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Pénzügyi termékek 13. 

Felelős vagyok 
KOROSZTÁLY 9-11 éves 

TANULÁSI EREDMÉNY A pénzhasználattal kapcsolatos helyes értékek, 
szokások és attitűdök kialakítása a tanulóknál. 
Lehetőséget biztosítani a tanulók számára, hogy 
megértsék a pénz természetét, forrásait és 
felhasználási módjait. 

IDŐTARTAM  45 perc 

ESZKÖZÖK  papír, írószer 

KULCSFOGALMAK Felelősség, fontossági sorrendek (prioritások) 

 

KULCSSZAVAK:  energiahasználat, 

PÉLDÁK: Ki a felelős? 

 

 

ÓRAVÁZLAT 

Oszd négy csoportra a tanulókat.  

Az első csoportnak le kell írnia mindazokat a feladatot, melyeket el kell 
végeznünk, ha háziállatot tartunk.  

A második csoportnak le kell írnia az összes tevékenységet, melyet szobánk 
takarításakor kell elvégeznünk.  

A harmadik csoportnak le kell írnia, mit kell tennünk, ha a lehető legjobb 
eredményt akarjuk elérni az iskolában.  

A negyedik csoportnak azt kell leírnia, mit kell tennünk, hogy megóvjuk az 
iskolai tárgyakat, berendezéseket, valamint tankönyveinket, ruházatunkat és 
cipőnket.  

Kérd meg a tanulókat, hogy sorolják fel az adott helyzetből adódó összes 
kötelezettségüket, valamint azt, hogy mit gondolnak mindezekről. 
Átháríthatják másra az ezekből fakadó felelősséget? Nehéz 
felelősségteljesnek lenni?  
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Ezután mutasd meg a tanulóknak az alábbi szituációkat, és kérdezd meg, mit 
tennének az egyes helyzetekben. Fejtsék ki, mi az oka a döntéseiknek, és 
hogyan jutottak az adott döntésre.  

1. történet: Kaptál egy kutyát anyukádtól. Holnap dolgozatot írtok az 
iskolában, ezért tanulnod kell, és nem tudod elvinni sétálni. Anyukád 
megmondta, hogy eladja a kutyát, ha nem gondozod rendesen. Ha 
kutyát szeretnél, sok időt kell szánnod rá.  

2. történet: Új szobád van, de apukád azt mondta, hogy 
felelősségteljesnek kell lenned, és magadnak kell takarítani azt. Ez sok 
időbe telik – neked pedig nincs sok időd.  

3. történet: Nagyon sok iskolán kívüli különórád van. Közeleg az év 
vége, és az iskolában rossz jegyeket kapsz. Gyorsan le kéne mondanod 
néhány különóráról, pedig mindegyiken jól teljesítesz.  

4. történet: Kölcsönkaptál egy pólót egy barátodtól, de már szeretné 
visszakérni. Igazán tetszik a póló, de nem akarsz összeveszni vele. Most 
lesz a szülinapod, és nagyon szeretnéd ezt a pólót viselni.  


