
Piacozás 

 

Első, második osztályban érdemes egy sétát tenni a közeli piacon, mely természetesen nem azonos a 

szupermarketbeli bevásárlással. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekek hozzászoktak a nagy 

bevásárló központban történő vásárláshoz, ezért nagy élmény lesz számukra a piaclátogatás. Emeljük 

ki, hogy mennyire más hangulatú lesz ez a vásárlás.  (közvetlenebb, beszélgetni lehet a kofákkal, 

különböző árú és minőségű termékek közül lehet válogatni, stb).  

Az iskolában a következő foglalkozásokat lehet tartani: 

játékok: 

- Gyümölcsleveket préselünk, és a bekötött szemű gyereknek íze alapján fel kell ismernie, hogy 

melyik gyümölcs levét ízleli! Fontos a felismert íz megnevezése! 

- Felvágott gyümölcsdarabokat kell bekötött szemmel megízlelni és felismerni! Szintén fontos az íz 

megnevezése. 

- Illata alapján kell felismerni a gyümölcsöt! 

- Tapintás útján formáról, a gyümölcs héjának érintéséről kell felismerni a gyümölcsöt! 

felhasználható: ízérzékelés fejlesztésére, szaglás fejlesztésére, tapintás érzékelés fejlesztésére 

- Memória játék. Ha kimegyek a piacra, vásárolok... gyümölcsnevek felsorolása következik. 

- Szituációs játékok: Az egyik gyerek az eladó, a másik a vevő. Lehet egyszerre több eladó, ekkor arra 

keresünk példát, hogy kitől miért vásárolsz (mert udvarias, mert lehet vele vásárlás közben 

beszélgetni, mert szép az áruja, mert olcsó az áruja stb.) Hogyan válogatok az áru között, hogyan 

kérek? felhasználható: kommunikációs készség fejlesztésére 

Egyéb foglalkozások: 

- Must készítése. Lehetőleg ne gyümölcs centrifugát használjunk! Egy tálba szedjük le a 

szőlőszemeket, majd megmosott, ökölbe szorított kézzel nyomjuk ki a szőlő levét. Szitán szűrjük át a 

levet, és már fogyaszthatjuk is. Természetesen ezen műveletek közben elmondhatjuk, hogyan 

történik a szüretelés faluhelyen. (puttony, taposás stb.) 

- Gyümölcsrizs készítése. Tejben megfőzzük a rizst. Amíg hűl, a gyümölcsöket megmossuk, 

meghámozzuk, apró darabokra vágjuk, majd a kihűlt rizzsel összekeverjük. Használjunk fel lédús 

gyümölcsöt is! Megterítjük az asztalt, s jó étvágyat hozzá! 

- Készíthetünk tablót is gyümölcsökről és gyümölcsfákról. Régi, szüretet ábrázoló képeket 

gyűjthetünk. 

- A piaci élményeket rajzban ábrázolhatjuk. 

- Papírmaséból vagy agyagból, gyurmából gyümölcsöt formázhatunk. 


