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Jalgi hadi plazara! 
 
Hona hemen unitate honetan ikasitakoa praktikara eramateko ideia batzuk. Gogoratu 
prozesuan aurrera egiteko oso garrantzitsua dela zure euskara plazara ateratzea! 
 
Sarea erabilita: 
 Jakin nahi al duzu nola egiten ziren erosketak aspaldi? Egin klik esteka honetan, eta 

entzun, ahotsa.info atariko grabazio batean, nola antolatzen zen gerra aurrean denda 
bat. Entzun atari bereko bideo honetan zenbat denda egoten ziren herri batean. 
Beste emakume batek ere hitz egiten du bere garaiko dendez; entzun hemen. Galde 
iezaiezu zure inguruko nagusiei, ea zer oroitzen duten garai bateko dendez. Jaso 
informazioa, eta komenta iezaiezu ikaskideei jasotako informazioa. 

 Badaude erosketak egiteko modu bitxiak. Ba al dakizu mendietan erdi galdurik 
dauden herrietan nola moldatzen dira erosketak egiteko? Irakur ezazu Berriako 
artikulu hau. Ezagutzen al duzu horrelako beste kasurik? Graba ezazu azalpena 
audio labur batean, eta bidal iezaiezu ikaskideei, haiek jakin dezaten zer erosteko 
modu dauden. 

 Gasteizen baditugu betiko dendak. Ezagutu nahi al duzu Confecciones Pinedo etxearen 
historia? Irakur ezazu Berriako elkarrizketa hau. Egon al zara inoiz bertan? 
Komentatu ikaskideekin. 

 Hemengo Shopping ekimena Donostiako, Gasteizko eta Bilboko merkataritza-
plataformek sustatu dute, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, eta tokiko 
merkataritzaren garrantzia azpimarratzeko jaio da. Interesatzen bazaizu, Bilbo, 
Donostia eta Gasteizko Hemengo Shopping gidak deskarga ditzakezu doan, PDF 
formatuan. Gida horietan, tokiko merkataritzarik jator, erakargarri eta 
berritzaileenari buruz beharrezkoa den informazio guztia aurkituko duzu 
(kokapena, sektorea, irudiak, informazio praktikoa eta abar); badakizu, arima duen 
merkataritza, taupada bizikoa.  

 Euskaldunon kontsumo ereduari buruzko solasaldia izan dute Hala Bedi irratian 
Jone Arruabarrena eta Iñigo Cabiecesekin: euskaldunon kontsumo ereduaz 
mintzatu dira, kontsumitzen dugun lekuen inguruan eta kontsumitutako 
produktuen jatorrietan sakonduz. Hamabost minutu inguruko irrati-saioa da. 
Entzun ondoren, idatz ezazu labur zein den zure iritzia eta eman iezaiozu 
irakasleari. 

 Supermerkatu kooperatibo eta kolaboratiboak supermerkatu kate handien 
alternatiba dira. Supermerkatu handiek azalera ugari behar izateaz gain eurentzat, 
askotan horien irekierak denda txikien itxiera ekartzen du, ezinezkoa baitzaie 
prezioetan kate handiekin lehiatzea. Egoera horren aurrean, zenbait taldek elikadura 
eta ekonomia herritarren ardura bilakatu dute. Irakurri, pentsatu zein den zure 
iritzia gaiaren inguruan, eta azaldu hurrengo egunean klasean ikaskideei. 
 

  

https://ahotsak.eus/errenteria/pasarteak/err-003-003/
https://ahotsak.eus/ordizia/pasarteak/ord-038-005/
https://ahotsak.eus/errenteria/pasarteak/err-010-006/
https://www.berria.eus/paperekoa/1890/040/001/2019-06-01/supermerkatua-etxeko-atarian.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1914/046/001/2019-02-03/gau-asko-eman-ditut-lo-egin-gabe-jantzi-guztiak-garaiz-prest-izateko.htm
https://www.hemengoshopping.com/eu
https://halabedi.eus/solasaldia-euskaldunon-kontsumo-eredua/
https://www.gaztezulo.eus/albisteak/supermerkatu-kooperatiboak-komunitateak-ahalduntzeko
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EITBko saio batzuk: 
 Merkataritza txikia eta euskara batzeko kanpaina abiatu dute zenbait udalerritan. 

Ikus ezazu informazioa bideo honetan. Kaishop izena du ekimenak. Arakatu sarean, 
ea informazio gehigarririk topatzen duzun. 

 Esteka honetan Bi errepidean saioko atal bat duzu ikusgai. Euskal merkatuak fruta eta 
barazkiez nola hornitzen diren azaltzen dute. Interesgarria, ezta? Ikus ezazu, ordu 
erdi inguru irauten du, eta konta iezaiezu ikaskideei bideoan azaltzen dutena.  
 
 

Ikasbil: 
 Hemen duzu liburu interesgarri baten erreferentzia: Begira zenbat argi, maitea. 

Hipermerkatuak, supermerkatuak, saltoki handiak alegia, gure bizitzaren parte dira, 
beren alderdi on eta txarrekin. Horietako Paristik gertu dagoen saltoki bateko giroa 
kontatzen du idazleak. Egilearen ustez, horrelako toki bat zapaldu ez duenak ez du 
egungo gizarte frantziarra ezagutzen. Aldeko eta kontrako ezaugarriak ikusten 
dizkio horrelako lekuetan erosteari. Txarrak: alienazioa, kamerak egotea jendea 
grabatzen… Positiboak: familia-giroko eremuak, hitzordurako tokiak izatea… 
Liburu ia osoa eguneroko gisara dago idatzita.  

 
 
  

https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/bideoak/osoa/6841195/bideoa-kaishop-proiektua-abian-jarri-dute-bizkaiako-zenbait-udalerritan/
https://www.eitb.tv/eu/bideoa/bi-errepidean-1go-denboraldia/4104995213001/31345/merkatua/
https://www.ikasbil.eus/eu/irakurgai-mailakatuak-fitxa?articleId=16238931

