
C10. Nhật kí tiêu dùng túi ni lông 

Giáo viên giới thiệu “Nhật kí tiêu dùng túi ni lông” với những thông tin chính như sau: 

- Đây là nhật kí dành cho cá nhân, nhưng cũng có thể sử dụng cho nhóm (5-8 người) hoặc 

gia đình. 

- Với mỗi hoạt động tiêu dùng (hay không tiêu dùng) túi ni lông, các em hãy ghi vào nhật kí 

và tự tính điểm. 

- Ở cột cuối cùng, các em hãy suy nghĩ xem làm sao để lần tiếp theo mình có thể giảm thiểu 

túi ni lông hay phát huy những hành vi tốt (tái sử dụng, từ chối…). 

- Hoạt động tổng kết có thể thực hiện vào cuối mỗi tuần và mỗi tháng. Nên làm cùng với 

nhóm hoặc gia đình mình để chia sẻ kinh nghiệm. 

Học sinh có thể chia nhóm để thực hành hoạt động này tại lớp, ví dụ ghi lại nhật kí tiêu dùng túi 

ni lông trong ngày hoặc trong tuần của mình. Sau đó, cả nhóm cùng chia sẻ và đưa ra kế hoạch 

nâng cao số điểm của mình trong những tuần và tháng tiếp theo. 

Giáo viên/Cả lớp có thể lập bảng theo dõi của tập thể về điểm số và sự thay đổi theo thời gian 

để cùng tiến bộ. 

Ngày Tôi đã làm gì với túi ni lông? Điểm Làm gì để giảm thiểu túi ni lông? 

    

    

    

    

    

    

    

Cuối 

tháng 

Tổng kết   

Ghi chú: 

- Dùng túi ni lông to (túi mới): - 2 điểm/túi 

- Dùng túi ni lông nhỏ (túi mới): - 1 điểm/túi 

- Tái sử dụng túi ni lông: + 1 điểm/túi 

- Từ chối túi ni lông: + 2 điểm/túi 

 

Nguồn: Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn)


