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1. Helburua 

Edozein produktu-erosketa arautzen duten ingurumen-irizpideak ezagutzea. Ontzien tipologia eta ontzi mota 

guztien ezaugarriak ezagutzea, honako hauei dagokienez: birziklatzeko eta berrerabiltzeko aukerak, aukera 

horien egungo egoera, birziklatzealdia, eta ontziei aplikatzen zaizkien tratamenduek ingurumenari eragiten 

dizkioten kalteak. 

 

2. Edukiak  

 Puntu berdea: Ontzien esanahia eta aurkezpena. 

 Hondakinen murrizketa. 

o Solteko salmenta eta produktuen gehiegizko paketatzea. 

o Ontzien bolumena. 

- Hondarren bolumena eta murrizketa. 

- Itxiera motak elikagaiak kontserbatzeko ontzietan, eta bolumena. 

 Ontzien berrerabilpena, birziklatzea eta birziklatzealdia: 

o Papera / kartoia. 

o Beira. 

o Metala. 

o Tetra brick. 

o Plastikoa. 

 Kontsumitzailearentzako informazioa. 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa  

Inkesta bat izango da aurretiazko jarduera, edukien aurretiazko aktibazioa egiteko, eta 

ikasleek ontzietan agertzen diren ingurumen-informazioa duten sinboloei buruz eta ontzi horiek 

egiteko erabilitako materialen ingurumen-inpaktuari buruz dituzten jakintzak neurtzeko. 

1. Zer adierazten du ontziak puntu berdea izateak? 

 Ontzia birziklatua dela. 

 Ontziratzaileak dirua eman duela ontzi horren gaikako bilketarengatik. 

 Ontzia ekologikoa dela. 

 

2. Plastikozko ontzietan, zer adierazten du hiruki bat osatzen duten 3 gezien barnean ageri den 

zenbakiak ? 

 Ontzia birzikla daitekeen ala ez. 

 Ontzia birziklatzeko erabili beharreko metodoa. 

 Plastikoa zein motatakoa den, behar bezala sailkatu eta birziklatzeko. 

 

3. Zer da murriztea? 

 Zaborra sailkatuta dagoenean, hura txikitzea, birziklatzera eramateko. 

 Ontzi gutxiago kontsumitzea, zabor edo hondakin gutxiago sortzearren. 

 Sailkatzen, balioztatzen edo birziklatzen ez den zabor kantitatea txikiagotzea. 

 

4. 1etik 3ra bitarteko zenbakien bidez, adierazi honako jokabide hauetatik zein lehenetsiko 

zenukeen ingurumena ahal den modurik ekologikoenean kudeatzeko: 

 Murrizketa: ____ 

 Berrerabilera: ____ 

 Birziklatzea: ____ 

 

5. Zer adierazten du birziklatzealdia terminoak? 

 Material mota jakin bat zenbat aldiz birzikla daitekeen. 

 Birziklatutako produktuaren iraungarritasuna. 

 Birziklatutako produktuari eman dakiokeen erabilera mota. 
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6. Supermerkatu bateko elikadura atalean, kartoi birziklatuko ontziak aurki ditzakegu. 

 Egia. 

 Gezurra. 

 

7. Nekazaritza- eta abeltzaintza-produktuetako etiketa ekologikoak zer adierazten du? 

 Horien produkzioan ez dela sintesiko produktu kimikorik erabili, adibidez ongarriak, 

pestizidak edo antibiotikoak. 

 Artisau-erara egin dela, eta ez bitarteko mekanikoekin. 

 Horien produkzioan soberan geratzen diren produktuekin konpostajea egiten dela. 

 

8. Elkar itzazu, gezien bitartez, ontzi motak eta egokitzat jotzen duzun aukera. 

 Metalezko ontziak. 

 Paperezko edo kartoizko ontziak. 

 Beirazko ontziak. 

 Plastikozko ontziak. 

 Brick ontziak. 

 Birzikla daiteke. 

 Ezin da birziklatu. 

 

9.  Zer ingurumen-irizpide izan ditzakegu kontuan gure erosketak egiteko unean? 

 

 

 

 

10. Zer jarrera bururatzen zaizkizu behar ez diren zaborrak ez sortzeko? 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

ERDIKO MAILA 

Ingurumenaren alde lan egiten duen eta erosteko garaian irizpide ekologikoak kontuan hartzen 

dituen elkarte baten testuinguruan gauzatzen da tailerra. 

Erosteko erabakien eta ingurumenaren arteko lotura ikusteko, baso bat irudikatzen duen horma-

irudi bat ipiniko da. Basoaren itxura aldatu egingo da tailerrak dirauen bitartean; ikasleek 

erosteko hartzen dituzten erabakien arabera, lore, zuhaitz edo zabor gehiago izango ditu 

basoak. 

 

ARIKETA 1: PUNTU BERDEAREN ATZEAN 

Jarduera hasteko, puntu berdea aurkezten da eta hari buruzko galdera-sorta bat egiten da, 

aurretiazko jakintzak aktibatzeko. Esanahia eta ezaugarriak azaldu ondoren, “jokoa” hasten da: 

supermerkatuko produktuen artean, eta denbora-epe jakin batean, ahalik eta ontzirik gehienetan 

puntu berdea aurkitzea. Ekipo bakoitzak zuhaitzak edo landareak irabaziko ditu, baso bat 

irudikatzen duen horma-irudi bat birpopulatzeko. 

 

ARIKETA 2: HAUTESTONTZIAK 

Ekipoek 5 ontzi mota (kartoia/papera, beira, tetra brick, metala eta plastikoa) sartu beharko 

dituzte dagozkien hautestontzietan.  Bozketa 1 egingo da, birziklatzea irizpideren arabera. 

Bi hautestontzi izango dituzte aukeran, eta, bozkatu ondoren, emandako botoaren arrazoiak 

azalduko dituzte, botoak zenbatzen diren unean.  

Jardueraren bigarren zatian, benetako ontziak entregatuko zaizkie eta edukiontzietan sartuko 

dituzte. Pertsona bakoitza altxa egiten da eta ontzia dagokion edukiontzian sartzen du. Une 

horretan bertan zuzenduko dugu. 

Ondoren, jokalariak egokitu zaion koloreko edukiontzia hartuko du eta birziklatzeko fabrikara 

eramango du jada balio ez duen ontzi zahar hori ontzi berri bat bihurtzeko. 

Azkenik, puntuen zenbaketa egingo da eta berriz ere zuhaitz eta landareekin trukatuko dira horma-

irudia birpopulatzeko. 

 

 

 



 

6 
 

 

ARIKETA 3: ARGI EZAZU DILEMA 

Jarduera honen bitartez erosketa egiteko irizpide ekologikoak landuko dira, adibidez gehiegizko 

paketatzea eta ontzien bolumena edo tamaina, hala produktu ez-galkorretan nola oso galkorretan, 

azken horiek lantzerakoan hobeto kontserbatzeko eta aprobetxatzeko ontzien itxiera motak 

aztertuz; eta lehendik ikusitako beste irizpide batzuk modu praktikoan errepasatuko dira. 

Talde osoak aldi berean jokatzen du. 6 dilema  izango dira eta erosteko erabakiak hartu beharko 

dituzte. Ingurumenaren ikuspuntutik erabakia zuzena bada, zuhaitzak edo landareak irabaziko 

dituzte. Ez badute asmatzen, horma-irudia kutsatuko duten zabortxoak irabaziko dituzte. 

 

ARIKETA 4: EROSKETARA GOAZ 

Ikasgelako taldea 2 ekipotan zatituko da. Ekipo bakoitzari erosketa-zerrenda bat emango zaio. 

Supermerkatuko aukeren artean, ingurumenaren ikuspuntutik zuzenena dena aukeratu beharko 

dute. Ahozko zuzenketa egiten denean, erosten dituzten produktuak loreekin, zuhaitzekin edo 

zabortxoekin trukatuko dira, ingurumen-kostuak edo -irizpideak kontuan izanik.  

 

ARIKETA 5: BAZKIDE-TXARTELA 

Proba guztiak amaitutakoan, horma-irudiko basoa nola geratu den aztertuko dugu eta 

“Erosterakoan zuhur jokatu eta ingurumena behar bezala zaindu” elkarteko kide-txartelak emango 

dizkiegu. 

 

MAILA AURRERATUA 

ARIKETA 1: PUNTU BERDEAREN ATZEAN 

Jarduera hasteko, puntu berdea aurkezten da eta hari buruzko galdera-sorta bat egiten da, 

aurretiazko jakintzak aktibatzeko. Esanahia eta ezaugarriak azaldu ondoren, “jokoa” hasten da: 

supermerkatuko produktuen artean, eta denbora-epe jakin batean, ahalik eta ontzirik gehienetan 

puntu berdea aurkitzea. Ekipo bakoitzak zuhaitzak edo landareak irabaziko ditu, baso bat 

irudikatzen duen horma-irudi bat birpopulatzeko. 

 

ARIKETA 2: HAUTESTONTZIAK 

Ekipoek 5 ontzi mota (kartoia/papera, beira, tetra brick, metala eta plastikoa) sartu beharko 

dituzte dagozkien hautestontzietan.  Bozketa 1 egingo da, birziklatzea irizpideren arabera. 
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Bi hautestontzi izango dituzte aukeran, eta, bozkatu ondoren, emandako botoaren arrazoiak 

azalduko dituzte, botoak zenbatzen diren unean.  

Jardueraren bigarren zatian, benetako ontziak entregatuko zaizkie eta edukiontzietan sartuko 

dituzte. Pertsona bakoitza altxa egiten da eta ontzia dagokion edukiontzian sartzen du. Une 

horretan bertan zuzenduko dugu. 

Ondoren, jokalariak egokitu zaion koloreko edukiontzia hartuko du eta birziklatzeko fabrikara 

eramango du jada balio ez duen ontzi zahar hori ontzi berri bat bihurtzeko. 

Azkenik, puntuen zenbaketa egingo da eta berriz ere zuhaitz eta landareekin trukatuko dira horma-

irudia birpopulatzeko. 

 

ARIKETA 3: ARRASTOARI JARRAITZEA 

Jarduera honen bitartez erosketa egiteko irizpide ekologikoak landuko dira, adibidez gehiegizko 

paketatzea eta ontzien bolumena edo tamaina, hala produktu ez-galkorretan nola oso galkorretan, 

azken horiek lantzerakoan hobeto kontserbatzeko eta aprobetxatzeko ontzien itxiera motak 

aztertuz; eta lehendik ikusitako beste irizpide batzuk modu praktikoan errepasatuko dira. 

Talde osoak aldi berean jokatzen du. 6 arrasto izango dira eta, horietan oinarrituz, erosteko 

erabakiak hartu beharko ditu. Ingurumenaren ikuspuntutik erabakia zuzena bada, zuhaitzak edo 

landareak irabaziko dituzte. Ez badute asmatzen, horma-irudia kutsatuko duten zabortxoak 

irabaziko dituzte. 

 

ARIKETA 4: EROSKETARA GOAZ 

Ikasgelako taldea 2 ekipotan zatituko da. Ekipo bakoitzari erosketa-zerrenda bat emango zaio. 

Supermerkatuko aukeren artean, ingurumenaren ikuspuntutik zuzenena dena aukeratu beharko 

dute. Ahozko zuzenketa egiten denean, erosten dituzten produktuak loreekin, zuhaitzekin edo 

zabortxoekin trukatuko dira, ingurumen-kostuak edo -irizpideak kontuan izanik.  
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4. Gaitasunekiko lotura 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako 
eta ekiteko 
espiriturako 
konpetentzia 

 
Erdiko Maila 

      

 
Maila 
Aurreratua 

      

  
Izaten 

ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
Erdiko Maila 

      

 
Maila 
Aurreratua 

      

  
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 

 
Erdiko 
Maila 

    

 
Maila 
Aurreratua 

    



 

9 
 

 

4.2. Beste talde batzuk  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

  
 

Ama-
hizkuntzan 

komunikatzeko 
gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun 
digitala 

 
Erdiko 
Maila 

     

 
Maila 
Aurreratua 

     

  
 

Ikasten 
ikasteko 
gaitasuna 

 
 

Gaitasun soziala 
eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-
espiritua 

 
Kultura-
arloko 

kontzientzia 
eta 

adierazpena  

 
Erdiko 
Maila 

      

 
Maila 
Aurreratua 
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5. Baliabideak 

Informazio gidak 

 KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEAREN GIDA. Eusko Jaurlaritza. Kontsumo eta Industria 

Segurtasuneko Zuzendaritza. 2007. 

 KONTSUMO ARDURATSUAREN GIDA. Industria, Merkataritza eta Turismo Saila. 2009 

 

 

Material didaktikoak 

 KONTSUMITZAILEAREN HEZKUNTZARAKO 133 TAILER. Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo 

Zuzendaritza. 2004. 

 

Web-orriak 

 KONTSUMOPOLIS IZENEKO LEHIAKETAREN  WEBGUNEA 

http://www.consumopolis.es/fichasniv2.aspx?idioma=cas&b=C 

 

 

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 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

 

 

http://www.consumopolis.es/fichasniv2.aspx?idioma=cas&b=C

