Ako uplatniť spotrebiteľské zručnosti
1. Výchovná

aktivita

–

uplatniť

spotrebiteľské

zručnosti

pri

zodpovednom

rozhodovaní o nákupe
Pomôcky: peniaze, nákupná taška
Postupu realizácie:
Dbať na bezpečnosť cestnej premávky, nákup potravín pre hospodárnu prípravu pokrmu,
a orientovať sa v obchode. Dieťa pri vstupe sa pozdraví.
Nákup základných potravín: 1 liter oleja, 1 balenie bravčovej masti, 1 kg soli, 1 balík
čierneho korenia, 1 hlávka cesnaku, 1 balenie vajec (10 ks), zemiaky.
Dieťa zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou za cenu nákupu. Cena nákupu je do 10
EUR. Dieťa sa pri odchode z obchodu poďakuje a pozdraví. V prípade obdobia
obmedzenia pohybu sa nákup vykonáva bez prítomnosti dieťaťa, ktorému sa tieto kroky
následne stručne objasnia.

2. Výchovná aktivita – rozvoj vizuálnej gramotnosti spotrebiteľa v orientácií
príjmového dokladu
Pomôcky: obrázky, príjmový doklad
Postupu realizácie: Kontrola príjmového dokladu, poznávanie ceny tovaru

Príjmový doklad:
Hladká múka

1 kg

0,59 €

Olej

1l

1,19 €

Bravčová masť

1 ks

0,75 €

Soľ

1 kg

0,33 €

Cesnak

1 ks

0,20 €

Vajcia 1 bal.

10 ks

1,00 €

Čierne korenie

1 bal.

0,40 €

Zemiaky

2 kg

1,44 €

-----------------------------------------------Spolu suma

5,90 €

-----------------------------------------------DPH 20%

1,18 €

----------------------------------------------

7,08 €

3. Výchovná aktivita – orientovať sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca
a rodiny, poznať pracovný postup prípravy hospodárneho pokrmu
Pomôcky: miska veľká, ručné strúhadlo na zeleninu, lis na cesnak, vareška, polievková
lyžica, obracačka alebo vidličky, plytký tanier, škrabka na zemiaky, nôž, panvica,
potraviny
Pracovný postup: zemiakové placky pre 4 osoby
3 zemiaky na jednu osobu, pre 4 osoby: 4 x 3 = 12 ks
Do veľkej misky nastrúhame zemiaky na

ručnom

strúhadle.

Pridáme štipku soli

a čierneho korenia, 4 vajcia, pridáme 4 lyžice hladkej múky, 2 strúčiky olúpaného
cesnaku (prelisovaný na lise) a spolu všetko premiešame vareškou. Na pripravenú
panvicu s rozpáleným olejom a bravčovou masťou vložíme dve lyžice pripravenej zmesi
a lyžicou zmes rovnomerne roztlačíme na tenkú vrstvu. Vznikne oválna zemiaková
placka. Takýmto spôsobom urobíme tri placky naraz a opekáme ich do zlatistej farby z
jednej a druhej strany pomocou obracačky. Placky obraciame dvomi vidličkami alebo
jednou obracačkou. Upečené ich ukladáme na pripravený plytký tanier vyložený
kuchynským papierom. Pri hospodárnom varení sa najedia viaceré osoby.

4. Výchovná aktivita - používanie primeraných stratégií riadenia rizík v domácnosti,
príprava pracovného materiálu
Pomôcky: panvica, obracačka alebo dve vidličky, plynový sporák alebo kuchynská pec
na drevo.
Postupu realizácie: na plynový sporák alebo piecku položíme panvicu, kde pridáme olej
a 1 lyžicu bravčovej masti. Bravčová masť nám slúži na to, aby sa olej neprepaľoval.
Postupne pečieme zemiakové placky. Dbáme na bezpečnosť pri pečení s horúcim olejom.

5. Výchovná aktivita – správať sa hospodárne v domácnosti a k životnému prostrediu
(delenie odpadu)
Pomôcky: miska, panvica, obracačka alebo dve vidličky, kuchynský riad, taniere
Postupu realizácie: Ak nemáme kuchynský dres na umývanie riadu, pomôcky umyjeme
vo vedre. Pri umývaní riadu šetríme vodou. Ak máme kuchynské papierové utierky,

panvicu neumývame hneď vodou, ale ju od mastnoty vyutierame kuchynskou papierovou
utierkou.
6. Výchovná aktivita – Spotrebiteľ – oboznámenie sa s dokladom z registračnej
pokladne
Pomôcky: obrázok
Postupu realizácie: rozvoj vizuálnej a čitateľskej gramotnosti

Zdroj: http://www.uspesne-podnikanie.sk/vprevadzke-musite-mat-vyobrazeny-vzorpokladnicneho-dokladu

