
JOSTAILU SEGURUA 

CE marka egiaztatzea. 

Erabiltzeko argibideak eta segurtasun-oharrak irakurtzea: arrisku 

fisikoak eta mekanikoak, erretzeko arriskuak, arrisku kimikoak eta     

elektrikoak, higienea, eta abar. 

Pieza txikiak ez dituela egiaztatzea 3 urtez azpiko batentzat bada. 

Material gogorrak aukeratzea, hausteko zailak direnak. 

Europar Batasunak 
eskatzen dituen 

segurtasun-
baldintzak   

betetzen ditu. 

HEZITZAILEA IZATEA ETA BALIO POSITIBOAK TRANSMITITZEA 

Jostailuak garatzen dituen gaitasunak eta trebetasunak kontuan izatea. 

Balio positiboak (berdintasuna, elkarlana...) transmititzen dituztenak aukeratzea. 

Aukeratzen direnean irizpide sexistak saihestea. 

Indarkeria, krudelkeria, diskriminazioa eta abar bultzatzen dituzten jostailuak baztertzea. 

ADINERAKO EGOKIA IZATEA 

Etiketan gomendatzen den adina kontuan izatea, baita adingabe 

bakoitzaren garapen ebolutiboa ere. 

Ez da egokia 
3 urtez 

azpikoentzat. 

Jolasak aukera ematen die beren inguruko munduaren 
ohiturak ezagutzeko eta beren adinekoekin modu        
dibertigarrian harremanetan jartzen ikasteko. Helduok 
jolaserako espazioa, denbora eta jolaskideak eskaini behar 
dizkiegu. 
 
Jostailua jolaserako erabiltzen den objektua da. Jostailua 
aukeratzeko unean hainbat gauza izan behar ditugu    
kontuan: 

GARRANTZITSUENA JOLASTEA DA 
 

“Neska-mutilak zoriontsuak izan daitezke jostailurik gabe, ez ordea jolastu gabe” 

Jolastea funtsezkoa da haurrek garapen zuzena                             
eta harmoniatsua izateko. 

 

Gurasook, hezitzaileok eta abar funtsezko zeregina dugu, hau da, 

gure seme-alaben jolasa hasi, piztu, bultzatu eta erraztu egin     
behar dugu. 

JOSTAILU EGOKIA 
AUKERATZEA 



GOGOAN IZAN... 

Erosi baino lehen, adingabeekin batera publizitatea   

komentatzea eta aztertzea. 

Adingabeekin batera saltoki batera joatea, publizitatean 

ikusitakoa benetako produktuarekin konparatzeko. 

Eskura dugun informazioa errepasatzea jostailua benetan 

nolakoa den ikusita. 

Aukeratzeko beste irizpide batzuen berri ematea. 

PUBLIZITATEAK EZ DEZALA ERAGIN ERABAKIAN 

JOSTAILU SOLIDARIOA 

Modu etikoan eta langileen giza eskubideak eta lan-eskubideak 

errespetatuz fabrikatutako jostailuak aukeratzea. Jokabide 

oneko kodeekin (adibidez ICTI  kodea) egiaztatuta dauden 

enpresei buruz informazioa lortzea.(www.toy-icti.org)     

INGURUMENA ERRESPETATZEN DUEN JOSTAILUA 

Ingurumena errespetatzen duten jostailuak aukeratzea 

(material birziklagarriak, berriz kargatzeko bateriak, gehiegi     

paketatu gabeak, eta abar). Urrezko 3 Arauak (murriztu, birziklatu, 

berrerabili) jostailuen munduan ere aplika daitezke. Hondakinak kudeatzeko 
sistema bati atxikita 

dagoen enpresa. 

Erosi baino lehen, egiaztatu jostailuaren etiketa zuzena dela (ikusteko 

eta irakurtzeko modukoa, eta erosten dugun herriko hizkuntzan) eta 
beharrezko informazio guztia biltzen duela: 

Jostailuaren marka erregistratua eta fabrikatzailearen helbidea, edo bestela fabrikatzaileak Europar 

Batasunean duen ordezkari baimenduaren edo Europar Batasuneko inportatzailearen helbidea. 

Izena edo izen soziala. 

CE segurtasun-marka. 

Erabiltzeko eta maneiatzeko oharrak eta jarraibideak (behar duten jostailuetarako). 

Gehieneko potentzia, elikatze-tentsioa eta energia-kontsumoa (jostailu elektrikoetan). 
 

Jostailurik onena ez da garestiena, baizik eta haurraren nortasunera, 

adinera eta heldutasunera hobekien egokitzen dena. 
 

Haurrak jostailu gehiegi baditu, ez ditu baloratzen. Neurriz opari 

dezagun. 

Informazio gehiagorako: 
 

www.kontsumobide.eus 
Kontsumoko Euskal Institutua 

 

www.guiadeljuguete.com 
AIJU, jostailuaren Institutu Teknologikoaren gida 

 

 

 

www.jugueteseguro.coop 
Abacus kontsumitzaile-erakundeak gomendatutako 
webgunea 

 

www.aefj.es 
AEFJ, Jostailu Fabrikatzaileen Espainiako Elkartea 


