
Erasmus Plus: History 

Sarrera 

Aurten urte garrantzitsua dugu bai Euskal Herriko historian bai munduko historian ere. Izan ere, Magallanes eta 
Elcanok duela 500 urte munduari bira emateko bideari hasiera eman zioten. Bidai honi esker mundua borobila 
zela erakutsi zuen Elcanok, bera izan baitzen bidai osoa egitea lortu zuena, Magallanes Filipinasen hil baitzen. 
Bidai honen garrantzia eta bere nondik norakoa erakusteko txotxongilo antzerkitxo bat prestatuko dute. 

Ariketa 

Elcanok egindako bidaiaren berri ematea du helburu ariketa hau. Horretarako galtzerdiz egindako txotxongiloak 
eta Goma Evaz egindako atrezzoa egin behar izango dute, bideo bat grabatzeko. 
Honetarako hauek izango dira egingo dituzten pausuak: 
 
1.Zer kontatuko duten definitzea 
-Sarrera: 
Kolonen bidaiaren ondorioz, garaian ezagutzen zuten munduaren itxura guztiz aldatu zen. Hala ere, munduaren 
formaren inguruan zalantza handiak zeuden. Horregatik eta galdera hau erantzuteko asmoarekin Magallanes eta 
Elcanok munduari buelta emateko lehen espedizioa antolatu zuten. Kontatuko dugun historia IDATZI. 
-Kolon 
Kolonen abenturak: Gaztela eta Aragoiko koroari babesteko eskatu, bidaiaren gorabeherak, heldu zirenean (ez 
ahaztu Japonen zeudela pentsatzen zutela), Americo Vespuciok Amerika beste kontinentea zela ohartu. 
-Esplorazioak egiteko nahia piztu. 
Eskolak ireki ziren,Vasco de Gamak Afrika inguratuz Indiara heldu zen,… 
-Magallanes eta Elcanoren bidaia 
Bidaiaren prestaketa, Bidaida bera (Amerikaren hegoaldea ezagutu), Filipinasera heldu eta Magallanes hil zen, 
Elcano kapitain izendatu, buelta ematea lortu. 
 
2. Erabaki,Zerrenda egin eta Diseinuak prestatu. 
Kontatuko den historiaren pertsonaiak eta  atrezzoak diseñatu, materiala kontuan hartuz. 

1. Historiako protagonisten zerrenda prestatu. 
2. Historiako eszenatokiak definitu, gogoratu 2 dimentsioetan dela ez 3Dn. Horretarako egindako plantila 

erabili. 
3. Material Zerrenda egin 
4. Lana banatu 

 
3.Txotxongiloak egin. 
 
4.Bideoa grabatu 
 
5.Bideoa montatu eta euskarazko azpi-izenburuak jarri.  
 

Bideo Lagungarriak 

Galtzerdi Txontxongiloak: 
https://www.youtube.com/watch?v=csQIbHXGPj8 
https://www.youtube.com/watch?v=rLUxl2ItuIo 
 
Goma Evako Itsasontzia 
https://www.youtube.com/watch?v=uArYPJ_oOVE 
https://www.youtube.com/watch?v=JH2olAIoJSw 
 
Antzokia. 
https://www.youtube.com/watch?v=GCApnoRY7eU 
https://www.youtube.com/watch?v=CEzfPLf4PuQ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=csQIbHXGPj8
https://www.youtube.com/watch?v=rLUxl2ItuIo
https://www.youtube.com/watch?v=uArYPJ_oOVE
https://www.youtube.com/watch?v=JH2olAIoJSw
https://www.youtube.com/watch?v=GCApnoRY7eU
https://www.youtube.com/watch?v=CEzfPLf4PuQ


Kolonen Abenturak 

Historia 

 
 
 

Agertzen diren pertsonaiak eta eszenatokiak 

1.Gaztela eta Aragoiko gortean 
Pertsonaiak: Kolon, Isabel eta Fernando errege-erregina, Gorteko kide batzuk 
Atrezzoa: Gorte oso dotorea gortina gorriekin handiak,… 
 
 
 
 
 
 
2.Kolon Huelvako portuan barkua kargatzen. 
Pertsonaiak: Kolon eta bere hiru kide. 
Atrezzoa: Itsasontzia, itsasoko ura, arrainen bat,…. 
 
 
 
 
3.Itsasontzia. 
Pertsonaiak: Kolon, Tipulazioa 
Atrezzo:Itsazontzia, olatuak, ekaitza, arrainak, jatekoa,… 
 
 
 
 
 

Elcano 

Historia 

Elcanoren abenturen inguruan pelikula bat aterako da. 
 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cultura-en-
rtvees/directo_cms_rtve_arribaizquierda_elcano__trailer_2_min__tv_30_04_2019_162828/5173862/ 
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