VYSKILLUJ SA, časť III. FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Finančná gramotnosť znamená vedieť si všetko v živote spočítať, poznať hodnotu peňazí, to čo si za
ne kúpime, ako peniaze fungujú a poznať finančný jazyk. Nie je to zručnosť, ktorou by disponovali iba
dospeláci, ľudia na manažérskych pozíciách. Finančná gramotnosť je základná zručnosť, ktorú by mal
mať každý z nás, tak ako vieme čítať, počítať, rozprávať . Tento mesiac sa pozrieme bližšie na jazyk
finančnej gramotnosti a spolu s Dávidom Bezákom si vytvoríme rozpočet.
Obsah:
-

Čo znamená finančná gramotnosť - byť finančne gramotný je in
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem
Plánovanie a hospodárenie s peniazmiTvorba rozpočtu

Úlohy pre I a II kategóriu

1. Pripravte si svoj rozpočet na Váš workshop – čo budete potrebovať- aké aktivity, položky
budete mať a koľko Vás to bude stáť. Na zisťovanie cien použite internet, alebo návštevu
obchodu. Pomôcť si môžete s tabuľkou na rozpočet. Nájdete v prílohách- II. kategória
Urobte si malý rozpočet a skúste odhadnúť koľko čo môže stáť. Na rozpočet použite prílohu
„malý rozpočet“- I. kategória
2. Keď budete vedieť koľko peňazí budete potrebovať skúste porozmýšľať nad tým, kde by ste
mohli zohnať finančné prostriedky na plánovaný workshop, všetky nápady si napíšte- I aj II.
kategória
3. Zahrajte si hru – postup hry nájdete nižšie – I aj II. kategória
.
Užitočné odkazy pre inšpiráciu:
Cvičná banka- http://www.nadaciaslsp.sk/cvicna-banka/skolenie
Finančné vzdelávanie- http://www.nadaciaslsp.sk/#FinancialEducation
Otestuj svoju finančnú gramotnosť - http://www.sbaonline.sk/sk/presscentrum/aktuality/kvizotestujte-svoju-financnu-gramotnost.html
http://www.skolarodinnychfinancii.sk/docs/Osobny%20a%20rodinny%20rozpocet.pdf

Hra I
Preneste sa nachvíľu do minulosti. Pocestujeme v čase a ocitnete sa ma starovekom
a v stredovekom trhovisku, kde budete pracovať ako remeselníci a tak si zarábať na svoju obživu.
Pomôcky: kartičky s tovarom, groše, cenník
Rozdeľte sa na dve skupiny- jedna skupina bude predstavovať trhovisko v staroveku a druhá
skupina trhovisko v stredoveku. V staroveku bude prebiehať výmeny obchod v stredoveku zas
peňažný obchod.
Každý z Vás bude mať povolanie remeselníka, tieto povolania pridelí vedúci skupiny. Podľa toho
aké remeslo budete vykonávať, tak podľa toho budete vyrábať výrobky zo svojho remesla. Vyrobiť
musíte toľko výrobkov, koľko dostanete zadané( nakreslíte na papier, alebo vyrobíte z papiera)
V stredoveku majú remeselníci mešce s určeným množstvom grošov. Kto má koľko určí vedúci
skupiny. ( Každý remeselník dostane pridelený počet grošov, príloha)
Remeselníci sa riadia podľa svojich cenníkov( cenník starovek, cenník stredovek , príloha)
Prvá skupina obchoduje bez peňazí- len výmenný obchod, druhá skupina má k dispozícii peniaze
a výrobky. Každá skupina obchoduje dovtedy, kým každý člen skupiny nebude mať od každého
remeselníka aspoň jeden výrobok.

Príloha : Kartičky, groše

Hra II- súťaž
Poznáte naše peniaze. Usporiadajte si súťaž o tom ako poznáte naše Euro mince a papierové
peniaze. Čo je na nich vyobrazené?

