Apsipirkimo diena
Pamoka / 1-4 klasė / 40 min

PLANAS

LAIKAS

TRUKMĖ

VEIKSMAI, METODAI, VEIKLA

KĄ DARO MOKINIAI?

REIKALINGI IŠTEKLIAI

0 min

1 min

PRISTATOME TEMĄ IR PAMOKOS EIGĄ
Pirmiausia vaikai klausosi pasakojimo iš knygos „Pinigai ir kiti
Gilučių šeimos reikalai“, vėliau atlieka praktines užduotis

Klausymasis

Prezentacija, prieiga prie
istorijų audio įrašų.

1 min

10 min

ISTORIJA „APSIPIRKIMO DIENA“
Mokytojas paleidžia istorijos audio arba pats ją perskaito.

Klausymasis

11 min

7 min

1 UŽDUOTIS – DISKUSIJA
• Pakelkite ranką tie, kurie apsiperkate su tėvais
• Ar esate apsipirkę vieni? Papasakokite, kaip jums sekėsi
• Ar esate pasigailėję įsigyję kokį nors pirkinį? Kas tai buvo?
• Kaip šioje situacijoje elgtis protingiau?
• Kaip dažnai jūsų tėvai eina į parduotuvę? (kuo dažniau lankosi,
tuo daugiau išleidžia)
• Ar jūsų tėvai dažniausiai turi pirkinių sąrašą? (protingiau apsipirkti
su sąrašu, nes nepirksite per daug ir nereikalingų daiktų)
• Kokie galėtų būti produktai, kuriuos perkame, bet be kurių
galėtume apsieiti ir sutaupyti? (saldumynai, traškučiai, gaivieji
gėrimai ir pan.)?
• Kas pigiau – eiti į restoraną ar gaminti maistą namuose? Kodėl?
Restoranai skirti ne kasdieniam maitinimuisi, o progoms, kai norime
pasilepinti. Tėvai turi ribotas lėšas, todėl turime suprasti, kodėl
kasdien negalime valgyti picos ar ledų.

Diskusija

1

18 min

7 min

2 UŽDUOTIS – PIRKINIŲ SĄRAŠAS
Klausymasis
Titas, Viltė ir Ūla turi po 20 eurų. Jie turi sudaryti pirkinių sąrašą, kad
tėvai galėtų paruošti maistą artimiausioms 2 dienoms. Kaip manote,
kuris pirkinių sąrašas yra geriausias ir kodėl?
Titas
PRODUKTAI
Avižiniai dribsniai
Pienas
Medaus pyragas
1 kg vištienos
Morkos
Bulvės
Guminukai
Saldainiai
Kiaušiniai
Dešra
Apelsinų sultys

25 min

8 min

Viltė
EUR
1
1
2
4
1
1
2
3
2
3
2

PRODUKTAI
Sausi pusryčiai
Pienas
Šokoladas
Vytinta dešra
Bulvės
Makaronai
Traškučiai
Guminukai
Gazuotas gėrimas
Sūreliai
Sausainiai

Užduoties vykdymas

Ūla
EUR
3
1
2
3
1
1
2
2
1
1
3

PRODUKTAI
Avižiniai dribsniai
Pienas
1 kg vištienos
Morkos
Bulvės
Apelsinai
Riešutai
Kiaušiniai
Vanduo
Obuoliai
Sausainiai

EUR
1
1
4
1
1
2
2
2
1
2
3

Atsakymas: Titas turi sąrašą už 22 eurus ir negali sau visko leisti,
Viltė ir Ūla neviršija šios sumos, tačiau Viltė nusipirko daug skanėstų
– tai tikrai nėra idealus sąrašas, nes būtų neteisinga pagrindinį
maistą pakeisti skanėstais. Ūla turi geriausią pirkinių sąrašą – šeima
įsigys sveiko maisto ir kiekvienas gaus skanėstų.

Diskusija

3 UŽDUOTIS
Sekmadienio rytą šeima valgys sumuštinius ir gers arbatą. Jums
patikėta 10 eurų, už kuriuos sekmadienio rytą galėsite nusipirkti
visko, ko reikia sveikiems pusryčiams.
• Ką pirksite? Pagalvokite, kokie sveiki produktai sumuštiniams
jums labiausiai patinka.
• Sudarykite pirkinių sąrašą. Būkite protingi!
• Taip pat nurodykite apytiksles kainas, kiek kainuotų kiekvienas
produktas.

Klausymasis

2

Pavyzdys:
Duona su sėklomis (apie 1 eurą)
Sviestas (apie 1 euras)
2 pomidorai (apie 1 eurą)
Agurkas (apie 1 euras)
Sūris (apie 2 eurus)
Mėsos griežinėliai (apie 3)
Ramunėlių arbata (apie 1 eurą)

Sudaro savo pirkinių
sąrašą

Papasakokite apie savo darbą

Darbų aptarimas

Namų darbas: paprašyk tėvų, kad padėtų susidaryti pirkinių sąrašą ir
pabandyk apsipirkti pats! Taip pat pasiūlyk savo sveikų sekmadienio
ryto pusryčių versiją.
33 min

38 min

5 min

2 min

4 UŽDUOTIS
Tėvai tau duoda 10 eurų kišenpinigių per savaitę. Kiekvieną dieną
pietums reikia bent 1 euro.
• Ar po savaitės liks pinigų?
• Ką darysite su šiais pinigais (išleisite juos kam nors kitam?
Taupysite? O gal ir viena, ir kita)?

Klausymasis

PAMOKOS PABAIGAI: Kaip manote, kodėl verta į parduotuvę eiti su
pirkinių sąrašu? (neturint sąrašo galima per daug išleisti, pirkti
nereikalingas prekes, pamiršti ką nors svarbaus)

Diskusija

Diskusija
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