Buklets ''Plāno plastmasas maisiņu patēriņa samazināšana!''
7.klasēm
Radošā darba mērķis:
1. Izprast nepieciešamību samazināt plāno plastmasas maisiņu patēriņu Latvijā ;
2. Izprot lēmuma pieņemšanu ES, konkrēti jautājumā par plāno maisiņu patēriņa
samazināšanu līdz 2025.gadam, izvēloties vienu no divām iespējām :
1) samazināt katram cilvēkam līdz 40 maisiņiem gadā (šobrīd 90 maisiņi)
2) panākt, ka plastmasas iepakojuma maisiņi tirdzniecības vietās netiek izplatīti bez maksas ;
3. Ir motivēts pilsoniski aktīvai darbībai problēmu risināšanā
Radošā darba uzdevums:
1. Iedomājies, ka tu esi slavenas reklāmas aģentūras (piem.’’Vides vēstis") darbinieks,
kuram ir dots uzdevums izveidot bukletu par plastmasa maisiņu patēriņa samazināšanu;
2. Reklāmas aģentūras vadība ir devusi pilnīgu rīcības brīvību bukleta izveidei, taču sagaida
prasībām atbilstošu rezultātu (skat. zemāk)
Prasības bukleta veidošanā:
1. SADAĻA:
1. Ir radošs un interesants bukleta nosaukums, kas paskaidro problēmu, kas saistās ar
plastmasas maisiņu lielu patēriņu (2 līdz 3 atslēgas vārdos)
2. Ir norādīts sauklis jeb devīze, kas paskaidro šo problēmu un radītās sekas (1 īsā, konkrētā
izsaukuma teikumā)
3. Ir 1 zīmējums vai attēls, kurā vizuāli ir attēlotas plastmasas maisiņu radītās sekas Latvijā
un pasaulē. Pie zīmējuma vai attēla ir tavs skaidrojums, kas ir attēlots zīmējumā un kā tas paskaidro
radītās sekas (1 īsā, konkrētā teikumā)
2. SADAĻA:
1. 3 fakti, kas paskaidro, kādas ir svarīgākās problēmu radītās sekas
(katrs fakts - 1 īsā, konkrētā teikumā var pievienot attēlu)
3. SADAĻA:…pēc izvēles
4. SADAĻA:……pēc izvēles
5. SADAĻA: 2 secinājumi, kāpēc par plastmasas masiņu radītām sekām ir jārunā Latvijas un pasaules
līmenī (katrs secinājums - 2 plašos teikumos)
6. SADAĻA: Attēli, zīmējumi vai savs argumentēts viedoklis, kas liek saprast šo problēmu!
Padomā par darba kultūru darbā!
SVARĪGI!
Bukletā izmantotajai informācijai ir jābūt precīzai un atbilstošai mērķim!
Izmantotā informācija bukletā ir jāizkārto tā, lai tā veidotu
vienotu stāstu un būtu viegli uztverama lasītājam!
Lai veicas!
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