250.000 Lagun baino gehiago behitegian egon dira

ZERTAN DATZA BISITA
GIDATUA?
Bisitariek esnearen jatorria eta
norberaren
dasketa
arteko
ibilbidea ezagutuko dute.
Finean, behiekin dabiltzaten
abeltzainen
bizitza
birsortuz,
Lacturale esne edalontzi baten
atzetik dagoen guztia ezagutuko
dute.
SEGI IRAKURTZEN 2. ETA 3. orr.

HAIEN LANA MAITE DUTEN
ABELTZAINAK

2

Esne behiak ditugu, ez dira
edozein behi, esne integratua
ematen digute…egon, egon,
ekoizpen Integratua? Zer da
hori?

SEGI IRAKURTZEN 4.orr.

OHIKO
GALDERAK:
Ohiko galderei erantzunak.
Beste zalantzarik baduzu,
galdetu lasai asko.
SEGI IRAKURTZEN 5. ETA 6. orr.
-1-

Etxeberrin dagoen Lacturaleren behitegietako
batetan murgilduko zarete, Irurtzun ondoan

ZERTAN DATZA BISITA? (1.go ATALA)

1. AURKEZPENA + IKUS-ENTZUNEZKOAK:
Behitegira joan aurretik, interpretazio zentruan aurkezpen
txikitxoa ematen zaie ikus-entzunezkoren batekin. Bisitan
gehiago murgildu daitezen, behi petoak jartzen dizkiegu,
petoak usaiarengatik pixkatxo bat babesten dute eta ez dira
horrenbeste zikintzen.
2. BERHAZKUNTZA NABEA:
Hazkuntza nabean, txekorrei janaria emango diete, ukituko
dituzte etab. Argazkiak ateratzeko unea izango da hau.

3. BEHIEN DIGESTIOA:
Hazkuntza nabetik ateratzean, behien digestio sistema azaltzen
diegu, zergaitik hausnarkariak diren eta zergatik pentsua baino,
belarra hartzea garrantzitsuagoa den azaltzen diegu.
4. BAZKA BILTEGIA:
Ekoizpen behien elikadura azaltzen diegu ere, zergatik aldatzen
den eta zergatik itxura hori duen.
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ZERTAN DATZA BISITA? (2. ATALA)

Hasiera ordua: 10:30h / 12H

Iraupena: 1 ordu eta erdi
gehiengoz.

5. EKOIZPEN NABEA:
Hemen behien ongizatea ikusiko dugu, beroari nola egiten dieten
aurre, nola dauden horren garbi… eta nola jeizten diren ere.

Prezioa: 2€. Az., Ab., Urt., Ots.
hilabeteak 1€ batetara.

6. HONDAKIN HOBIA:
Behien hondakin hobieen aurretik pasatzen garela hauen hondakinekin

5urtetik behara( 5 urtekoak

zer egiten den azalrzen zaie, baita ingurumen zikloa ixtearen garrantzia

barne) ez dute ordaintzen

ere.

Irakasle/begiraleak/zaintzaile

7. ESNETEGIA:

ak/... Ez dute ordaintzen.

Esnetegian esnearen tratamendua azaltzen da, nola iristen den hara eta

kamioien bilketa nola burutzen den.

Oparia: Esne 1 brik /pertsona

Gehiengo pax. taldeko: 50

8. BISITA AMAIERAKO ARGAZKIA:

Hizkuntzak: Euskara /Gaztelera

Taldeko argazkia brik erraldoiean

Behitegiaren edukiez gain, bisita osoan zehar inguruko
produktuak eta kalitatezkoak (denboraldikoak) hartzeko
garrantziaz, bertako ekonomíaz, ingurumenaren zainketaz,
animaliaren ongizateaz, gizarte erantzukizunaz, esnekiak
hartzearen garrantziaz, gosariaz (esnekia, fruta eta
zerealak),

eskolako

errendimenduaz,

ohitura

osasungarrietaz… eta abarrei buruz garrantzizko aipaketak
egiten dira.

Haiek ez baitira etorkizuna soilik, oraina ere
badirelako.

Finean erosketaren erabakian, mundua ustez
baino gehiago mugitzen dela jakinaraztea.
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- ¿zenbateko haur kopurua izan daitezke bisitan?
50en bat lagun gehienezko. 50 lagun baino gehiago badira, 2 talde
edo gehiago egingo genituzke, talde bat lehendabizi eta beste
taldea, lehenengo taldearekin bukatu ostean. Hau dena hitzegin
bulegoarekin ondo antolatzeko.

- Eta 60 lagun bagara?

Hitzegin bulegoarekin aukerak ikusteko, disponibilitatearen arabera,
denak talde berean joatea izan zitekeen, irakasleen laguntzaz.
- 50 ikasle baino gehiago badira, zai dagoen taldeak,
zer egin dezake?
Berrikuntzak ditugu: Laktutuwister bat margotu dugu aire librean haurrek jolastu ahal
izateko bitartean. Porteria txikitxo bat baloiarekin badugu ere, Lactumemory jolasa
(ikusi geroko argazkiak) edo jogurta ontzi hutsak (dorreak egiteko, gazteluak…)
Eguraldi txarrarekin interpretazio zentruan egon daitezke jolasean, pelikularen bat
(Los Minions, Ace Age…) ere badugu.
Bazkaltzeko -eta, inguruko herrietan aterpedun frontoiak daude.
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- Adostutako hitzordua 10:30ak baino lehenago edo
beranduago bada?
la visita?

Ez da deus pasatzen. Detaile guzti hauek bulegoarekin hitzegin.
Lehenago iritxiz gero hobe, horrela hamaiketakoa hartu eta
indarberrituak sartuko gara bisitan. Habia puntutik behitegirako
ibilbidea luzea bada eta 10:30etarako ez bada iristen, beste ordutegi
bat adostu dezakezue bulegoarekin, ahal izanez gero.

- Ze arropa eraman behar da?

Arropa erosoa, zapatilak.... Gure behitegiak garbi daude, ez dago
simaurrik, ezta lokatzik ere, bidea asfaltatua baitago. Euria eginez gero
gehiago babestuko liguketen oinetakoak, ikuiluak estaliak dira eta euritik
babestuko ligukete.
- Gurpildun aulkiak joan daitezke?
Noski, behitegia pertsona guztiendako eskuragarria da. Denontzako
komunak daude eta behitegitik ere mugitu daiteke.
- Aniztasun funtzionala duten pertsonak joan daitezke?
Noski baietz eta haiek nola disfrutatzen duten ikustea bezalako gauza
hunkigarriagorik ez dago.
Ezgaitasun bisuala, bai bisuala eta entzumenezkoa duten pertsonak
etorri dira, baita autismoa duten pertsonak, Down Sindromea dutenak
etab. etorri zaizkigu bisitan.
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TWISTER
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Beno Lactulagunak,
Besoak

zabalik

itxaroten

zaituztegu.
Zalantzarik

baduzue,

deitu

mesedez 948 600 449-ra.
Laster ikusiko garelakoan…
Mila esker zuen arretagatik!!!
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