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1. Helburua 

Kosmetikoen historia zein den jakitea. 

Benetako produktu kosmetikoak eta kosmetiko ez direnak bereiztea, eta haien 

sailkapenaren berri jakitea. 

Kosmetikoen etiketan azaldu behar diren elementuak zeintzuk diren jakitea. 

 

2. Edukiak 

• Kosmetikoen historia. 

• Kosmetikoaren kontzeptua eta sailkapena. 

• Kosmetikoen etiketa. 

• Kosmetikoak hautatzeko irizpideak. 

• Kosmetikoak hautatzean egiten diren akatsik ohikoenak. 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa 

KOSMETIKOEN ERABILERA 

 

MARKA EZAZU HAUTATZEN DUZUN ERANTZUNA. ZENBAIT GALDERATAN, ERANTZUN BAT BAINO GEHIAGO 

MARKA DAITEKE. 

 

1.  Badakizu zer den kosmetiko bat? 

 Bai  

 Ez  

 

2. Kosmetiko asko erabiltzen duzu? 

 Bai 

 Ez 

 

3. Zein maiztasunekin erabiltzen dituzu kosmetikoak? 

 Egunero. 

 Astean behin edo bitan 

 Oso gutxitan. 

 

4. Emandako produktuen zerrendatik, marka itzazu kosmetikoak.  

 

 Ezpainetako babesa 

 Krema hidratatzailea 

 Desodorantea 

 Xanpua 

 Dutxarako gela 

 Ilerako leungarria 

 Eguzkitako krema 

 Eskuetarako xaboia 

 Begi itzala 

 Perfumea 

 Henna 
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5. Zein kosmetiko mota erabiltzen duzu noizean behin? 

 

 

6. Zein kosmetiko mota erabiltzen duzu egunero? 

 

 

7.  Kosmetiko bat erostera zoazenean, zein irizpide hartzen duzu kontuan? zein 

ordenatan? 

 Prezioa 

 Kantitatea 

 Kalitatea 

 Saiakuntzetan animaliarik ez erabiltzea 

 Nire beharrizanetara moldatzea 

 Bestelakoak (esan zeintzuk) 

8. Kosmetiko bat erosi behar duzunean, beste zeri begiratzen diozu? 

 

 

 

9. Kosmetikoak erostean, publizitateari behatzen diozu, edota aholkuei? 

 Publizitateari 

 Aholkuei (esan zeinen aholkuak diren 

 

10. Non erosten dituzu kosmetikoak? 

 

 

 

11. Lantegi honekin, kosmetikoei buruzko zer gehiago jakin  nahiko zenuke 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 1: KOSMETIKOEN HISTORIA. 

Honako jarduera honetan, taldea azpitaldetan banatuko da. Azpitalde horien arteko 

bakoitzak zenbait arotan zeharreko ibilbidea egingo du, makillajeari buruzko 

galderak egiten dituzten hautazko bi jarduera direla medio (aztarna-joko bat, edo 

interneteko jarduera bat). Aroak honako hauek dira: Antzinako Egipto, Grezia, 

Erroma, Erdi Aroa, Errenazimendua eta XVIII. eta XX. mendeak. 

 

ARIKETA 2: KOSMETIKOAK ETA ETIKETATZEA. 

Taldea hiru zatitan egingo da, eta talde bakoitzari irudi mordo bat emango zaio: 

batzuk kosmetikoenak, eta gainerakoak kosmetiko ez direnenak. Kosmetikoak 

direnak eta ez direnak bereizteaz gainera, sailkatu egin beharko dituzte. Ariketa hori 

egiteko, begiraleak emango dizkien fitxa batzuk erabiliko dituzte. Fitxa horietan 

kosmetikoaren kontzeptua eta sailkapen ohikoenak azaltzen dira. 

 

ARIKETA 3: “HAU LEGENA” JOKOA. 

Txartel joku honen bitartez, ikasleek, etiketaren parte ezberdinak ikusiko ditu eta 

beharrezko etiketatzea ere bai. 

 

ARIKETA 4: KOSMETIKOAK EGITEA ETA ETIKETATZEA. 

Kosmetiko bat egingo dute, hots, ezpainetarako babesa. Oso erraz egiten da, eta hiru 

osagai baino ez dira behar. 

Kosmetikoa egina dagoenean, eta aurreko ariketan jasotako informazioarekin, 

ikasleek kosmetikoaren etiketa egin beharko dute. 
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3.3. Ondorengoa 

Ondorengo jarduera gisa, “Consa3 Kosmetikoak” CDko (2005) edo “Consa3 

Kosmetikoak” maletako material didaktikoa burutzea planteatuko da, biak hala biak 

mailegatzeko eskura Kontsumobiden. 

Halaber, oso erabilgarri suerta daiteke "Zure segurtasuna dago jokoan: Kosmetikoak” 

(2003) material didaktikoa baliatzea. Materialaren barruan, ariketak dakartzan 

ikasleentzako liburua eta irakasleentzako eskuliburua datoz. 

 

4. Gaitasunekiko lotura 

 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten 

taldeak 

 

 

 

 

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
      

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

     

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 
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4.2. Beste talde batzuk 
 

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak zientzia 
eta teknologiaren 

alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 

      

 

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

  
 

   

 

 

 

 

5. Baliabideak 

Informazio gidak 

• Liburuxkak www.kontsumobide.eus helbidean deskarga daitezke: : 

o “Eguzkitan jarri, aurreko ardurak” (2004). 

 

 

Material didaktikoak 

• Kontsumobiden, mailegatzeko: 

o “Consa3 Kosmetikoak” CDa (2005). 

o “Consa3 Kosmetikoak” maleta (2005). 

o “Zure segurtasuna dago jokoan: Kosmetikoak” (2003). 
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Web-orriak 

• KONTSUMOBIDE 

http://www.kontsumobide.eus 

 

• EUSKO JAURLARITZAREN HERRIZAINGO SAILA. 

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/segurtasun-saila/hasiera/ 

 

• EUSKAL GAZTEENTZAKO ATARI TEMATIKOA. OSASUNARI BURUZKO ATALEAN 

INFORMAZIO ZEHATZ ETA EGUNERATUA AURKI DAITEKE 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2279/eu 

 

• ELIKADURA SEGURTASUNEKO ETA NUTRIZIOKO AGENTZIA ESPAINOLA 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.sht

ml 

 

 

Helbide interesgarriak 
 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta informazio 

zentroak 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

formacion-araba@kontsumobide.eus  formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  
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