PÉNZ7
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
2018. március 5-9.
Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa- szerte, 23
országban egy időben zajló kezdeményezéshez, melynek célja, hogy
már fiatal kortól segítse a pénzügyi ismeretekkel rendelkező, sorsát e
téren is kezében tartó fogyasztó információkkal való támogatását, s
figyelemfelkeltését a pénzügyi tudatosságra.
A 2018-as Pénz7 pénzügyi témája az „Okosan a hitelekről”, amely kiemelten fontos
ismeretanyag a mindennapi pénzügyek terén. Annak érdekében, hogy a gyerekek a
későbbiekben tudatosan, ésszerűen és felelősségteljesen tudjanak gazdálkodni, iskolánkban –
már második éve - minden a pénz körül forgott a délelőtti és délutáni tanórákon.
Hétfő délutáni projektnyitón ismertettem a témahét feladatait. A hét bevezetéseként az
alsósok 3 kisfilmet néztek meg, amelyek számukra érthető, egyszerű formában ismertette meg
őket a pénzügyi kifejezésekkel, fogalmakkal. A papírpénz különböző címleteit is bemutatták
játékos formában. A felsős diákok plakátot készítettek a 2. tanórában.
Kedden mesefilmet néztünk meg: Hupikék törpikék - Törpök és a pénztermő fa címmel.
Felsős napközisekkel beszélgettünk a hitelekről és a bankszámlanyitásról, bankkártyákról.
3. nap délután játékos formában szerezhettek ismereteket a pénzről. Egyik asztalnál bolt
működött, másiknál kirakózhattak a gyerekek. Szólásokat, betűhálóból kifejezéseket kellett
megtalálni és országok pénzeit kellett csoportosítani. Akinek kedve volt, még kutyás perselyt
is kivághatott és ragaszthatott.
Csütörtök délelőtt a 7-8. osztályokat 3 fős csapatok képviselték a pénzügyi versenyen, amire
összesen 6 csapat jelentkezett. A feladatok között szókereső, kvíz, közmondások párosítása,
költségvetés készítése is szerepelt. A totó a témahét összefoglalását célozta meg kérdéseivel.
A verseny izgalma magával ragadta a diákokat, jó hangulatban telt el ez az egy óra. Győzött a
7. A osztály lány csapata.
Délután Herényi Barbara előadásában vers hangzott el - Ady Endre: Harc a nagyúrral. Majd
„Az elásott pénz” – népmese felolvasása következett, rövid kérdésekkel a végén. A meséhez
kapcsolódó színezőt vihettek a napközis csoportok.
Péntek délután játékos akadályversenyen mérték össze erejüket az alsós napközisek. Azok a
gyerekek lettek a győztesek, akik a legtöbb játékpénzt gyűjtötték. Jó hangulatban telt el a
foglalkozás.
Felsősöknél a délelőtti tanórákon is szó esett a pénzgazdálkodásról, a banki tevékenységről,
megtakarítási lehetőségekről. Történelem órákon a pénz kialakulásával, történetével
foglalkoztak. Földrajzon banki órát tartottunk és feladatokat oldottunk meg. Technikán és rajz
órákon bankjegyeket terveztek, énekórán a témához kapcsolódó népdalokat daloltak. Magyar
órán pénzzel kapcsolatos szövegértéseket oldottak meg, matematikán százalékot számítottak

és valutaváltásos feladatok is előkerültek. Fizika és kémia órákon filmeket néztek a papírpénz
nyomtatásáról és pénzérmék előállításáról. Természetismereten csoportmunkában
feladatlapokat töltöttek ki. A felsősök osztályfőnöki óra keretében gazdasági ismereteiket
alapozták meg, teszteket, kérdőíveket töltöttek ki és családi költségvetést készítettek
Tanulóink egy-egy tanóra keretében a hasznos tudás mellett élményeket is szereztek.
Hétfő délután került sor a projekt lezárására, ahol felidéztük az előző hét történéseit,
eseményeit a kivetített képek segítségével.
Filmvetítések, vetélkedő, előadások, mesék, plakátkészítés, akadályverseny, játékos
foglalkozások - csak néhány esemény az egész héten át tartó rendezvénysorozatról.
Programjainkon tanulóink ismeretei játékos és szórakoztató formában gazdagodtak.
Reméljük, hogy jövőre is legalább ekkora lelkesedéssel vesznek részt diákjaink a Pénz7
témahéten.
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