
MARIANTON PARKEA
ZUMAIAKO HAURREN KONTSEILUAREN PROPOSAMENA



1. GUNE LASAI BAT. (INTXAURRONDOAREN AZPIAN)

• Wifia.
• Horra joateko eta datuak erabili gabe, mobilarekin, tabletarekin, konsolarekin… ibili ahal

izateko.

• Proiektatzeko pantaila.
• Edade bakoitzerako ona den pelikula ikusteko. Eta ez agian bi urte daukazula eta tiroen

pelikula bakarrik dagoela.
• Asteburuetan, larunbat arratsaldero pelikula bat jartzea. Proiektatzeko leku itxia izan 

beharko da, paretekin edo panel batzuekin.
• Parkea zeharkatzen duen bidexka bat egitea proposatzen dugu gune desberdinetara

joateko.

• Gune honetan, mahaiak eta aulkiak jarri hamaiketakoa lasai jateko.

• Muro edo mural bat egotea bakoitzak nahi duena jartzeko. (hurrengo argazkia)



Jarri holako bankuak parke guztian zehar deskantsatzeko. 
Luzeagoak badira hobeto.

Parke horretan pasatako momentu onak gogoratzeko eta 

ikustekoan birgogoratzeko edo berriro egiteko gauza bera.



2. ZUHAITZEKO ETXEA.

• Txikiek jolasteko “sukalde bat”

• Materialak:
• Sukaldea plastikozkoa.

• Etxea egurrezkoa.

• Atea egurrezkoa.

• Eskailerak egurrezkoak.

• Txirrista egurrezkoa.

• Alfonbra suabea.

• Teilatua, euriarekin estropeatzen ez den 
material batekin egin behar da.



3. AHATEEN ESTANKEA.

• Estanke bat 4 pertsonentzako, bakoitzak 3 ahate hartu ahal ditu eta bukatzerakoan
estankera itzuli behar dira. Kuboaren alboan kainabera egongo da. Kartel bat egon
behar da jolas arauekin.

• Materialak:
• Gomazko ahateak eta plastikozko kuboak (edo material berziklatuzkoak) eta kainabera.



4. URA ETA HONDARRAREKIN JOLASTEKO EGURREZKO MAHAIA

• Materialak:
• Mahaia egurrezkoa
• Ezkutatzeko eta bilatzeko materiala zeramikazkoa
• Mahaiak barruraka zuloa edukitzea hondarra eta ura jartzeko.



5. EGURREZKO ITSASONTZIA

• Egurrezko estruktura izkutatzeko lekuekin.

• Eskalatzeko sokak eta sareak.

• Txirristak jeisteko (biratua eta itxia)

• Timoia

• Hamakak

Adibidea: Getarian



EGURREZKO ITSASONTZIA
Ideia batzuk:

Egurrezko estrukturak

Eskalatzeko sokak



EGURREZKO
ITSASONTZIA
Diseinu I



EGURREZKO
ITSASONTZIA
Diseinu II



6. TXIKIPARK BAT 

• Kuboekin egindako piscina (kortxozkoak)

• Kama elastikak (sarearekin)

• Honen barruan tirolina bat. (Itsasontziarekin elkartu daiteke)

• Mugitzen den soka. (Hurrengo irudia)

• Tunela.

• Kontainerra. (Jolasteko material berdinak gordetzen dituen
kutxa bat)



Mugitzen den soka Kama elastikoak (sarearekin)

Tirolinaren adibideak: Arrasaten, Zumaienan eta Deban
Leirek Deban egindako bideoa: https://www.dropbox.com/s/8d47n9z1b0s65b9/Debako%20tirolina.mp4?dl=0

TXIKI PARK-aren 
Ideia batzuk:

Tunela

https://www.dropbox.com/s/8d47n9z1b0s65b9/Debako tirolina.mp4?dl=0


TXIKI
PARK-aren
Diseinua



7. ZIRKUITO BAT

• Apalak zapatilak usteko

• Parkour egiteko espazio bat

• Gurpilak

• Hondarra

• Harriak (txikiak/handiak)

• Lokatza

• Ura…



Parkour adibidea

Gurpilak



ZIRKUITUAREN
Diseinu I



ZIRKUITUAREN
Diseinu II
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PARKEAREN ATERPERAKO 2 PROPOSAMEN:



PARKEAREN ATERPEAREN TAMAINA ETA KOKAPENA:

Lehenengo aukera txikiagoa da eta bigarrena handiagoa. Gune lasaia/teknologikoa
estaltzearekin nahikoa da. Beste gauzak kanpoan egon daitezke.


