
Faite estas
preguntas antes
de mercar un
xoguete

CUESTIONARIO PARA MERCAR

XOGUETES

ESTE XOGUETE....... SÍ NON

¿ É adecuado á súa idade?

¿ Interésalle o suficiente

como para xogar con el

unha e outra vez ?

¿ Está ben construído ?

¿ Permitiralle utilizar a

imaxinación cando xogue con

el ?

¿ Conseguirá que se sinta

satisfeito cando o utilice ?

¿Poderá medrar con el/a?

¿Poderá utilizalo de formas

diferentes? ¿Poderá

utilizalo creativamente?

¿Axudaralle a aprender

sobre outras persoas ou a

natureza ?

¿Axudaralle a ter

confianza noutras persoas

respectando as súas

diferencias?

¿Axudaralle a valorar as

persoas do outro sexo como

iguais e valiosas?
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OS REGALOS

MÁIS VALIOSOS

QUE PODEMOS OFRECER

¡ NON SE MERCAN CON

CARTOS !



LIBROS SOBRE O TEMA DO CONSUMO

*0-5 anos: NADA. Ed. Médici

*1º ciclo: Vamos de compras, mamá. Ed. RBA

*2º ciclo: Cacao de cartas. Ed. Edelvives

*3º ciclo: A serea na lata de sardiñas. Ed.Anaya
* Pais: Niños que quieren tenerlo todo.

Carola Shuster-Brink. Ed. Médici

É boa idea

regalar,

un bo libro polo

Nadal.

É por isto polo que

os xoguetes

simbolizan nada máis

e nada menos que a

forma como queremos

que actúen mañá no

mundo

¿ QUÉ E O XOGO ?

O mundo do xogo é o medio
natural dos nenos e nenas para o
desenvolvemento persoal e a
aprendizaxe positiva.

Regalar un xoguete é regalar

IDEAS .A través do xogo os nenos

e nenas asumen os nosos valores.

Estas páxinas de
Internet son moi
interesantes para
buscar información
sobre o consumo

http://www.ozonalia.org/planeta_ozonalia.htm

http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/php/list
ado_particular_rapido.php?ensino=infantil&mater
ia=Transversalidade

http://www.rayuela.org/sp/default.htm

CON
SUMO
GUSTO

A campaña publicitaria que se fai na
televisión nas datas anteriores ao
Nadal considera aos nenos e nenas como
meros seres de consumo fomentándolles
ansiedades, frustracións e espírito de
competitividade.
Dende as familias e a escola temos a
obriga de educalos para que poidan
desenvolver o seu pensamento crítico
que lles permita realizar un consumo
sostible.

¿ Queres un
mundo CREATIVO

E HUMANO?

Regala xoguetes
que fomenten a
creatividade
potenciando o
desenvolvemento
integral dos nenos
e nenas

¿Queres
un mundo

SOLIDARIO?

Regala
xogos
de mesa
cooperativos

¿Queres
un mundo
sen

DISCRIMI-
NACIÓN?

Regala
xoguetes
que
potencien o
respecto
polo outro.

¿Queres un
mundo sen
VIOLENCIA?

Regala
xoguetes que
fomenten
unha
solución
creativa dos
conflictos

ANTES DE CONSUMIR :

PENSA


