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Aurkezpena
Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuak programa bat

eskaintzen du, ekainean eta uztailean udaleku irekietan

dauden haurrentzat.

Kontsumoarekin lotutako jardueretan parte hartzeko programa 

bat da, egun batean egitekoa, eta bertan jolasa erabiltzen da 

heziketa-tresnatzat. 

Detektibeentzako misio bat ardatz hartuta, hiru gai landuko

dira, eguneroko bizitzaren oinarrizko hiru alderdiekin lotura

dutenak: publizitatea, erosketak eta etiketatzea.



Hartzaileak
6 eta 12 urte arteko umeak, ikastetxeek, aisialdi-taldeek, udalek

eta beste talde batzuek antolatzen dituzten udaleku irekietan parte 

hartzen dutenak.

Zenbat lagunek har dezakete parte?
Burbuila talde 1 eguneko (gehienez 24 parte-hartzaile).

Iraupena eta ordutegia

Jarduera hau ekainean eta uztailean egingo da, astelehenetik

ostiralera. 

3 orduz jarraian, goizez. Zehazki, 45 minutuko 3 tailer emango

dira, eta haien artean 15 minutuko atsedenaldia izango da.

Taldearen arduradunak une oro egon behar du haurrekin; 

ezingo ditu bakarrik utzi.

Non?
Kontsumobideren Prestakuntza Zentroa
Adriano VI kalea, 20 zk,1.,solairua Vitoria- Gasteiz

Harremanetarako telefonoa: 945 01 66 00

Doako jarduera.

Beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea prestakuntza-

zentrora deituta. 



Helburuak

- Kontsumo arduratsuak eguneroko bizitzaren oinarrizko 3 

alderditan duen garrantzia aurkitzea. 

- Taldeei kontsumoari buruzko prestakuntza-ekintzak egiteko

aukera ematea berariazko zentro batean eta baliabide

didaktiko egokiak erabiliz.

- Banakako parte-hartzea eta parte-hartze kolektiboa

bultzatzea, lankidetzan jarduteko jarrerak garatuz.

- Jolastuz ikastea eta ikasiz jolastea.



Edukiak eta ariketak



ARGIAK, KAMERA ETA AKZIOA. 

IRAGAR ZAITEZ!

EDUKIAK

.Publizitatea

Zer da?

Non topa dezakegu?

. Publizitatearen ezaugarri nagusiak

Koloreak

Musika

Eslogana

Pertsonaiak

ARIKETAK

PUBLIZITATEAREN ARRASTOAREN BILA

Ariketa honetan publizitatea zer den eta non topa dezakegun landuko da.

IRAGARKIAK DESEGITEN

Koloreak, musika, ahotsak eta pertsonaiak ondo aukeratzeak duen garrantzia 

aztertuko da, iragarki batek arrakasta izan dezan eta produktuaren salmentak hobetu 

ditzan. 

ARGIA, KAMERA ETA AURRERA

Talde bakoitzak produktu bat saltzeko iragarki bat egin beharko du, tailerrean 

azaldutako jarraibideei erreparatuz.



ETIKETATU ZURE ERREZETA

EDUKIAK

. Etiketa

Etiketaren garrantzia

Etiketa baten osagaiak

Osagaien esanahiak

. Elikagaiak prestatzen

Oinarrizkp higiene-arauak

Osagaiak

- Prestaketa

- Zenbaketa

ARIKETAK

ZEIN PRODUKTU NAIZ?

Produktuak konparatuz elikagaien etiketen garrantziaz ohartuko gara.

ETIKETEK HITZ EGITEN DUTE

Elikagai baten etiketaren puzzlea egitean datza jarduera. Era berean, etiketa 

horretan agertu behar diren kontzeptuak aztertuko dira.

SUKALDEKO ERREZETA ETIKETAREKIN

Jarduera honetan errezeta bat prestatuko da modu erraz batean, eta, ondoren, 

sukaldatutako produktuaren etiketa egingo da.

Arriskuak sahiesteko nahitaezkoa

da parte-hartzaile bakoitzaren

elikadura alergien berri aldez

aurretik ematea.



EROSKETA - SAFARIA

EDUKIAK

1.-Bulkadazko erosketa

Horixe bultzatzen duten merkataritza estrategiak

- Ontzietako publizitatea

- Ontzietako diseinua

- Opariak

- Prezioak

2.-Gogoeta eginez eta autonomiaz jokatuz egindako erosketa

Erosketa-zerrenda eta plangintza

Erosketa irizpideak

Norberaren gustuak erosteko erabakian duen garrantzia

ARIKETAK

ZER EGITEN DUGU EROSTERA GOAZENEAN?
Joko baten bidez, erostera goazenean kontuan hartu beharreko kontzeptuak aztertuko 

dira. 

GOAZEN EROSKETAK EGITERA
Taldetan banatuta, erosketa bat egin beharko da honako aldagai hauek kontuan 

hartuta: prezioa, kopurua, eskaintzak...

Erosketa egin ondoren, talde bakoitzak aukeratutako produktuak aztertuko dira.

DASTAKETA ITSUA
Produktuaren marka zein den jakin gabe, ikasleek bi produktu dastatuko dituzte eta 

gehien gustatzen zaiena aukeratuko dute, gustuaren irizpidean oinarrituta.



KONTSUMOBIDE

Adriano VI, 20, 1º  

01008 Vitoria-Gasteiz 

Tl. 945.01.66.00 

E-maila: formacion-araba@kontsumobide.eus

Web: www.kontsumobide.eus

KONTAKTURAKO PERTSONA

Ainhoa Sanz Elejalde

Kontaktuan jartzeko

mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
http://www.kontsumobide.eus/

