
XX.MENDEKO ARGAZKIRIK OSPETSUENAK 
FOTOS QUE HAN HECHO HISTORIA. SIGLO XX 

 
 
Interneten bilatu eta aukera itzazu 
XX.mendeko argazki ospetsuenak, bai 
isladatzen duten momentuagatik, bai 
argazkiak lortutako famagatik. 

Busca en Internet y selecciona las 5 
fotos que consideres más 
representativas del siglo XX, bien por 
el momento que reflejan, bien por la 
fama adquirida por la foto. 

Argazki bakoitzari testua gehitu egin 
behar diozu. Testua erderaz badago, 
euskeratu beharko duzu. Testu 
honetan azaldu behar duzu zein 
momentutan eta zein egoeratan egin 
zen, eta zergatik argazkia historikoa 
dela esan ahal den, hau da, zeintzu 
dira bere baloreak, zer adierazten du. 

Acompaña cada foto de un texto en el 
que expliques en qué momento y 
situación fue hecha, y por qué puede 
considerarse una foto histórica, esto 
es, cuál es su valor, qué representa. 

Argazki eta testuekin diapositibo-
aurkezpena prestatu, ordenagailuaren 
bidez (power point) 

Prepara una presentación de 
diapositivas en power point con las 
fotos y los textos. 

Azken argazki bat (edo marrazkia) 
gehitu: zure ustez “etorkizunaren 
argazkia” izango dena edo etorkizuna 
irudikatzea gustatuko litzaizukeena. 

Añade una foto o  imagen más, en la 
que recojas la que te gustaría o la que 
crees que será la foto representativa 
del futuro. 

Gero hogei argazkirik onenak 
imprimatuko ditugu eta pasiluan 
kokatuko ditugu, erakusketa izango 
balitz bezala. 

Luego imprimiremos las 20 mejores y 
las colocaremos en el pasillo, a modo 
de exposición. 
 

Jarraian adibide bat duzu, eredu 
gisan: 

A continuación tienes un ejemplo: 

 
 
 
 
 
 

 
  
1945.ko Abuztuaren 14an, Bigarren 
Mundu Gerra bukatzean, Japoniaren 
errendizioa jakin ondoren.  
 
Victor Jorgensenek egindako argazkia, 
Times Squaren (New York). 
 
Argazki hau “Gerrari agur musua” 
izenarekin ezaguna da. 
 
Argazkian Ameriketako Estatu 
Batuetako marinela ikus daiteke, 
erizainari musua ematen. Bi pertsona 
hauek ez ziren senar-emaztegaiak, ez 
zuten elkar ezagutzen. 
 
Argazki honek gerra amaitzearen poza 
isladatzen eta etxera itzultzeak 
eragiten duen alaitasuna adierazten 
du. 
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