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Kedves Diákok!   Kedves Matektanárok!   Kedves Osztályfőnökök! 
 
7. éve  már, hogy Magyarországon megrendezésre kerül egy témahét, aminek a 
központi eleme a pénz.  A mi iskolánk, a  Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola is regisztrált és csatlakozott a felhíváshoz.  
 A jelenlegi vírushelyzethez alkalmazkodva iskolánk is online térben kapcsolódik 
a Pénz7 témahét feladataihoz.   
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a pénzügyekben minél  tudatosabbak legyünk, 
a pénz értékét  értsük, tudjunk okosan és előrelátóan takarékoskodni vele, 
mindenekelőtt gazdálkodjunk jól a kezünkbe kerülő pénzzel.  
 
A héten mi pedagógusok is szeretnénk benneteket hozzásegíteni ahhoz, hogy 
értsétek a pénzügyi attrakciókat. 
A szülők is rengeteget segíthetnek nektek abban, hogyan tudjatok jól 
gazdálkodni  a zsebpénzetekkel. 
Az idei témahét legfontosabb témája a családi költségvetés, azaz a családi 
pénzgazdálkodás. 
Ezen a pénzhéten  gyűjtőmunka és prezentációs feladat vár rátok az 
ismereteitek bővítéséhez.   
 
- Játsszatok a  pénzzel, de tudnotok kell, hogy a pénz nem játék az 
életünkben.  
Ismerkedjetek különböző pénzérmékkel, hasonlítsátok össze más országok 
érmeivel! 
- Megismeritek a bankjegyeket, beszéltek arról is,  hogy tranzakció-e a 
vásárlás? 
- Példát igyekszünk mutatni a spórolásról, mert bízunk abban, hogy a jó  
példa követhető és felnőtt korotokban is igyekeztek következetesen 
gazdálkodni a zsebetekben lévő pénzzel. 

http://www.penziranytu.hu/
http://www.bankvelem.hu/
http://www.pontvelem.hu/


- Ezen a héten elmagyarázzuk nektek, honnan jön a pénz, ne gondoljátok, 
hogy az automatából állandóan  kivehetünk.  
- Segítünk nektek elmagyarázni, hogy hol a határ. Beszélgetünk majd a 
vásárlási szokásainkról, helyes és helytelen vagy meggondolatlan költekezésről.  
- Meg kell értenetek, hogy a pénz véges. Nem mindig vehetjük meg azt, 
amit szeretnénk.  Tehát addig nyújtózkodjunk, ameddig  a pénztárcánk engedi.  
- A családi költségvetés egyensúlyáról is beszélünk nektek. Nagyon sok 
családban súlyos terhet jelentenek a bevételek és kiadások helyes kalkulációja.  
- 8-os évfolyamon online konferencián kaptok segítséget pénzügyi 
gazdálkodásotokról.  
A készpénz helyett kényelmes és gyors a kártya használat, de meg kell 
ismernetek az előnyeit és hátrányait is.  
- Osztályközösségekben beszélgessetek arról, hogy milyen 
következményekkel jár, ha valaki hibázik, nem tudja jól beosztani a havonta 
megszerzett jövedelmét,  esetleg kölcsönt kell kérnie a banktól.  
- Érdemes foglalkozni azzal is, hogy a ti kezetekben mennyi pénz az, 
aminek érzitek az értékét és ügyesen tudtok vele gazdálkodni.  
- Arra is sor kerülhet a héten, hogy átbeszéljétek, jó-e, helyes-e ha pénzért 
csináltok valamit: pl. a tanulásért  vagy az otthoni segítésért pénzt kell-e 
kapnotok?  
Matek órákon  számoljatok a pénzzel, azaz kalkuláljatok, gondolkodjatok 
pénzügyi feladatokkal.  
- Mikor öröm a zsebpénz számotokra? Jó dolog-e, ha rendszeresen van 
zsebpénzetek? Mik a pénzügyi céljaitok? 
 
A pénz témahéten nagyon sok oldalról ismerkedtek a pénz fogalmával, 
feladatával, értékével. Kívánjuk, hogy tudatosodjatok a pénzügyek hálójában. 
Ehhez kaptok támogatást az osztályfőnököktől és szaktanároktól.  
A rátok bízott osztályfeladatokat a legjobb tudásotok szerint és 
kreativitásotokkal oldjátok meg! A kész munkákat itt az aulában egymásnak 
bemutatjuk, rádióban közzétesszük, kivetítőről követve okosodhattok egymás 
munkáiból. 
 
Alkotó és tartalmas pénzhetet kívánok! 
                                                                                                  
 
 
Hajdúszoboszló, 2021. 02. 23.  

                                                                                                                                                                                              
Dóróné Balázs Katalin 



Feladatterv – az évfolyamok pénzügyi tanóráihoz  és  osztályszintű  
beadandó-alkotó  feladatokhoz. 
Segítség a téma feldolgozásához minden tanár számára:        https://www.youtube.com/watch?v=AvOZCO2Rv48      
PÉNZ7 felkészítés webinárium 2021.02.10. 
 

 
Elérhető  videok:  – javaslat órák témájához  - www.penz7.hu  oldalról 
letölthetők: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qj4wTQ5zFLM   
Pénz7 2017 bemutató óra 7-8. osztályos 

https://www.penziranytu.hu/csapatjatekok     
https://penziranytu.hu/jatekok     
www.bankvelem.hu/kviz  
 

2019-feladatlapok-felso-tagozat-II 7.8.zip         Felso-tagozat-II-feladatlapok 7-8.zip  
 
 
Az alsó tagozatos osztályok egyéni megközelítéssel kapcsolódjanak be a 
Pénz7 tematikájába! 
 
Feladatok a felső tagozatos osztályoknak  - a  megoldás kivetíthető 
prezentáció (ppt) formában:  
-  leadási határidő a rendszergazdának: 03. 05. péntek 12. óra 
 
5.a – Milyen postai szolgáltatásokat ismerhettek? Mutassátok be ezeket! 
5.b – Mivel foglalkozik a Takarékszövetkezet? Milyen intézmények ezek?   
Mutassátok be őket! 
6.a –  Mik azok a Biztosítási kötvények? Miről szólnak? Mutassátok be ezeket! 
6.b –  Mit jelent az, hogy bankszámlára kapjuk a jövedelmet? Mi a bankszámla? 
Mutassatok be egy mintát! 
7.a –  Milyen fizetőeszköz a bankkártya? Milyen bankkártyákat ismerhettek ti? 
Prezentáljátok! 
7.b – Hogyan fizethetek hitelkártyával?  Mi a hitelkártya lényege? 
Prezentáljátok! 
8.a – Nézzétek meg a Pénz mint adósság c. filmet! (youtube) Mit jelent a cím, 
hogyan terem a pénz? 
8.b – Milyen innovatív, jövőbemutató fizetőeszközök léteznek? Mutassátok be 
őket! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AvOZCO2Rv48
http://www.penz7.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=Qj4wTQ5zFLM
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http://www.bankvelem.hu/kviz


Tanórák az osztályokban: március 1-5 között.  
 
Évfolyamok Napok Tanórák Téma Helyszín 

5.a szerda 
péntek 

Technika és 
tervezés 

Családi költségvetés 14-es 
Tanterem 

5.b kedd 
péntek 

Technika és 
tervezés 

Családi költségvetés 13-as 
tanterem 

6.a kedd  Technika Tudatos pénzkezelés 
a családban 

23-as 
tanterem 

6.b szerda Technika Tudatos pénzkezelés 
a családban 

13-as 
tanterem 

7.a  Matematika  
v.  
ofő. óra 

Pénziránytű – kvíz  saját terem 

7.b  Matematika  
v. ofő. óra 

Pénziránytű kvíz saját terem 

8.a szerda v. 
csütörtök 

 Online-óra 
Nagy Zsuzsa 
webinárium 

saját terem  

8.b szerda  v. 
csütörtök 

 Online-óra 
Nagy Zsuzsa 
webinárium 

saját terem 
 

 
Gazdagodjatok használható tudással a pénz világában! 

 

 
 


