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Tikslai :

1.Suprasti ekologiškų produktų privalumus ir jų naudojimo reikšmę.
2.Išsiaiškinti šių produktų trūkumus ir žmonių požiūrį į juos.
Pateikėme tokius klausimus :
1. Kada atsirado ekologija?
2. Kas yra ekologija?
3. Kokie ekologiškų produktų privalumai?
4. Kokie ekologiškų produktų
trūkumai ?
5. Kaip apdorojami ekologiški

produktai?

6. Kaip ekologiškų produktų kaina atitinka jų kokybę ?
7. Kokio amžiaus žmonės labiausiai susidomėję ekologija?
8. Kodėl dažniausiai žmogus renkasi įprastus produktus, randamus parduotuvėse?
9. Kokiose šalyse daugiausiai paplitusi ekologija?
10. Kaip atsirado ekologija, ekologiški produktai?
11. Ką patarti žmogui, kuris netiki ekologiškų produktų veiksmingumu?
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Ekologiški produktai parduotuvėje ,,Rinkis Eko‘‘
Šių metų balandžio mėnesį lankėmės parduotuvėje: ’’ Rinkis Eko’’. Čia mus svetingai
sutiko šios parduotuvės savininkai Gražina ir Artūras Mickevičiai bei parduotuvėje dirbanti
pardavėja - konsultantė Laura Pečkienė .

.
Susipažinę ir aptarę mus dominančius klausimus ėmėmės darbo .
Pirmasis mus dominantis klausimas buvo: “Kada atsirado ekologija?”. Tokio atsakymo
mes tikrai nesitikėjome. Savininkė pasakė, kad ekologija iš tiesų buvo visada, tai tik chemija
atsirado. Vėliau uždavėme dar keletą mus dominančių klausimų. Pateikti atsakymai taip pat
stebino ne mažiau nei pirmasis. Daugiausia žmonių, kurie yra susidomėję ekologija, yra mamos
su mažais vaikais ir vyresnio amžiaus žmonės. Tikriausiai lemia tai, kad žmonės ima domėtis
ekologija tik tada, kai atsiranda problema ar tada, kai atsiranda šeimoje mažų vaikų. Tačiau
žmonės dažniau renkasi produktus iš įprastų parduotuvių. Tikriausiai todėl, nes ekologiški
produktai yra daug brangesni už parduodamus kitose parduotuvėse. Dėl informacijos stokos
žmonės nežino, kad ekologiškų produktų reikia daug mažiau, nes tokiuose produktuose yra daug
daugiau įvairių vitaminų ir kitų reikalingų medžiagų. Valgydami įprastus produktus greičiau
tampame sotūs. Kita ekologiškų produktų problema yra ta, kad jų derlingumas yra daug
mažesnis, nes šių produktų kultūras ūkininkai tręšia daug mažiau nei įprastas kultūras, jas puola
mažiau parazitai.
Jei daugiau ūkininkų užsiimtų šiuo verslu, prekių kainos būtų mažesnės, todėl ir žmonės
labiau imtų ne tik domėtis, bet ir vartoti šiuos produktus. Daugiausia ekologiškos prekės
gaminamos Vokietijoje ,Anglijoje. Dabar yra susidomėjusios ir Skandinavijos šalys. Dauguma
žmonių mano, kad jų pačių namuose užaugintos daržovės, vaisiai yra ekologiški, tačiau, tai yra
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tik dalis tiesos. Tam, kad žinotume, ar produktas yra ekologiškas visų pirma reikia juos ištirti ir
gauti tai patvirtinantį sertifikatą .

Parduotuvėje, kurioje mes lankėmės, visi produktai yra ekologiški ir turi tai patvirtinančius
sertifikatus. Produktai yra išdėlioti tam tikra tvarka:
•

Maisto produktai

•

Kruopos

•

Kosmetika

•

Buitinės prekės

•

Drabužiai

•

Asmens higienos priemonės

Parduotuvėje dirbanti konsultantė Laura mums įdomiai papasakojo apie‘ Super
produktus. Tai produktai, kuriuose yra daug jodo, melsva dumblių ir beveik visos amino
rūgštys. ‘Super maistas‘ mus išties sudomino, nes apie tai dar nebuvome girdėję. Gal dėl
informacijos stokos apie ekologiškus produktus?
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Išvados
1. Šio reportažo metu, mes sužinojome apie ekologiškus produktus ir naudojimo prasmę.
2. “Rinkis Eko” parduotuvėje, dažniau apsipirkinėja vyresnio amžiaus žmonės.
3. Apsilankę šioje parduotuvėje supratome, kad ir mes dažniau domėsimės ir
apsipirkinėsime čia, nei įprastinėse parduotuvėse, kadangi atradome daugiau privalumų
negu trūkumų.
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