18.

Ezt most miért is vettem meg?
Reklámok nyomása alatt

Melyiket válasszam? Vajon mennyire döntünk önállóan, amikor vásárolunk?

Vajon miért van az, hogy a televízióban a rajzﬁlmek vetítése közben rendszeresen játékok reklámjait láthatod? Hogy a szupermarketekben az olcsóbb árut a polcok alsó sorain,
a cipôddel egy vonalban találod, míg az újabb, a drágább termékek nagyjából szemmagasságban és kézzel könnyen elérhetô helyen vannak? Mindenkivel elôfordult már,
hogy a reklámok hatására olyasmit vett meg, amire egyáltalán nem volt szüksége...
„A jó bornak nem kell cégér.”
Mit jelent ez a mondás?
Vitassátok meg!
Tudtok olyan boltról vagy áruról, amit
senki sem reklámoz, mégis sokan járnak oda, illetve sokan vásárolják azt?
Mi lehet a titka?

„A reklám az, ha bebeszéljük előre
az embereknek, hogy valaminek
örülni fognak.”
(Rejtő Jenő: Vesztegzár
a Grand Hotelben)

Lewis Carroll: Alice Tükörországban
1. Gyakran gondoljuk tévesen azt, hogy olyan dolgok is összefüggnek egymással,
1
amelyek között valójában nincs kapcsolat. Erre az egyik legjobb példa így hangzik:
„ami drága, az jó is” – holott tudjuk: olykor az olcsóbb termékek jobb minôségûek,
mint drága társaik. Milyen ehhez hasonló, hibás összefüggésekre szoktunk még
hagyatkozni mindennapjainkban? Padtársaddal gyûjtsetek össze három olyan állítást, amely hasonlít az idézett mondathoz, és amely szintén hamis! Mindhármat
szemléltessétek is egy-egy példával!
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Csoport-játék 1.

Állítólag jó reklámmal bárkinek bármit el lehet adni. Alkossatok négy- vagy
ötfôs csoportokat! Képzeljétek el, hogy egy cég
a következô feladatot osztja ki rátok: készítsetek
televíziós reklámot egy hûtôszekrényhez úgy,
hogy azt az eszkimók számára kell eladnotok!
Készítsétek el a reklámot!
Csoport-játék 2.
3.
Milyen reklámokat láttatok
mostanában a TV-ben? Válasszatok ki egyet!
Beszéljétek meg, mivel szeretne ez az általatok választott reklám vásárlásraösztönözni!
Készítsétek el a reklám paródiáját!

Olcsó az alma,
itt van halomba,
aki veszi, meg is eszi,
olcsó az alma!
Kis trombitát vegyenek,
pirosat, fehéret,
lilát, sárgát, kéket!
Mézesbábot vegyenek,
tükrös-szivet, szépet!
(Weöres Sándor)

Érdekes kérdések, feladatok
A reklámok sokszor azt sugallják, hogy akkor vagy igazán eredeti, ha a legújabb mobiltelefont használod, divatos ruhákat, márkás sporttáskákat hordasz. Tényleg csak akkor vagy menô, ha mindenbôl
a legújabbat és a legjobbat választod?
A reklámok mellett mi befolyásolja még a véleményedet?
Érdemes mindig odaﬁgyelni arra, mi a trendi, vagy akkor is lehetünk jó fejek, ha éppen nem követjük a divatot?
Ha mindenki ugyanúgy (ugyanolyan ruhákat hordva, ugyanazokat a zenéket hallgatva) akar „eredeti”
lenni, valójában egyformák leszünk. Te próbálsz „egyedi” lenni? Hogyan?

Gyűjtőmunka
1. Mindannyian vásároltunk már valamit csak azért, mert láttuk vagy hallottuk, hogy reklámozták. Gondolj vissza egy ilyen esetre! Mit vettél reklám hatására?

2. Emlékszel olyan esetre is, amikor egy reklám valóban hasznos dolgot ismertetett meg veled?
Próbálj meg minél több ilyen reklámot összegyűjteni! Írd le a füzetedbe, majd olvassátok fel
egymásnak, amit leírtatok.

3. Nézzetek körül az iskola környékén! Milyen reklámokat láttok az utcákon? Vannak óriásplakátok? Kirakatok? Hirdetőoszlopok? Beszéljétek meg, hogy szerintetek nem túl sok-e
a reklám a környéken! Vagy esetleg többet szeretnétek?

Kapcsolódó könyvek, filmek, weboldalak
http://tudatosvasarlo.hu/
Versek a reklámról:
Domonkos Jolán: A lila tehén
Szabadi Lívia: Reklám helye (forrás: poet.hu)
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19.

Megtervezhetô a természet?
Ember és technika

„A szépség belülről fakad.” Szerinted mit jelent ez a mondás? Mennyire értesz vele egyet?
Mi tehetünk azért, hogy belőlünk is szépség fakadjon? Hogyan tehető széppé a „belsőnk”?

A vonzó külsô sok ember számára nagyon fontos. Sokféle természetes módja vannak
annak, hogy vonzóbbá tegyük külsônket: ápoljuk, eddzük magunkat; ﬁgyelünk arra,
hogy mit és mennyit eszünk. De ma már rengeteg mesterséges eszköz is segíti a vonzó
külsô kialakítását a sminktôl kezdve a különféle fogyókúrás és testépítôszereken keresztül egészen a plasztikai sebészetig. Ki mondja meg, mi a szép? Biztos, hogy a mesterséges eszközöké a jövô? Errôl olvashattok!

Nemcsak az ember külsôjét lehet
természetesen ápolni, hanem például egy kertet vagy háziállatokat is. Hallottál már a biogazdálkodásról? Tudod-e, mik lehetnek
az elônyei és annak hátrányai, ha
nem mûtrágyával és vegyszerekkel ápolunk egy kertet, hanem
természetes eszközökkel? Nézz
utána, hogy milyen természetes
eszközökkel ápolható egy kert!
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Sokszor nagyon fájt, hogy csúnya vagyok.
Régóta s még soká. Mint kárhozott,
leskeltem ki, megbujva, tétován,
bús fejem két kíváncsi ablakán
és úgy éreztem, belül más vagyok,
– nem béka, de királyfi – valahogy
nem az, nem, nem, amit az arc meg
a nyomorult test, ez a hazug ruha
mutat belőlem.
(Szabó Lőrinc)

Szabó Magda: Abigél (részlet). Olvasd el, és válaszolj a kérdésekre!
1. fontos Szerinted miért a vonzó külsô? Sikeressé tehetik az embert pusztán a külsô
1
adottságai? Tudunk-e változtatni a külsônkön? Mik a változtatás korlátai?
2. Padtársaddal meséljetek egymásnak olyan történeteket, amelyekben valaki betegesen törekedett saját külsôjének megváltoztatására.! Miért akarta az adott személy
ennyire befolyásolni a megjelenését, elérte-e a célját?
3. „Ha azt akarod, hogy szép legyen a szád, mondj kedves szavakat! Ha kedves
szemeket szeretnél, keresd a jót az emberekben!” – mondta Audrey Hepburn híres
színésznô. Mi a véleményetek ezekrôl „tanácsokról”? Igaza van a színésznônek?
Beszéljétek meg közösen!
4. Értelmezzétek párban az olvasmány alapján Vitay Gina félelmét! Jogos-e a félelme:
„Elnyeltek mindenestül. Ez már nem is én vagyok.”? Milyen valójában ez a lány,
miért nem akar és tud hasonlítani senkire?
5. Írjátok fel két oszlopba Zsuzsanna intelmeit a lányhoz és Gina belsô szavait a diakonisszához (hivatásos protestáns nôvérek, itt nevelônô)! Miért nem tudja a két fél
egymást megérteni?
6. Keressétek ki, és írjátok le egymás alá a szövegbôl azokat a sorokat, amelyek arra
utalnak, hogy a lányok külsejének az átalakításában és a szabályokban nem csak
a háborús takarékosság vezérelte a Matula-intézet vezetését! Nevezzétek meg ezeket az okokat az idézetek mellé írva!

Érdekes kérdések, feladatok
Van-e a külsôdnek olyan része, amin szívesen változtatnál? Miért?
Ismersz nagy, kozmetikumokat gyártó cégeket? Nézz utána, hogy ki és mikor alapította ôket!
Mit takar a „GMO” rövidítés?
Szerinted a megszokott vagy a biogazdálkodásból származó élelmiszerek ﬁnomabbak?
Keress példákat!

Gyűjtőmunka
1. Készítsetek listát arról, hogy hányféle sportot űztök az osztályban!
Kinek mi a kedvenc sportja?

2. Gyűjtsetek, és mutassatok be természetes szépségápolási praktikákat!
3. Gyűjts a szépséggel és a csúnyasággal kapcsolatos idézeteket, szólásokat, közmondásokat!

Kapcsolódó könyvek, filmek, weboldalak
Jean Cocteau: A szépség és a szörnyeteg (film, 1946)
Biogazdálkodásról gyerekszemmel: http://www.biokontroll.hu/cms/images/stories/
szakcikkek/letoltesek/gyermek_leporello.pdf
Kosztolányi Dezső: Pacsirta (kisregény)
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