
1. IZAN ZAITEZ EREDU 

Ez da nahikoa zer egin behar duten esatearekin, garrantzitsua da haurrek ikustea 
gurasook jokabide arduratsua dugula familiako ekonomiari dagokionez. Ikusten  
dutena ikasten dute. 

 

2. HAS ZAITEZ LEHENBAILEHEN 

Gakoa zera da, haurrek jolas bat izango balitz bezala ikastea, bakoitzaren  
adinera egokituta. Zenbait adibide: 

Azal iezaiezu zergatik eta zertarako lan   

egiten duzun, zer lortzen den lan egitearen 
truke eta zertarako behar dugun dirua. 

Jolastu haurrarekin balio desberdinetako   

txanpon eta billeteekin, eta eska iezaiozu   
zenbateko jakin bat lor dezala, balio bera   
dutenak meta ditzala eta abar.  

Bilatu esanguratsuak diren ipuinak (adibidez: 

txitxarra eta inurria) eta ohera joateko unea 
aprobetxatu ipuinak kontatzeko. 

 

3. ERAKUTS IEZAIEZU MODU ARDURATSUAN 

 KONTSUMITZEN 

Garrantzitsua da “nahi izatearen” eta “behar izatearen” artean dagoen aldea 
ulertzea. Zerbait eskatzen duenean, egin iezazkiozu honen antzeko galderak: 
“zertarako behar duzu?”, “maiz erabiliko al duzu?”, “ez al daukazu horren berdina 
edo antzekoa den beste bat?”... Horrekin, ahaleginak egingo ditugu erosi aurretik 
pentsatzera ohitu daitezen. 
 
Jolastu prezioak alderatzen eta eskaintzarik hoberena bilatzen, baina batez ere utz 
iezaiezu hanka sartzen, hutsegiteetatik ere ikasten baita. 

ETXEKO EKONOMIA 

Gure seme-alabek aurreztea balioesten eta modu arduratsuan 
kontsumitzen ikasi behar dute:  

EUREN GASTUAK ETA AURREZPENAK FAMILIA OSOARENAK DIRA. 

Behar diren tresnak eman behar dizkiegu beren   
diru-sarrera txikiak gobernatzen ikasteko eta       
ETXEKO EKONOMIA “nagusien gauza” bakarrik ez 
dela ulertzeko. 



www.kontsumobide.eus 
Kontsumoko Euskal Institutua 
 

www.agentpiggy.com 
Umeentzako  finantza prestakuntza eskaintzen duen plataforma interaktiboa 
 

www.domesticatueconomia.es 
Etxeko ekonomiari buruzko informazioa eta aholkuak 
 

conteni2.educarex.es/mats/11370/contenido/index2.html  
Joko hezigarriak umeentzat 

Informazio gehiagorako: 

4. ANIMA ITZAZU AURREZTERA 

Aurreztea dibertigarria izan daiteke; hasteko, haurrentzat 
erakargarria izan daitekeen itsulapiko bat eros dezakezu eta 
itsulapikoan txanponak botatzea jolas bihur daiteke. 
 
Jar iezazkiozu helburu txikiak, jostailu bat eskatzen        
duenean, esate baterako, eska iezaiozu jostailuak balio      
duenaren zati bat bere aurrezkiekin ordain dezala. Horrela 
ikusiko du aurrezteak abantailak dituela eta nahi duguna   
lortzeak   ahalegin bat eskatzen duena. 

 
5. UTZ IEZAIOZU BERE DIRUA IZATEN 

Emaiozu aste-sari bat, haurraren adinarekin bat datorrena: 

Jarri egun eta zenbateko jakin bat aste-saria emateko. 

Egokitu zenbatekoa hazten doan neurrian. 

Ez ezazu ohitura bihurtu tarteka aparteko dirua ematea. 

Ez eman dirua eta kito. Emazkiozu gomendioak diru hori nola gobernatu  

behar duen jakiteko. 

 
6. ERAKUTS IEZAIOZU BEHARREZKOAK EZ DIREN GASTUAK 

EZ EGITEN 

Erakuts iezaiozu ohitura sinpleak (adibidez: txorrota ixtea edo 
argiak itzaltzea) garrantzitsuak direla aurrezteko. Hileko faktura 
iristen denean, azal iezaiozu hornidura horiek behar ez direnean 
zenbat eta gehiago erabili orduan eta handiago izango dela      
faktura. 

Ikusi eta praktikan jar ditzaketenak dira haurrek hobekien uler 
ditzaketen adibideak. Azal iezaiozu beharrezkoa ez den gastu  
batean aurrezten duen euro bakoitza benetan nahi duen eta axola 
dion zerbait erosteko erabil dezakeela. 

http://conteni2.educarex.es/mats/11370/contenido/index2.html

