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Pénzügyi termékek 4. 

Társasjáték: Hol tartsam a 

pénzem?  - angol nyelvű játék 
KOROSZTÁLY 7-8 éves) 

TANULÁSI EREDMÉNY Lehetőséget biztosítani a tanulók számára, hogy 
megértsék a pénz természetét, forrásait és 
felhasználási módjait. 

IDŐTARTAM  30 perc 

ESZKÖZÖK  Dobókocka, négy játékfigura, a feladatlap kinyomtatott 
sablonjai laminálva, pénzek nyomtatva, ceruzák 

KULCSFOGALMAK A befektetések és megtakarítások típusai és hatásai 

 

KULCSSZAVAK: megtakarítás, alaptőke, kamat 

PÉLDÁK: készíts egy megtakarításhoz használható eszközt 

 

 

ÓRAVÁZLAT 

A játék elején minden játékos kap 10 fontot – ezt a pénzt heti zsebpénzéből 

rakta félre.   

A pénzt tarthatják otthon malacperselyben, vagy betehetik a bankba 

megtakarításként – a döntés a dobásaikon múlik. A játékosok annyit lépnek 

előre a táblán, amennyit a kockával dobtak. Amikor egy játékos a BANK 

mezőre lép, kimarad egy kör dobásból.  

Egy kimaradt dobás egy évnyi megtakarításnak felel meg. A következő körben 

a játékos újra dobhat, és húsz pennyt is kap, hiszen pénze egy évig a bankban 

kamatozott. A játék addig tart, amíg az utolsó játékos is célba ér.  

Ezek után a játékosok kitöltik a táblázatot: beírják, hogy mennyi pénzük gyűlt 

össze a játék végére, és közösen kiszámolják, hogy alaptőkéjük mennyit 

kamatozott. Az nyer, akinek a pénze a legtöbb kamatot hozta. Ha többen 

végeztek megegyező összeggel, az a játékos számít győztesnek, aki először ért 

célba.   
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FELADATLAP : 

 

 

Minden játékos kap belőle egyet:    
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Minden alkalommal, amikor egy játékos a BANK mezőre lép, kap 

egy 20 pennys érmét, viszont a következő körből kimarad. 
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A táblázat, amit a játékosok azután töltenek ki, hogy mindannyian 

célba értek:  

 

 a játék kezdetén a játék végén kamat 

1. játékos 10£   

2. játékos 10£   

3. játékos 10£   

4. játékos 10£   

 

Az a játékos nyert, akinek a pénze a legtöbb kamatot hozta. Ha 

többen végeztek egyenlő összeggel, az a győztes, aki először ért 

célba. 

 a játék kezdetén a játék végén kamat 

1. játékos 10£   

2. játékos 10£   

3. játékos 10£   

4. játékos 10£   
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