FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2022

A mintaprojektet készítő
pedagógus:

Kulinné Kupai Márta

A mintaprojekt címe:

A pénzeddel szavazol!

A mintaprojekt összefoglalója:

A Tudatos Vásárlók 12 pontjának komplex bemutatása 1 projekthéten
keresztül.
3-4. évfolyam
1 hét

Ajánlott korosztály:
Időigény:

A PÉNZEDDEL SZAVAZOL!
Tevékenység

Időtartam

Munkaformák,
módszerek
Tájékoztatás
Megbeszélés

Előkészítés:
A témahét témájának ismertetése, és értelmezése a
gyerekekkel. Meghívó készítése, szülők
tájékoztatása.

20 perc

1. Előzetes feladat: a projekthét előtti héten:
a Tudatos Vásárlók Klubjának (TVK) azaz a csoportok
megalakítása osztálylétszámtól függően:
3-4, illetve 5-6 fős csoportok alakítása, csoportnevek
választása. A csoportszerepek megbeszélése.

25 perc

Megbeszélés:
csoportszerepek
tisztázása,
kiosztása

45 perc

Csoportmunka
Megbeszélés

A csoportban a szerepek lehetnek pl.:
- témafelelős (a tématartás, a tulajdonképpeni
irányítás a feladata)
- kutató (aki az Interneten, könyvtárban stb.
utánanéz dolgoknak)
- szóvivő (jó kommunikációs képességekkel,
készségekkel megáldott tanuló)
- dekoratőr (rajzos feladatokhoz)
ELSŐ NAP
2. Tablókészítés
- Készítsetek tablót az otthon összegyűjtött (lerajzolt
vagy lefényképezett) termékekből, úgy, hogy
állítsátok szembe az egészséges és kevésbé
egészséges, illetve a környezetkímélő vagy
környezetszennyező dolgokat!
3. Adj tanácsot és cseréld le!
- Gyűjtsétek össze és írjátok vagy rajzoljátok le
milyen más termékkel/dologgal váltanátok ki az
otthon talált kevésbé egészséges, illetve kevésbé
környezettudatos dolgokat!
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Eszközök,
mellékletek
újrapapír,
a díszítéshez: újrahasznosítható
anyagok,
rajzeszközök,
ragasztó

karton
színesceruza, filctoll,
zsírkréta, színes
papír, festék,
ragasztó, fényképek,
kis rajzok
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MÁSODIK NAP
4. Ne hagyd magad! - szerepjáték csoportokban
4.1. Szituációk kisorsolása húzással.
Az alábbi szituációkat írjuk fel egy-egy papírra,
melyekből minden csoport egyet-egyet húz:
a) Hibás terméket vásároltál, amit otthon veszel
csak észre…
b) Lejárt szavatosságú terméket látsz a bolt
polcán…
c) 3 hónapja vásárolt cipődnek levált a talpa...
d) A pénztárhoz vitt termék ára nem annyi, mint
amit a polcra írtak…
e) Az ajándékba kapott pulóver kicsi lett Neked…

2x45 perc

Csoportmunka
Szerepjáték

Szituációk kis
papírlapon

Megbeszélés,
értékelés,
magyarázat
Frontális

Segédanyag:
Fogyasztóvédelmi
ABC:
http://www.fogyaszt
ovedelem.kormany.h
u/fogyasztovedelmi_
ABC
1. sz. melléklet:
A Tudatos vásárlók
12 pontja
darabokra vágva

Feladat:
-Gyűjtsétek össze csoportmunkában mit tennétek?
- Kik lehetnek a történet szereplői? Osszátok ki a
szerepeket!
- Készüljetek fel az eljátszására!
4.2. Felkészülés a szerepjátékra
4.3. Szerepjátékok bemutatása csoportokban.
4.4. Értékelés: A látottak megbeszélése, megvitatása,
értékelése.
5. A Tudatos Vásárlók 12 pontjának megismerése.
Minden csoport 2-2 cédulát húz, majd értelmezi,
megbeszéli a papíron található pontok jelentését.
A pontokhoz kapcsolódó ötletek/értelmezések
ismertetése.
HARMADIK NAP
6. Vásárolj takarékosan!
6.1 Tervezés csoportokban
Rakott krumplit készítünk ebédre 4-6 főnek,
amire (megállapodás szerint) 1.500-2000 forintot
költhetünk.
Tervezzétek meg, mit kell vennetek, mire kb.
mennyit költhettek?
Írjatok kis emlékeztetőt a vásárláshoz!
NEGYEDIK NAP
6.2.Vásárlás/virtuális vásárlás
Vásárlás csoportokban a közeli élelmiszerboltban
vagy piacon:
Minden csapathoz egy-egy felnőtt segítő (szülő,
nagyszülő) csatlakozik.

45 perc

Csoportmunka
Tervezés
Megbeszélés

90 perc
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Megbeszélés
Gyakorlati
megvalósítás

kis papírlap,
íróeszköz, esetleg
szórólapok, akciós
újságok

bevásárlókosár,
vásárlócédula
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Anyagi lehetőségektől függően virtuális (a boltban
összeírják, hogy mit vennének) vagy tényleges
vásárlás:
- A tegnap összeírt lista alapján olyan termékeket
„vásároljatok” amelyek Magyarországról
származnak és környezetkímélő csomagolásban
vannak!
ÖTÖDIK NAP
7. Projektzáró rendezvény a gyerekek és a szülők
részvételével

3 óra

7.1. Tablók bemutatása:
Az otthon felfedezett egészséges és nem egészséges,
valamint a környezettudatos/nem környezettudatos
termékekről készült tablók bemutatása, értékelése.
Szempontok: tartalom, ötletesség, esztétikum.

Bemutatás,
szemléltetés
Ön- és
társértékelés
Megbeszélés,
tapasztalatcsere

elkészített tablók
vásárolt termékek
teafilter, méz, citrom,
vízforraló, hőálló
kancsó

A megvásárolt
élelmiszerek,
tepsi/jénai edény,
vágódeszka, kés,
tűzhely, kanál, villa

7.2. A vásárolt termékek bemutatása
A csoportos vásárlás értékelése.
Szempontok:
- tartalom (Minden szükséges dolog megvan-e?),
- takarékosság (A szükséges mennyiséget vásároltáke?),
- magyar termék,
- környezetbarát csomagolás.
7.3. A csoportok egész heti munkájának értékelése
(tanítók, csoportvezetők értékelése, szülők
véleményének meghallgatása)
7.4. Kerekasztal beszélgetés a gyerekek és a szülők
részvételével.
A hét tapasztalatainak megbeszélése egy csésze tea
mellett.
Választható: közös főzés a ténylegesen megvásárolt
termékekből.
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1.

sz. melléklet

A tudatos vásárló 12 pontja
1. A pénzeddel szavazol!
A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit és kit támogatsz, mit nem. Nem kell támogatnod a környezetszennyezést,
a vegyszerezést, a gyermekmunkát, a buta, káros és felesleges dolgok tömeges gyártását.
2. A szemét a legdrágább!
A szemét értelmetlen pénzkidobás Neked és terhelés a környezetnek: mindig gondold végig, mennyit dobsz majd ki
abból, amit megveszel.
3. Cetli
Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged. A nagy üzletek profi módszerekkel csábítanak felesleges pénzköltésre. Ne
hagyatkozz 'polctrükkökre'.
4. Helyben
A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó helyeket.
5. Mennyi műanyagot viszel haza?
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol. Válaszd az egyszerűen csomagolt árukat. Keresd a
visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást.
6. Keresd az eredetit!
Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces dumának: kerüld a nem természetes alapanyagból, vegyszerek segítségével,
gyárilag előállított ételeket.
7. Olvasd el a címkéket!
Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot tartalmazhatnak. Ne kezeld magad
vegyszerrel, se kívülről, se belülről, ha vegyszer nélkülit is kaphatsz.
8. Erőszakmentes szépség
Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem tartalmaznak állati eredetű
anyagokat.
9. Tartós használat!
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással és környezetszennyezéssel jár.
10. Frisset
Friss, hazai idényzöldséget és idénygyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer kilométert utaztatott, mesterségesen
érlelt, agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett.
11. Helyi termékeket vegyél
Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat. Így a helyi környezetedet támogathatod, valamint kevésbé járulsz
hozzá a szállítással járó környezetterheléshez.
12. Nem mindegy!
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki állítja elő, mit tartalmaz,
mibe csomagolják, hová kerül.
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