Kā būtu, ja nebūtu…
Mērķis: sekmēt izpratni par iepakojuma nozīmi.
Uzdevumi:
1) vizualizēt informāciju par iepakojuma trūkumu;
2) argumentēt un aizstāvēt savu viedokli par to, kā mainītos pasaule, ja
nebūtu iepakojuma;
3) sekmēt tolerantu attieksmi pret citādu viedokli.
Mācību priekšmeti: dabaszinības, bioloģija, ķīmija, vizuālā māksla.
Ieteicamā nodarbības gaita.
1. Skolotājs stāsta, ka, ieejot veikalā, visu var nopirkt glīti iepakotu – lūpu
krāsa “zīmuļos”, nevis kilogramos; piens saliets pakās, nevis jāsmeļ no
kannas utt. Skolotājs jautā, vai skolēni var nosaukt kādu produktu, kuram mainījies iepakojums. (Piemēram, biezpienu tikai nesen sāka iepakot plēvē, pirms tam to ietina vienīgi speciālā papīrā, un tas vienmēr
tecēja.) Skolotājs aicina skolēnus raksturot izmaiņas un pateikt, kad
tās notikušas.
2. Skolēni pilda uzdevumu darba burtnīcā – zīmē komiksu. Skolotājs ļauj
katram skolēnam izvēlēties iepakojuma veidu (plastmasa, stikls, papīrs, metāls u. c.) vai arī sagatavo katram skolēnam vienu konkrētu
piemēru.
3. Skolēni prezentē savus darbus un apspriež tos, pamatojot savu viedokli. Skolotājs kopā ar skolēniem nonāk pie secinājuma, ka bez dažiem
iepakojuma veidiem varētu iztikt, bet citu trūkums ievērojami apgrūtinātu dzīvi.
4. Skolēni grupās veido zīmējumu par tēmu, kā būtu, ja iepakojuma nebūtu vispār.
Citas idejas.
Izdomāt un uzvest nelielu skeču “Pasaule bez iepakojuma”.
Papildinformācija.
Idejas iepakojuma veidiem, par kuriem zīmēt komiksus:
1) lūpu krāsas tūbiņa,
2) plastmasas maisiņš,
3) plastmasas pudele,
4) konservu bundža,
5) stikla pudele,
6) stikla burka,
7) kartona kaste televizoram,
8) putuplasta forma datoram,
9) ietinamais papīrs,
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10) zobu pastas tūbiņa,
11) košļājamās gumijas papīrs,
12) konfekšu papīrs,
13) čipsu paka,
14) tortes kārba,
15) mandarīnu tīkliņš,
16) sauso brokastu kārba,
17) papīra maisiņš,
18) bateriju iepakojums,
19) olu kastīte,
20) piena paka,
21) sulas paka,
22) gaisa atsvaidzinātāja flakons,
23) dezodoranta flakons,
24) tablešu blistera iepakojums,
25) smaržu pudelīte,
26) ārstnieciskas mikstūras pudelīte,
27) pretiekaisuma ziedes tūbiņa,
28) pārtikas plēve,
29) iepirkumu maisiņš,
30) salātu trauciņš.
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