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Spēle ir tapusi projekta “Izvēlos godīgus augļus” ietvaros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu ir
atbildīga tikai un vienīgi biedrība “Zaļā brīvība”, un to nekādos apstākļos nevar uzskatīt par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju atspoguļojošu. “Izvēlos godīgus augļus!” projekts apvieno nevalstiskās organizācijas Eiropā, kas
strādā kopā ar mazajiem tropisko augļu ražotājiem un plantāciju strādnieku arodbiedrībām Āfrikā, Latīņamerikā un
Karību jūras valstīs, lai uzlabotu dzīves un darba apstākļus simtiem tūkstošu cilvēku, kuri audzē, novāc un iepako
tropiskos augļus, ko mēs pērkam veikalos. Uzzini vairāk: http://makefruitfair.org/lv/

Iepazīsti populārākos godīgās
tirdzniecības produktus!
Spēlētāju skaits: bez ierobežojuma
Spēlētāju vecums: > 7 gadi
Nepieciešamie materiāli: izdrukātas un salīmētas kartītes –
vienai kartītei vienā pusē attēls, bet otrā produkta nosaukums un
otra kartīte ar produkta aprakstu un otru pusi tukšu. Ja tiek izvēlēts
spēlēt “Godīgās tirdzniecības mēmo šovu”, tad nepieciešams arī
pulkstenis, lai uzņemtu laiku.
Spēles norise: spēlei ir trīs veidi, kā to spēlēt:
1 bērniem iedod visas kartītes un viņiem tām jāatrod pāri –
produktu kartītēm jāatrod atbilstošā apraksta kartīte;
2 iespējams, lielākiem bērniem (vai bērniem ar labākām
zināšanām par godīgo tirdzniecību) interesantāk būs, ja viņiem
netiks piedāvāti atbilstošie varianti, respektīvi, bērniem tiek iedotas
tikai kartītes ar aprakstu un viņiem pašiem jāizdomā, kādam
godīgās tirdzniecības produktam tas atbilst;
3 kad bērni jau labāk pārzina godīgās tirdzniecības produktos,
viņiem var piedāvāt spēlēt “Godīgās tirdzniecības mēmo šovu”, kur
viņiem pa vienam jāizvelk viena no produktu kartītēm un jācenšas
1 minūtes laikā parādīt pārējiem tur attēloto produktu. Rādot
produktu drīkst izmantot tikai žestus un kustības, taču ir aizliegts
runāt. Pārējiem šis produkts jācenšas pēc iespējas ātrāk uzminēt.
Tas, kurš uzmin produktu, paņem sev tā produkta kartīti un patur to
līdz spēles beigām. Tas, kuram spēles beigās visvairāk kartīšu,
kļūst par spēles uzvarētāju un, iespējams, saņem kādu nelielu
balviņu.
Padomi spēles vadītājam: spēli bērniem labāk dot spēlēt, kad viņi
jau noklausījušies prezentāciju vai cita veida informāciju par
godīgo tirdzniecību un tās produktiem. Spēles 1. versiju bērniem

var dot arī individuāli (piemēram, pasākumā, kur pie stenda pienāk
tikai viens bērns) un ļaut viņam vienatnē sameklēt kartīšu pārus.
Spēles 2. versiju labāk izmantot, kad ir kāds, kas palīdz un uzreiz
pārbauda vai bērns produktu noteicis pareizi. Savukārt spēles 3.
versiju vislabāk spēlēt jau lielākā bērnu bariņā, piemēram, klasē.
Katrā no spēles versijām iespējams izņemt kādu produkta kartīti
ārā, ja nu tā šķiet par sarežģītu. Vēl kā interesantu uzdevumu
bērniem var likt kartē vai globusā atrast un parādīt valstis, kurās
produktus audzē (norādītas uz produkta kartiņas) un tādā veidā
atsvaidzināt zināšanās ģeogrāfijā. Tas, kuram ar valstu atrašanu
veicas visraitāk, var, piemēram, iegūt titulu “Godīgās tirdzniecības
ģeogrāfs”.

