iw
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2020/03/16/adarrak-bistara-damaris-panen-erakusketa-bisita-birtuala-/z12-detalle/eu/
https://bilbaoarte.org/destacado/exposicion-cuernos-a-la-vista-adarrak-bistara-damaris-pan/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/ekitaldia/2020/03/13/neofiguracion-vasca-erakusketa-bisita-birtuala-/z12-detalle/eu/
http://galerialumbreras.com/exposiciones/pop-art-2/
http://sukaldean.com/errezetak/bilatu?page=2&q=patata
https://www.guraso.eus/category/aisialdia/errezetak/


Hainbat monografiko 

 Gurasotasunaren eta heziketaren inguruko elkarrizketak, adituen iritziak, 
hausnarketak… 

 Oroiteria, 36ko gerraren inguruko ikus-entzunezkoak, testigantzak, 
dokumentuak… 

 GAL 30 urte multimedia: hildakoak, ikerketak, epaitegietako 
dokumentuak… 

 BERRIAren 2019ko urtekaria, iazko albiste garrantzitsuenen errepasoa 

Kirola 

 Zunba euskaraz asteartero 19:00etan. Naizen ere zunbako saioak 
ematen ari dira. 

 Yoga euskaraz hemen , hemen eta hemen. 

 Euskalkirolari instagrameko kontuan, euskal kirolariek beren 
entrenamenduen bideoak egiten dituzte, jendeak etxean entrena dezan. 

 Gorputz Hezkuntza etxean: Gorputz Hezkuntzako irakasleek gomendio 
eta ideia batzuk luzatu nahi izan dituzte bizi dugun egoeraren aurrean 
bizi kalitatea ahalik eta onena izan dezagun. 

 Ariketa fisikoa egiteko ariketak. 

 Dantza.eus-en dantza egiteko tutorialak. 

 Mondragon Unibertsitateak ere etxean ariketa egiteko proposamenak 
egin ditu. Aste Santurako jarduera fisikoaren plangintza ere egin dute. 

 Aktiba zaitez… etxean! izenburupean, Bermeoko Udala etxean kirola 
egiteko bideoak zabaltzen ari da egun hauetan bere sare sozialetan. 
Honakoak dira orain artekoak: 
· Aktiba zaitez… etxean! 01. Kardio zirkuitoa + kore. 
· Aktiba zaitez… etxean! 02. Tono zirkuitoa. 
· Aktiba zaitez… etxean! 03. Gomakaz zirkuitoa.. 

 Biyurrenea izeneko Facebookeko kontuan Egoa Alvaradoren bideo 
batzuk jarri dituzte. Egoa Oiartzungo kiroldegiko entrenatzailea izateaz 
gain, Crossfiteko txapelketetan lehiatzen da. 

  Kirolaisi XXI. Eskola kirola etxean (bideo labur ugari): youtubeko 
kanalean Eskola Kirola Etxean izeneko bideo bilduma jarri du, etxean 
kirola egiteko bideo labur ugarirekin: 

 Igorreko Udalak bere webgunean kirola egiteko hainbat bideo igo ditu:  
· Etxean ere egizu kirola. 

 Andu Martinez Rituerto tolosarrak, egunero-egunero arratsaldeko 
17:30ak inguruan egiten du deialdia sare sozialen bitartez (Instagram 
eta Facebook) eta ariketa egiteko zuzeneko saioak eskaintzen ditu, 
gehienbat euskaraz eta ariketaren bat gaztelaniaz ere bai. Euskaraz eta 
gaztelaniaz ari da ariketak proposatzen.  

 Tolosako Laskorain ikastolako soinketa irakasle Ainhoa Artolazabalek 
ere hainbat bideo prestatu ditu Familian izenburupean.  

 Urolako Komunikazio Taldeak #NiEtxeanZaintzenNaiz egitasmoa 
abiarazi du, eta herritarren ongizatearekin zerikusia duten ikus-
entzunezko piezak eskaintzen joango da. Kirola, elikadura edota 
osasuna izango dira bideo horien ardatza eta abiapuntua, eta 
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eskualdeko adituek emango dituzte gorputza zaintzeko gomendioak. 
Erlo telebistan ikusgai egongo dira. 

 Gimnasia ariketa errazak adinekoentzat. Oiartzungo Iratz Inziartek eta 
Martxel Bereauk adin guztientzat aproposak diren gimnasia ariketak 
proposatzen dituzte.  

 Kontzentrazioa mantentzeko erlaxazio ariketak: Euskal heziketarako Hik 
Hasi aldizkariak plazaratutako Marina Pintosen Orain. Kontzentrazioa 
lantzeko erlaxazio ariketak CDa osorik eskuragai jarri dute egun 
hauetan youtuben, 12 bideotan. Hemen entzun daitezke guztiak. 
 

Telebista saioak 

 Kanaldudek bere saioak nahieran ikusteko parada ematen du 
 Hamaika Telebistak ere sarean ere eskaintzen ditu bere bideoak 

zuzenean edo nahieran. 
 Eitb-ren webgunean ere bere saioak ikus ditzakegu nahieran. 
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