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CÍM: 

Pénzügyi Termékek 2  

Eladás és vásárlás 
KOROSZTÁLY 7-8 éves) 

TANULÁSI EREDMÉNY A tanulók megismerik az ország pénznemét (forint), 
pénzt használva számolnak 

IDŐTARTAM  30 perc 

ESZKÖZÖK  kinyomtatott-laminált feladat anyag, 1, 5, 10, 20, 50Ft-
os pénzérmék vagy papír érmék kivágva  

KULCSFOGALMAK Szükségletek, pénz 

 

KULCSSZAVAK: forint, érme, bankjegy 

PÉLDÁK: kisbolt ahol ehet játék érmékkel vásárolni 

 

 

ÓRAVÁZLAT 

Bevezetés: Mi Magyarország pénzneme?  

Tegyél az asztalra az országunkban használt bankjegyeket és érméket és csempész 
bele (ha van ) más pénznemeket (euró, font papír és érmék) és bízd rájuk hogy 
kiválogassák, melyiket használjuk a boltokban, ha vásárolunk Magyarországon. 
Melyik a forint? (ha nem ismerik fel, akkor lehet segíteni) 
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A témát össze lehet kötni a 100-as számkörben való összeadás-kivonás 
gyakorlásával. 

Miután elbeszélgettek a forgalomban lévő fizetőeszközökről, a tanulók az alábbi 
vásárlós játékban gyakorolhatják az összeadást-kivonást és a különféle bankjegyek 
és érmék megkülönbözetését.  

Nyissunk egy boltot! 

Mindenki szereti megvenni az általa kedvelt árucikkeket.  

Nyomtasd ki az alábbi vásárlói kártyákat –  több példányban is kinyomtathatsz, és a 
tartósság érdekében laminálhatod is - ezek lesznek az áruk.  

Ossz ki minden tanulónak egy papír nyomtatott pénz csomagot (minden érméből 5 
db-ot), ezzel vásárolhatnak a boltban. 

Miután a listán található összes árut megvették, kérd meg őket, számolják ki, 
összesen mennyit fizettek a pénztárnak. (a tanár lehet a pénztáros, aki ellenőrzi a 
számítást) 

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK 

feladatlap nyomtatva és laminálva 

papír érmék nyomtatva, kivágva vagy igazi érmék- tanulónként 5 érme 
mindegyikből (1, 5, 10, 20, 50 Ft-os) 
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FELADATLAP 

 

TEJ  

6 forint 

 

GYÜMÖLCSLÉ 

7 forint 

 

BANÁN 

9 forint  

 

EPER 

22 forint 

 

RÉPA 

4 forint  

 

BROKKOLI 

10 forint 

 

 

FILCTOLLAK 

11 forint  

 

 

CERUZA 

2 forint 
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LABDA 

26 forint  

 

 

FEJHALLGATÓ 

36 forint  

 

  

ha van matek készletben ilyen, azt használhatják (nem kell nyomtatni) 


