Tarbijahariduse edendamine koolieelses eas
Teema: Läbimõeldud ostmine „Teeme sõbrale tervisliku salati“
Sihtgrupp: 6–7-aastased Rõuge lasteaia lapsed
Tegevusele kuluv aeg: 06.02–17.02.2017
Eesmärgid:
1. Laps teab, et prügi peab sortima.
2. Laps oskab rääkida, kuidas sorditakse tema kodus prügi.
3. Laps räägib oma kogemusest.
4. Laps mõistab asjade säästliku kasutamise vajalikkust.
5. Lapsed koostavad ostunimekirja, arvestades tervislikkust, pakendit, värskust, hinda, maitset.
6. Laps teab, et poodi minnes tuleb kaasa võtta kott (parim riidest kott vms).
7. Laps teab, et looduslik prügi viiakse komposti (sel päeval saadeti toidujäätmed ujumisõpetaja
lammastele).
Läbiviidud vestlused:
1.Puhas loodus on kui hea sõber.
2.Sõber võib olla mänguasi, raamat, lemmikloom (kelle eest peab iga päev hoolitsema).
3.Mida tunneb sinu mänguasi, kui sa palud vanematel uued asjad osta?
4.Kuidas sorteeritakse prügi sinu kodus?
5.Tervislikud toidud vs mittetervislikud toidud. Head ja halvad harjumused.
6.Millega, mis tööga teenivad sinu vanemad raha?

Tegevuse kirjeldus: õppekäik poodi
1.Otsustame valmistada sõbrale tervisliku salati
2.Ostunimekirja koostamine (arvestades kogust, värskust, hinda, pakendit)
3.Riidest kott poodi kaasa
4.Riidesse panek, sh helkurvestid selga
5.Teekond 15 minutit. Taaraautomaadi juures 2 min. Kaupluses kauba valimine (pakend, värskus,
hind, kogus). Kauba asetamine ostukorvi
6.Kassas maksmine. Tšekk. Tšeki uurimine kassa juures. Kauba asetamine ostukorvist riidekotti
7. Tagasitee 15 minutit
Töö rühmaruumis:

1.Käte ja puuviljade pesemine
2.Tükeldamine (lõikelauad, noad)
3.Laste tööjaotus. 25 minutit
4.Looduslik praht lammastele
Meetodid: vestlused, arutelud, õppekäik, jäätmekäitluse külastus, raamatunäituse külastus.
Õpetaja roll: meeskonda kuulusid õpetaja Ene, õpetaja abi Tiia ja tugiisik Maarja, kes pildistas, filmis,
tutvustas lastele erinevast materjalist kotte.
Lõiming:
1.Õppekavas on, et lapsed teavad, kuidas kodus prügi sorditakse. Lapsed teavad, et prügi peab
sortima.
2.Lapsed on teadlikud hoidvast ja säästlikust suhtumisest loodusesse ja ümbrusesse.
3.Lapsed osalevad looduse korrastamises.
4.Lapsed teavad tervislikest eluviisidest, headest ja halbadest harjumustest.
5.Lapsed teavad raha otstarvet.
6.Lapsed mõistavad joogivee ja elektri kokkuhoiu vajadust ja võimalusi.
Oma kogemuse tutvustus:
Meie lasteaia lapsed on teadlikud prügi sortimisest ja looduse hoidmisest.
Lapsed teavad tervislikest eluviisidest, headest ja halbadest harjumustest.

Päev algas sõbrapäeva üritusega, kus meie rühma eestvedamisel tantsiti ja lauldi. Üritus lõppes suure
kallistamismängu ja kingituste jagamisega.

Õppekäik poodi, teele jääb
Eesti Ema monument.

Taaraautomaadi juures.

Tuleme kauplusest välja. Lapse käes on taaskasutatav poekott.

Rühma ostunimekiri, poest saadud tšekk ja hakkimist ootavad puuviljad.

Lapsed hakivad poest ostetud puuviljadest salati.

Tegevuse koostas ja viis läbi Ester Zopp

