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D1 felaDatlap – laBirintUs
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D2 szempontok

1. recept 2. recept 3. recept 4. recept 

Könnyű elkészíteni

Nehéz elkészíteni

Elkészítéséhez felnőtt 
segítsége szükséges

Elkészítéséhez nincs 
szükség felnőtt segít-
ségre 

Elkészítéséhez sok esz-
köz kell

Elkészítéséhez kevés 
eszköz kell

(Saját szempont)

1. recept 2. recept 3. recept 4. recept 

Desszert

Leves

Főétel

Köret

Saláta

Uzsonnára való

(Saját szempont) 
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1. recept 2. recept 3. recept 4. recept 

Olcsó

Nem túl drága

Drága

Alapanyagai kön-
nyen beszerezhetők

Alapanyagai nehe-
zen szerezhetők be 

(Saját szempont)

1. recept 2. recept 3. recept 4. recept 

Téli

Nyári 

Tavaszi 

Ünnepi alkalom-
ra való 

Ebédre való 

Uzsonnára való 

(Saját szempont)
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D3 a vásárlást meghatározó egyéB tényezők
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D4 a vásárláshoz tartozó illemszaBályok

vásárlás közben

Ha belépsz egy üzletbe, vagy távozol onnan, illik köszönni. A nagy áruházakban, ahol 
sok ember vásárol, elhagyhatod érkezéskor a köszönést, hiszen a nagy tömegben nem hal-
lanák meg a hangodat. Távozáskor azonban a pénztárostól el tudsz búcsúzni.

Az üzletekben előfordul, hogy sorba kell állnod. Ilyenkor ne tolakodj, ne furakodj a 
többi ember elé! Várj türelmesen a sorodra! Még itt is előre kell engedned az időseket, a 
betegeket, a kisgyerekekkel várakozókat vagy a terhes nőket!

Fontos, hogy tudd, mit szeretnél vásárolni. Ne akkor találd ki, mire van szükséged, ami-
kor már te következel! Ugye voltál már te is dühös olyan emberre, aki a pult előtt gondolta 
ki, mit is akar venni? Miatta kellett sok embernek várakoznia. Nem kell várakoznod ön-
kiszolgáló üzletekben, hiszen itt szabadon válogathatsz az áruk között. Persze a válogatás 
nem azt jelenti, hogy mindent összetapogass és összekeverj! Ha leveszel a polcról valamit, 
próbáld meg ugyanoda visszatenni! Képzeld el, milyen kellemetlen lenne a liszt között 
mosóport, a jégkrémek között pipadohányt találni!

Az eladókkal mindig udvariasan beszélj! Eladó néninek vagy eladó bácsinak szólítha-
tod őket. Vásárláskor kérheted a segítségüket, ha nem találsz valamit, tanácsukat, ha nem 
tudod, melyik árut válaszd, de ne tegyél fel felesleges kérdéseket! Például teljesen felesle-
ges ez a kérdés, pedig nagyon gyakran elhangzik: És tessék mondani, ez jó? Mit válaszol-
hat erre az eladó? Nem kérem, ez egy vacak, drága és ártalmas az egészségre!

Az üzletekben nem illik kiabálni, hangoskodni. A guruló bevásárlókocsik sem azért 
vannak, hogy autóversenyt rendezz velük!

Vásárláskor nemcsak a vevőknek, hanem az eladóknak is meg kell tartaniuk az illem-
szabályokat. Néhány olyan szabályt olvashatsz itt, amelyek az eladókra vonatkoznak. Az 
eladóknak kötelességük az udvariasság, a türelmes kiszolgálás. Mindenkivel szemben így 
kell viselkedniük, azzal a vevővel is, aki cipőfűzőt, meg azzal is, aki színes tévét vásárol. 
Még akkor sem lehetnek dühösek, ha semmit sem vásárolt náluk a vevő. Ha vásárlók vá-
rakoznak, nem illik az eladóknak egymással beszélgetniük, hiszen ők sem társalgás cél-
jából tartózkodnak az üzletben. Az eladóknak illő rendes öltözetben, ápoltan állni a pult 
mögött. Ez különösen az élelmiszerboltokban fontos. 

 Máté Magdolna: Egymás között. Kommunikáció, illem az általános iskolák
  3. osztálya számára. 98. o. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 






