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KONSUMUJEMY ŚWIAT
1.

Co oznacza, Ŝe ktoś jest konsumentem?

a)



b)
c)

Przeczytaj poniŜsze definicje:
Konsument to spoŜywca, nabywca towarów na własny uŜytek, uŜytkownik.
W biologii konsumenci to organizmy (głównie zwierzęta) nie wytwarzające materii organicznej ze związków nieorganicznych, odŜywiające
się innymi organizmami.
(źródło: Słownik języka polskiego wydawnictwa PWN, Warszawa 1978)
Zastanów się, jakie mogą być efekty nadmiernej konsumpcji dla człowieka.
Jak wpływa konsumpcyjny styl Ŝycia człowieka na ilość odpadów zanieczyszczających środowisko?

2.

Test: Jakim jestem konsumentem?

I. Zakupy robię:
a) rzadko, kupuję wtedy więcej i na zapas, w duŜych paczkach
(wielopakach itd.) i duŜych ilościach.
b) bardzo często, kiedy tylko jest taka potrzeba. Często korzystam
z produktów jednorazowych, małych opakowań.
c) w zaleŜności od potrzeb; staram się kupować tyle, ile mi potrzeba nie za duŜo, ale i nie za mało. Tak, aby część produktów się nie
zmarnowała.
II. Wchodząc do sklepu:
a) wiem, co chcę kupić, trzymam się tego i nie zdarza mi się wyjść ze
sklepu z nieplanowanymi zakupami.
b) kupuję to, na co mam akurat ochotę. Zakupy to przyjemność, nie ma
co obciąŜać głowy zbędnymi planami, kiedy wchodzę do sklepu
wszystko staje się jasne.
c) wiem co chcę kupić, ale zawsze warto się rozejrzeć - a nuŜ trafi się
jakaś okazja.
d) zazwyczaj kupuję to, co planowałem, ale nie wykluczam, Ŝe w trakcie
zakupów mogę sobie o czymś przypomnieć albo coś mi się wyjątkowo
spodoba.
III. Robiąc zakupy najmniej zwracam uwagę na:
a) cenę,
b) jakość,
c) promocje,
d) markę,
e) wygodę uŜytkowania,
f) ładne opakowanie,
g) wpływ na środowisko naturalne.
IV. Najchętniej kupuję towary wyprodukowane:
a) w Europie zachodniej ,
b) w USA,
c) w Polsce,
d) w moim województwie,
e) jest mi obojętne, gdzie produkt został wyprodukowany.
V. Napoje kupuję najczęściej w:
a) puszkach aluminiowych,
b) kartonikach,
c) butelkach szklanych zwrotnych,
d) butelkach plastikowych typu PET,
e) butelkach plastikowych innych niŜ PET,
f) butelkach szklanych bezzwrotnych.
VI. Opakowania mogą być wykonane z:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

VII. Opakowanie towaru:
a) według mnie świadczy o jakości produktu – im lepsze opakowanie
tym wyŜsza jakość.
b) pomaga mi wybrać produkt wśród mnóstwa innych (atrakcyjność
wizualna).
c) jest mi obojętne, jak opakowany jest produkt, na który właśnie mam
ochotę.
d) w większości przypadków uwaŜam za dodatkowy odpad
obciąŜający środowisko i moją kieszeń.
VIII. Zakupy przynoszę do domu w:
a) torbie „reklamówce” wielokrotnego uŜytku.
b) solidnej płóciennej torbie.
c) plecaku.
d) reklamówkach „jednorazówkach”, które dostaję w sklepie.
IX. Produkty spoŜywcze:
a) zjadam wtedy, kiedy mam na to ochotę i potrzebę. Resztki nie
zjedzonej Ŝywności i produkty przeterminowane wyrzucam.
b) zjadam wtedy, kiedy mam na to ochotę i potrzebę.
Nigdy nie wyrzucam resztek Ŝywności. Oddaję je psu (śwince,
sąsiadowi, który ma gryzonia, bezdomnym zwierzętom na moim
osiedlu, ptakom).
c) staram się zjadać zakupione produkty, zanim minie ich data
przydatności, by się nie zmarnowały, nawet jeśli nie koniecznie
mam
na
nie
ochotę.
Wyrzucam
tylko
produkty
juŜ przeterminowane i zepsute. Posiłki jem do końca, by
nie pozostawić resztek. staram się nie marnować resztek jedzenia oddaje je psu, ptakom itd.
X. UwaŜam, Ŝe:
a) musimy dbać o środowisko naturalne i jakość Ŝycia przyszłych
pokoleń, ale nie jesteśmy w stanie tego dokonać, codziennie robiąc
zakupy. Powinniśmy Ŝyć jak nasi przodkowie w zgodzie z naturą.
b) nie da się dbać o środowisko naturalne i jakość Ŝycia przyszłych
pokoleń i jednocześnie kupować potrzebne nam do codziennego
Ŝycia produkty, dlatego nie ma sensu się tym przejmować.
c) dbam o środowisko naturalne i jakość Ŝycia przyszłych
pokoleń, wtedy gdy kupuję produkty ekologiczne i nie kupuję
rzeczy zbędnych.
d) dbam o środowisko i jakość Ŝycia przyszłych pokoleń, nawet gdy
kupuję mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, ale w ekologicznych
opakowaniach.

3.

Co to jest merchandising? Z wózkiem przez hipermarket

Zadanie polega na grze planszowej „Z wózkiem przez hipermarket”. Zasady gry przedstawiono poniŜej. Zapraszamy do gry!

ZASADY GRY PLANSZOWEJ „Z WÓZKIEM PRZEZ HIPERMARKET”
 Celem gry jest skompletowanie przygotowanej wcześniej listy zakupów (kaŜdy z graczy powinien mieć taką samą liczbę produktów na
liście). Za kaŜdą rzecz z listy gracz dostaje 2 punkty dodatnie, za kaŜdą rzecz spoza listy 1 punkt ujemny, za kaŜdą rzecz, która znajduje się
na liście, a nie ma jej w koszyku minus 1 punkt. Wygrywa gracz z największą liczbą punktów.
 Do poruszania się po planszy słuŜą pionki (kaŜdy gracz otrzymuje jeden pionek).
 Pionki naleŜy ustawić na jednym z punktów startowych.
 Następnie gracz, który rozpoczyna jako pierwszy, rzuca kostką do gry i przesuwa się o tyle pól (okrągłe pola), ile oczek wypadnie na kostce.
 Na kaŜdym polu oznaczonym kolorem któregoś ze stoisk klient sklepu zastanawia się nad zakupem towaru z tego stoiska (rzut kostką):
o 1,2,3 oczka - rzecz wędruje do koszyka gracza;
o 4,5,6 oczek - rzecz pozostaje na półce. Jeśli produkt z danego stoiska znajduje się na liście zakupów, zawodnik – znajdując się na polu
tego stoiska – zakupuje ten towar bez rzucania kostką.
 Na polach o dwóch lub więcej kolorach gracz moŜe wybrać, którego stoiska będzie dotyczył rzut (moŜe zdecydować, z którego stoiska zakupi towar).
 Na polach neutralnych (szarych) gracz nie wykonuje rzutu.
 Na polach przynaleŜnych do działu „promocja” gracz losuje towar z koszyka towarów promocyjnych i dokłada go do swojego koszyka,
chyba Ŝe wyrzuci kostką 1 oczko.
 Na polach specjalnych oznaczonych cyframi od 1 do 10 ukryte są zdarzenia specjalne, mające wpływ na dalszy przebieg “zakupów”.
 Ze sklepu wychodzi się poprzez pola oznaczone literą „W” znajdujące się na linii kas. Gracz, który zatrzymał się na polu oznaczonym tą
literą, moŜe dokonać rzutu „na opuszczenie marketu”:
o 1,2 oczka – udaje Ci się szybko zapłacić za zakupy i wyjść;
o 3,4 oczka – stoisz w długiej kolejce, z nudów sięgasz po leŜące przy kasie słodycze, gumy do Ŝucia, gadŜety;
o 5 oczek – widząc długie kolejki postanawiasz jeszcze chwilę pokręcić się w okolicy (cofasz się na dowolne z pól przy stoisku z owocami,
warzywami lub alkoholem i wykonujesz rzuty obronne);
o 6 oczek – przypomniałeś sobie, Ŝe jeszcze nie kupiłeś wszystkiego (cofasz się 18 pól w głąb sklepu).
 Po wyjściu ze sklepu gracze dokonują przeglądu koszyków (notatki robione na kartce z listą zakupów sporządzoną przed rozpoczęciem gry) i liczą punkty.
ZDARZENIA SPECJALNE
1. Zapach kwiatów/owoców oddziałuje na Twoje zmysły -przez trzy tury twój rzut obronny spada o 1 punkt.
2. Dyrekcja hipermarketu postanawia zmienić wystrój wnętrza - stoisko z nabiałem zamienia się miejscami ze stoiskiem z wędlinami.
3. Przechodzące dziecko zabiera z Twojego koszyka jedną rzecz – wybierz którą.
4. Zagubiona starsza pani prosi Cię o pomoc – czekasz dwie kolejki.
5. Udało Ci się opamiętać w szale zakupów - Twój rzut obronny (dotyczący decyzji o zakupie, patrz punkt 4 w “zasadach gry
6. planszowej”) wzrasta o 1 przez trzy tury.
7. Urocza hostessa nakłania Cię do kupna nowego napoju.
8. Dzwoni do Ciebie Mama i mówi, Ŝe jeden produkt z listy jest jej juŜ niepotrzebny (wykreślasz ten produkt z listy).
9. Spokojna muzyka skłania Cię do wolniejszego poruszania się – Twój ruch maleje o 2.
10. Reklama z TV – przypominasz sobie ciekawą reklamę i kupujesz (wybierz sobie coś, np. batonika).
11. Piękny, nowoczesny telewizor plazmowy przyciągają Twój wzrok – przemieszczasz się do działu RTV (na najbliŜsze pole w odpowiednim kolorze).
KOSZYK Z ZAKUPAMI
lista zakupów

koszyk

punktacja

razem
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