Aktivita:

SPOTREBITEĽSKÉ BINGO

Cesta na kurikulum:
PREDMET

Náuka o spoločnosti

ROČNÍK

3. ročník gymnázia

TEMATICKÝ CELOK

• Ochrana spotrebiteľa

Minutáž: 20 minút
Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, písacie potreby pre počet žiakov
Provokačná myšlienka: Spotrebiteľom je každý z nás. Líšime sa však od seba v tom, čo
máme, vlastníme, čo chceme, čo potrebujeme a odlišujeme sa hodnotami, ktoré istým
spôsobom vlastníme, alebo ktoré hľadáme. Denne spotrebúvame množstvo vecí: potraviny,
oblečenie, zariadenia, elektrinu, vodu, služby. Každý ale iným, jemu vlastným spôsobom.
Základný vzorec, ktorý nás charakterizuje ako spotrebiteľov je:
JA SOM = ČO MÁM + ČO KONZUMUJEM
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Krok po kroku:
1. Pracujte so žiakmi v celej skupine.
2. Každému študentovi rozdajte pracovný list Spotrebiteľské bingo (príloha 1) a písacie
potreby.
3. Vysvetlite študentom ako postupovať pri vypĺňaní pracovného listu. Počas 15 minút sa
študenti navzájom oslovujú otázkami vpísanými v jednotlivých políčkach. Pri kladnej
odpovedi vpíšu meno kamaráta do príslušného políčka. Každý študent sa môže do
jedného políčka vpísať len raz. Aktivita sa končí výkrikom „bingo“, keď má prvý študent
vyplnený celý pracovný list. Študenti navzájom o sebe zistia, akí sú spotrebitelia a
konzumenti.
4. Ukončite aktivitu a konfrontujte platnosť výroku v políčkach s osobami, ktorých mená sú v
nich uvedené. Pokiaľ všetky odpovede súhlasia, odmeňte víťaza malou odmenou.
5. Po skončení aktivity môžete diskutovať o výrokoch týkajúcich sa spotrebiteľského
správania a nakupovania.
6. Vypočítajte si so študentmi ekologickú stopu vašej školy, ktorá zahrňuje aj problematiku
nakupovania a spotrebiteľského správania (www.ekostopa.sk) a zároveň môžete zistiť
ekologickú stopu každého jednotlivca.

Príloha 1

Spotrebiteľské bingo

Nakupujem
účelovo

Nosím
recyklovateľné
odevy

Viem, čo je to
Fair Trade

Zeleninu
a ovocie
kupujem na
trhu

Nikdy nejdem
do mínusu na
svojej platobnej
karte

Nakupovanie
je pre mňa
relax

Myslím si, že
jednorazové
obaly sú
hygienickejšie

Nakupujem len vo
veľkých
hypermarketoch

Riešim veci
s humorom

Žiadna novinka
mi neunikne

Na
Uprednostňujem
biopotraviny
elektrospotrebičoch
z ekologického
si vždy všímam
poľnohospodárstva
triedu spotreby

Dávam si
pozor
na nákup v
ekonomických
baleniach

Vždy idem na
nákup
s textilnou
taškou

Som rád/rada,
že v našich
obchodoch dostať
aj tovar z iných
krajín

Konzumujem
len sezónne
druhy ovocia
a zeleniny

Nedeľné
nákupy riešim
namiesto
prechádzky

Mám rád/rada
veľkoobchody,
vždy si v nich
nakúpim aj do
zásoby

Rýchla
spotreba
jednorazových
výrobkov mi
vyhovuje

Mám dobré
skúsenosti s
on-line
nakupovaním

Nikdy som
nepočul
o organických
výrobkoch

Keď sa mi niečo
páči, bez váhania
si to kúpim

Kupujem si aj viac
kusov toho istého
odevu

Zásadne
kupujem len
potraviny z
reklám
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Nekonzumujem
po 18. hod.

