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„A világ összes pénze sem ér semmit, ha 

fogalmunk sincs, hogy bánjunk a 

pénzzel.”
Adam J Jackson



A gazdasági válság



Jaj……még egy unalmas 
tantárgy!!!



Családi költségvetés óravázlat 

(felső tagozat)

Műveltségi terület: 

Ember és társadalom/Társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek, 

Életvitel és gyakorlati ismeretek/Gazdálkodás

Tantárgy: Technika – életvitel – gyakorlat / 

Osztályfőnöki; 

Osztály: (felső tagozat) 5-6. /7-8. évf.

Az óra címe: “Addig nyújtózkodj, amíg a takaród 

ér!”

Az óra témája: A családi költségvetés

Az óra típusa: Új ismereteket közlő és gyakoroltató 

óra

Az óra célja:

 A család legfontosabb bevételeinek és 

kiadásainak megismerése

 A költségvetési egyensúly szerepének 

felismerése és tudatosítása

 Pénzügyi fogalmak tisztázása, pontosítása, 

alkalmazása. Szókincsbővítés

 A pénzügyi tudatosság ébresztése és 

fejlesztése.

 A családi pénzügyek iránti felelősség 

tudatosítása

Az óra didaktikai feladatai:

A meglévő ismeretek aktivizálása

Új ismeretek közlése

Attitűdformálás: Nyitott pozitív hozzáállás a 

pénzügyekhez,

a családi gazdálkodás tudatos és értő résztvevője

Fejlesztési kompetenciák:

Kommunikációs készség fejlesztése

Együttműködési és szociális készség fejlesztése

Gondolkodás fejlesztése

Kreativitás

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret, Technika 

– életvitel – gyakorlat

Matematika, Etika, Osztályfőnöki



Előkészületek:

A terem berendezése:

6 db asztal 5 székkel, lehetőség szerint a székek fél körben elhelyezve,

hogy mindenki kényelmesen lássa a kivetítőt és a tanárt.

Óra a tanulók által jól látható helyen.

Az asztalokon színes feliratok felragasztva: 

Állandó bevételek,

Nem rendszeres bevételek, 

Kiadások - lakásfenntartás, 

kiadások - élelmiszerek, 

kiadások - közlekedés, 

kiadások - kultúra, szórakozás.

Az asztalokon lefordítva 5-5 db színes kártya található, 1-1 A4-es lap, 1-1 toll.

A vetítéshez a projektor és számítógép 

Tábla (műanyag, papír, esetleg hagyományos), íróeszköz a fogalmak felírásához.

A tanári asztalon a többi kellék:

A „Vendéglátás” feladatlap -1 db, árlista és 1 db feladatlap, számológép minden asztalra

5-6 kártya a gazdálkodással kapcsolatos közmondással.

5 fél csomagoló papír és 5 vastag táblai filc az utolsó feladathoz



Nevelési –oktatási stratégia

I. Ráhangolás Bevezetés                       

1.Sok kicsi sokra megy című film megnézése

cél.: Az érdeklődés felkeltése. 
A film olyan elemeinek kiemelése amit a tanulók  
lényegesnek tartanak.
Fogalmak: bevétel, kiadás

II. Jelentésteremtés: 

1. Legyél bevétel vagy kiadás!      idő: 15 perc
Új fogalmak: bevételek: állandó, alkalmi

kiadások: élelem, rezsi, közlekedés, kultúra-
szórakozás (bővíthető)

2. Mini költségvetés idő 15 perc

Új fogalom: Szűkösség
Lásd vendégül barátaidat! 
Adott összegből és kínálatból vásárolj be!

3.Mérlegrajzok elemzése , bevétel, kiadás 
egyensúlya

Új fogalmak.: Megtakarítások ,tartalék, 
hitelfelvétel

A viszonyok megváltoztatása „ideálissá”.

1.Módszerek: frontális munka
Tanulói tevékenységek: egyéni vélemény, 
beszélgetés
Eszközök: projektor, számítógép

II./1. Módszerek: csoportalakítás
Tanulói tevékenységek: megfigyelés, tájékozódás, 
megbeszélés, információk értelmezése

Eszközök: színes kártyák konkrét összeggel és 
megnevezéssel

II/2Módszerek:Csoportmunka, beszámolók
Tanulói tevékenységek:értelmezés, megbeszélés, 
vita,döntéshozatal
Eszközök:feladatlap és árlista

II/3 Módszerek Frontális munka
Tanulói tevékenységek: egyéni vélemény, probléma 
megoldása, ötletek, lényeg kiemelése

Eszközök: kivetített ábra: 3 család költségvetése



Nevelési és oktatási stratégia

III. Reflektálás

1. Rajzold le a közmondást! 
Találd ki a másik csoport rajzának jelentését!
Pénzzel kapcsolatos közmondások értelmezése

Melyik közmondás illett a mai óra témájához? 
(Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!)
A tanulók megfogalmazása arról, mit tanultak, 
mi volt a legfontosabb ismeret a számukra.

Az elsajátítandó gazdasági és pénzügyi 
kompetenciák:

 a takarékossági szemléletmód kialakítása

 választás képességének a kialakítása

 háztartási döntéshozatal

 kommunikációs technikák elsajátítása

 környezettudatos magatartás

III/1.Módszerek: csoportmunka
Tanulói tevékenységek: értelmezés,      

megbeszélés, szerepvállalás, döntés
Eszközök: csomagolópapír, színes vastag filcek és 
közmondáskártyák.

Összegzés, vélemények meghallgatása, kiegészítés

 A pénzügyi tudatosság fejlesztése.

 A gazdasági kalkulációs és tervező készség 
fejlesztése 

 Érdekkülönbségek felismertetése és az 
érdekegyeztetés szükségességének belátása, 
gyakorlása a pénzügyi tervezés során.

 Saját illetve a családi pénzügyek iránti 
felelősség felkeltése.

 Együttműködési, tudásmegosztási képesség 
fejlesztése.



Ráhangolás

Ez kész! Pénz!

30 rész 

5 és fél perces

Tömör professzor



1. Legyél bevétel vagy 
kiadás!      idő: 15 perc

Új fogalmak: bevételek: állandó, 
alkalmi
kiadások: élelem, rezsi, közlekedés, 
kultúra-szórakozás



Hová állsz?

Öt kérdés eldöntése

egyetértek….nem értek egyet

döntéshozatal indoklása



2. Mini költségvetés

Lásd vendégül barátaidat! 
Adott összegből és kínálatból vásárolj 
be!
Új fogalom: Szűkösség





3.Mérlegrajzok 
elemzése
Bevétel, kiadás egyensúlya
A viszonyok megváltoztatása 
„ideálissá”

Új fogalmak.: Megtakarítások 
,tartalék, hitelfelvétel



Rajzold le a 

közmondást! 

(reflektálás)

Találd ki a másik csoport rajzának jelentését!
Pénzzel kapcsolatos közmondások 
értelmezése

Melyik közmondás illett a mai óra témájához? 
(Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!)
A tanulók megfogalmazása arról, mit 
tanultak, mi volt a legfontosabb ismeret a 
számukra



Vásárlási

szempontok

Két reklámfilm összehasonlítása

Melyik terméket választod?

Reklám majd újabb és újabb 

információ következtében

Döntés



Minden eladható!
Reklám játék

A kapott tárgyak eredeti 
funkcióján kívül mire 
használhatóak. 

Gyertya, wc papír, könyv stb

Csinálj neki reklámot!

Megvenném-e?



A reklámok körül 

vesznek minket!

Ismerd fel mit reklámoznak!

Szlogen, logo kifejezések



A pályaválasztásról, a foglalkozásokról, az oktatás és képzés szerepéről folytatott beszélgetés előzménye lehet.

Fogalmak:

emberi tőke, minimálbér, elosztás, kötbér, gazdasági egymásra utaltság, felelősség, 
alkalmazott, vezető

Piacgazdaság, amelyben élünk 

Építkezzünk!



Vállalkozzunk!  Egészségbüfé 2014

2. A vásárlás

3. Az elkészítés

4.Jól ment az üzlet…….

1. Tervezés

5. Elszámolás, értékelés, tapasztalatok

A vállalkozói kompetencia  építőelemei :

Kommunikációs képesség.

Konfliktuskezelés. 

Kritikai gondolkodás és magatartás. 

Empátia.

Együttműködési képesség. 

Személyiség és önismeret, 

Digitális kompetencia
Kezdeményezőképesség



Vállalatlátogatás

Ringier Kiadó

14. kerületi tűzoltóság



Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm a figyelmet!


