€

€ erosketa

€

€

€ erosketa + bidaia

Min

Min

Denbora minututan

4- Egin duzun lanaren ondoren, konturatuko zinen kostua eta denbora
desberdinak direla erosketak egiteko aukeratu duzun lekuaren arabera.
a) Zure kalkuluen arabera, merezi ote du herriko dendetan edo azokan
egitea erosketak? Zergatik?

5-Herriko dendetan edo azokan erosteak, onurarik ba al dakarkio
biodibertsitateari, eta zure osasunari?

6-Zuk egin al dezakezu zerbait bertako produktuak eta garaian garaikoak
bultzatzeko?

Supermerkatua

Herriko azoka

Komertzio txikiak
INGURUMEN ETA LURRALDE
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Ariketa honen helburua da zure erosketen kostua kalkulatzea. Horretarako,
erosketa simulazioa egin beharko duzu produktuen prezioak jakiteko.
Simulazioa denda desberdinetan egin beharko duzu, hau da,
supermerkatuan, denda txikian eta azokan. Erosi beharreko produktuen
zerrenda eman dizugu. Erosketak egiterakoan honako hauek kontuan izan
beharko dituzu:

- Erosketak egitera joan behar duzun lekura joateko automobilik behar
duzun ala ez. Automobilaren kostua kalkulatzeko modua: (€ ) x km.

7-Eta Udalak, zerbait egin al dezake? Zer?

e t x e a
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€

PILAK

SUPERMERKATUAN

PILAK

DENDAN

EROSKETAK AZTERTZEN

PILAK

AZOKAN
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e t x e a

PILAK

EROSKETAK AZTERTZEN

- Joaten zaren denda mota horretan aurkituko al dituzun behar dituzun
produktu guztiak. Seguru aski, denda txikian edo azokan ez dituzu batzuk
aurkituko garaikoak ez direlako, supermerkatuan, berriz, bai. Erosten
duzun guztiaren kostua kontuan izan beharko duzu; erosi ezin duzunaren
kostua 0€ izango da.
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EROSKETAK AZTERTZEN
- Produktu bat prezio desberdinetan erosteko aukera baduzu, tartekoa
erosiko duzu edo prezio desberdinen batez bestekoa aterako duzu, hau
da, ez duzu merkeena erosiko, ez eta garestiena ere.
- Kasu bakoitzean pasatzen duzun denbora, hau da, zein kasutan behar
duzun denbora gehiago: supermerkatura joaten zarenean, denda txikira
joaten zarenean ala azokara joaten zarenean (kontuan izan hor
galtzen duzun denbora zure denbora librea dela). Denbora kostua
kalkulatzean, etxetik irten, erosketak egin eta berriz etxera bueltatu
bitartekoa izango da. Saiatu, ahal bada, etxekoak erosketak egitera
joaten diren ordu berean joaten.

DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

e t x e a

Erosketak egiteko autoa erabili behar baduzu, erosketen kostuari
autoarena erantsi beharko diozu.
a )
Kotxearen kontsumoa: 0,10 € /km
b )
Zenbat kilometro egin dituzu autoan?
d )
Beraz, zenbat gastatu duzu autoan erosketetara joaten?:
a

x

b

d

=

d
€

(nahi izanez gero, asteko kalkulua egin dezakezu. Horretarako astean
erosketetara egiten dituzun bidaiak kontuan hartu beharko dituzu)

EROSKETA
INGURUMEN ETA LURRALDE
ANTOLAMENDU SAILA

EROSKETAK AZTERTZEN

ZERRENDA

Patata
Tomatea
Sagarrak
xuga)
U r a z a ( le t
a 1
Porru sort
Arrautza
ta 1
Zerba sor
G a z t a in a k
k
B a r a t x u r ia
P ip e r r a k
Babarruna

E s ka r o la
Aza
A z a lo r e a
B r o ko li a
I la r r a k
K a la b a z in a
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e t x e a

1-Idatz ezazu zein prezio duen barazki bakoitzak unitateko (kg-ko, aleko,
buruko...) denda mota bakoitzean.
3 Kg
Kg 1
Kg 1
2 a le
6 porru
dozena 1
6 zerba
kg 1
3 buru
0 ,5 kg
kg 1
2 a le
buru 1
buru 1
buru 1
0 ,5 kg
3 a le
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2-Kalkula ezazu zenbat kostatu zaizkizun denda mota bakoitzean erosi
dituzun produktu guztiak.

3-Konpara itzazu supermerkatuko, dendako, eta azokako produktuen
prezioak eta erosketaren kostu osoa, kontuan izanik leku batzuetara
joateko autoa erabiltzea beharrezkoa duzula, eta honek kostu bat duela.
Kalkulatu bakoitzean erosketa egiten pasatzen duzun denbora ere
(guztietara egun eta ordu berean joaten saiatu), eta hiruren arteko
konparaketa egin.
Komertzio tx
ikia

Supermerkatua

Herriko azoka

