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KÖRNYEZETISMERET 3. MUNKAFÜZET 

XI. fejezet: Gazdálkodj okosan! – Kiegészítő tananyag (csak a munkafüzetben) 

A fejezet részcéljainak leírása: 

Részletek a www.kormány.hu oldalról letölthető tanulmányból (https://www.kormany.hu/ 

download/5/39/21000/Pénzügyi%20tudatosság%20fejlesztésének%20stratégiája.pdf): 

„Az elmúlt években elvégzett felmérések és a nemzetközi trendek azt támasztják alá, hogy a 

pénzügyi ismeretek, illetve azok gyakorlati alkalmazásának terén súlyos hiányosságok vannak, 

emiatt a kormány fontos elérendő célként fogalmazta meg a lakosság pénzügyi 

tudatosságának fejlesztését. 

Folyamatosan új, egyre bonyolultabb pénzügyi termékek jelennek meg a piacon, ezért 

az ezzel járó kockázatokat és a pénzügyi környezetet meg kell érteni és megfelelően kezelni.  

Az optimális egyéni és családi pénzügyi döntések meghozatalához elengedhetetlen a pénzügyi 

jártasság és motiváció. Akik megfelelő pénzügyi tudás birtokában vannak, várhatóan jobban 

reagálnak a pénzügyi sokkokra is.  

Életünk során folyamatosan pénzügyi döntéseket hozunk, szinte minden 

választásunknak van közvetlen, vagy közvetett financiális vonatkozása. Az alapvető fogyasztói 

döntések meghozatalához is egyre szerteágazóbb és mélyrehatóbb tudásra és felkészültségre 

van szükség, azonban a lakosság pénzügyi műveltsége még korántsem megfelelő. 

Általánosságban jellemző az impulzív, nem átgondolt, körültekintés és összehasonlítás nélküli 

döntéshozatal. Kiemelt prioritás egy pénzügyileg tudatos generáció felnevelése.  

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 

1847/2014. (XII. 30.) Kormányhatározat a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért 

felelős miniszter számára kiemelt feladatként határozza meg az ifjúsági korosztály pénzügyi 

tudatosságának fejlesztése céljából a pénzügyi ismeretek elsajátítását. Az intézkedés egyik 

célja az ifjúsági korosztály pénzügyi tudatosságának előmozdítása, a pénzügyi kultúra 

fejlesztése. A fiatalok önálló egzisztenciájának megteremtése, eredményes munkaerő-piaci 

részvételük szempontjából kiemelkedően fontos, hogy tisztában legyenek a gazdasági 

folyamatokkal, a rendelkezésükre álló pénzeszközöket a lehető leghatékonyabban tudják 

felhasználni. Lényeges, hogy képesek legyenek felelős döntést hozni a számukra rendelkezésre 

álló pénzügyi lehetőségek (pl. diákhitel, lakáshitel, személyi kölcsön, munkavállalás során a 

http://www.kormány.hu/
https://www.kormany.hu/download/5/39/21000/Pénzügyi%20tudatosság%20fejlesztésének%20stratégiája.pdf
https://www.kormany.hu/download/5/39/21000/Pénzügyi%20tudatosság%20fejlesztésének%20stratégiája.pdf
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munkabér meghatározása, a felmért kockázatok megfelelő biztosítással való lefedése, 

előtakarékosság) kapcsán, egyszersmind a vállalkozói kedvüket is megalapozzák.  

Az élet korai szakaszában, lehetőleg már az iskolában ki kell építeni az ilyen 

kompetenciákat. (OECD ajánlás, 2005). Az iskolai pénzügyi képzés garantálhatja, hogy a 

következő nemzedék releváns pénzügyi ismeretekre (pl. pénzügyi szempontú számolási 

készségek), és magabiztosságra tegyen szert. Az iskolák segíthetik a gyermekeket és a 

fiatalokat olyan készségek és attitűdök kialakításában, amelyek révén elérhetik a pénzügyi 

stabilitást, jóllétet, valamint pozitív szokások és magatartások megszerzésére ösztönzik őket, 

például arra, hogy megtervezzék költéseiket, megtakarítsanak és készítsenek terveket a 

jövőre. 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) definíciója szerint „a 

pénzügyi tudatosság olyan képesség, ami lehetővé teszi a pénzügyi források hatékony 

gyarapítását, nyomon követését és felhasználását oly módon, hogy az hozzájáruljon mind az 

egyén, mind a családja, mind vállalkozása jólétének és gazdasági biztonságának 

megerősítéséhez.” Az OECD megközelítése szerint a „pénzügyi jóllétet” (financial wellbeing) 

elsősorban az egyén megfelelő, pozitív magatartása biztosíthatja, ezért a pénzügyi képzés 

végső soron akkor sikeres, ha eléri a magatartás módosítását.  

A nemzetközi szakirodalomban fellelhető pénzügyi kultúra definíciók összehasonlításával 5 fő 

tartalmi elemet lehet rögzíteni:  

1. A pénzügyi fogalmak, alapösszefüggések, valamint szolgáltatások használatában való 

jártasság.  

2. A hatékony döntéshozatali képesség.  

3. A személyes pénzügyek menedzselésének képessége.  

4. A kritikus gondolkodásra való képesség, amelynek révén az egyén mérlegelni tudja az 

előnyöket és hátrányokat egy-egy pénzügyi döntése előtt.  

5. Magabiztosság a jövőre vonatkozó pénzügyi szükségletek tervezésében. 

Magyarországon a pénzügyi kultúra következő definíciója terjedt el: „A pénzügyi kultúra a 

pénzügyi ismeretek és képességek olyan szintje, amelynek segítségével az egyének képesek a 

tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges alapvető pénzügyi információkat azonosítani, 

majd azok megszerzése után azokat értelmezni, és ez alapján döntést hozni, felmérve 

döntésük lehetséges jövőbeni pénzügyi, illetve egyéb következményeit.”  

A pénzügyi kultúra alapjait gyermekkorban az oktatás segítségével szükséges 

lefektetni. Kiemelt fontosságú, hogy már a kisiskolásoknál megkezdődjön a pénzügyi 

tudatosságra való nevelés. A megfelelő pénzügyi nevelésben részesült diákok felnőtt 

fogyasztóként sokkal tudatosabb, körültekintőbb szereplői lesznek a társadalomnak. A 

körültekintő pénzügyi döntések alapját az olvasási, szövegértési, számolási és kombinatív 

készségek adják. 
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A tudatos fogyasztóvá válás elősegítése, fenntartható környezet- és egészségtudatos 

fogyasztói hozzáállás elterjesztése a gyermekkorúak, a tanköteles korúak körében fontos  

feladatot jelent, amelyet az új fogyasztóvédelmi politika prioritásként kezel.  

Ennek megfelelően a köznevelésben is nagyobb szerepet kell kapnia a 

fogyasztóvédelmi ismeretek – életkori sajátosságoknak megfelelő – átadásának. Ahhoz, hogy 

a későbbiekben az áruvásárlás vagy a szerződéskötés során az esetleges problémák elkerülése 

lehetővé váljon, indokolt a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásának megkezdése. Már az 

általános iskola korai éveiben. Természetesen a vonatkozó „tananyag” a gyermekek 

életkorának megfelelően játékos formában történik, a cél, hogy a szükséges „önvédelmi 

technikák” készségszinten épüljenek be a fiatalok gondolkodásába.”  

Számos, a pénzügyi kultúra fejlesztését célzó program létezik hazánkban. Ezek közül az 

egyik kiemelkedő államilag támogatott civil program a Pénziránytű Alapítvány pénzügyi 

kultúra fejlesztésére irányuló programjai. „Az elmúlt két évben a Pénziránytű Alapítvány 

számos olyan programot valósított meg, melyek a köznevelésen belüli pénzügyi -gazdasági 

ismeretterjesztést szolgálják, és a jelenlegi tevékenység középpontjában is egy korszerű 

módszereken alapuló intenzív tankönyv- és tartalomfejlesztési munka áll.” 

Fentieknek köszönhetően az Alapítvány gondozásában jó néhány program és önálló 

tankönyv született az általános iskola felső tagozatos és a középiskolás korosztály számára. 

Jelen, alsó tagozatosokat célzó kiegészítő tartalmak is az Alapítvány támogatásával jöhettek 

létre. 

A pénzügyi és a tudatos fogyasztóvá nevelés előkészítése ezentúl tehát már az alsó 

tagozatban (3–4. évfolyamon) is megkezdődhet, a matematika és a környezetismeret tantárgy 

keretein belül, a munkafüzetekbe beépített önálló fejezetek segítségével.  

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 

Az évközi tananyagokhoz, fejezetekhez kapcsolódóan a munkafüzet végén, az önálló 

fejezetben további 6 lecke kapcsolódik, melyek címe megegyezik azokkal a munkafüzeti 

fejezetcímekkel, melyek feldolgozása során ezen leckék feladatait beilleszthetjük.  

*************************************************************************** 

XI/1. A föld forog, az idő szalad 

A kapcsolódó fejezet az idővel, időméréssel, emberi életkorral, életszakaszokkal foglalkozik.  

A fejezet leckéinek feldolgozása során az idő múlásával, az ezzel járó változásokkal akár az 

életszakaszok/életfeladatok, akár az évszakok, történelmi idők változásának megbeszélése 

során találkoznak a tanulók. Bizonyára szóba kerül, hogy a régmúlt időkben hogyan és hol éltek 

az emberek, saját dédszüleik, nagyszüleik mivel foglalkoztak. Fontos erősíteni azt a 

szemléletet, hogy „A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” 
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Ismernünk és tisztelnünk kell a múltunkat – megőrizve azokat az értékeket, bölcsességeket, 

melyekkel őseink éltek. 

A múltba visszatekintve a pénzhasználat kialakulásáról és a takarékosságról (mint a 

jövő stabilitásának egyik lehetséges összetevőjéről) beszélgethetünk. Ehhez jó kiindulópont 

lehet:  

https://www.penziranytu.hu/archivalt-pop-torzsanyag/konyv/az-en-penzem/ii-mindenhato-

penz/4-penztortenet-kaori-kagylotol-bankkartyaig (utolsó letöltés: 2020. szeptember 3.) 

86/1. A feladatot ajánlott csoportmunkában, majd frontális megbeszéléssel megvalósítani. A 

csoportok között kiosztjuk az a)–e) kérdéseket. Érveljenek, vitassák meg, majd a csoportok 

gondolattérképen vagy címszavas szókártyákon rögzíthetik, hogy mire jutottak.  

86/2. Önállóan olvassák el Zoli és édesapja rövid történetét, majd közösen beszélgessünk róla 

a pontoknak megfelelő kérdések mentén! A gyerekek meséljenek saját piaci vásárlással 

kapcsolatos tapasztalataikról, szokásaikról is. 

A lehetséges válaszok, további kérdések: 

 Szerintetek hol lehet olcsóbban vásárolni? – A piac nem feltétlenül olcsóbb, de a jobb 

minőségű, hazai termelőktől származó áruk, minőségi élelmiszerek egészségesebbek.  

 Miért éri meg időt tölteni azzal, hogy messzebb megyünk, és hogy körbejárunk a 

piacon, ismerkedünk az árakkal, portékákkal? – Eltérőek az árak, eltérő minőségű áruk, 

ár-érték arány stb. 

 Milyen előnyei vannak a piaci vásárlásnak? Van-e hátránya? – Érdemes? Nem 

érdemes? Nagyobb választék, esetleg olcsóbb ár, kevesebb a csomagolás az árukon, 

biztosabb a forrás, megismerem a termelőt, frissebb áru, de ha messzebb megyek, több 

időt töltök a vásárlással, esetleg nem is tudok mindent megvenni, sok helyen nem tudok 

bankkártyával fizetni stb. 

 Érdemes-e megvárni a szezont a különböző gyümölcsök vásárlásánál? Miért? – 

Szómagyarázat: a szezon fogalma, honnan ismerős, mit jelent? Melyik zöldségnek, 

gyümölcsnek mikor van a szezonja Magyarországon? Az idény jellegű áruk olcsóbbak. 

 Mivel takarékoskodtak Zoliék? Idővel? Pénzzel? – Ez attól függ, de valószínűleg 

pénzzel. 

86/3. Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd megbeszélés frontálisan. 

A feladat megoldása előtt beszélgessünk a takarékosság és pazarlás fogalmáról, valamint 

döntéseink hátteréről. Mikor, mi alapján döntünk? 

A feladat több megoldási lehetőséget kínál. A szituációkat olvasva eldöntheti a 

tanító/osztály, hogy a takarékoskodást figyelik, vagy a pazarlást, ennek megfelelően lehet 

majd karikázni a kis rajzot. 

A csoportok érvelhetnek egy-egy választás mellett vagy ellen, ezzel esetlegesen 

meggyőzve a másik csoportot. Azonban figyelni kell arra, hogy miután megindokolták a 

csoportok a választásukat, próbáljanak más szemszögből ránézni a problémára, és vegyék 

https://www.penziranytu.hu/archivalt-pop-torzsanyag/konyv/az-en-penzem/ii-mindenhato-penz/4-penztortenet-kaori-kagylotol-bankkartyaig
https://www.penziranytu.hu/archivalt-pop-torzsanyag/konyv/az-en-penzem/ii-mindenhato-penz/4-penztortenet-kaori-kagylotol-bankkartyaig
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észre, hogy nincsenek „tiszta” döntések. Vagyis minden felkínált szituációban van jó is meg 

rossz is.  

A csoportmunkára több időt érdemes szánni, mert a csoporttagoknak is meg kell győzniük 

egymást. 

a) Zsófi egyikkel sem takarékoskodott, viszont a szívére hallgatva döntött. Zsófi helyes 

döntését alátámaszthatjuk olyan kiegészítő kérdésekkel, melyek arra hívják fel a 

figyelmet, hogy vannak kivételes helyzetek az életben, amikor helyes, hogy a szíve 

szerint dönt az ember! Az ajándékkal valakinek a kedvébe szeretnénk járni, mely 

felülírja a takarékoskodást. De nem lehet korlátlanul ezt a szempontot figyelembe 

venni. Pl.: Mondjatok olyan eseményeket a saját életetekből, amikor ti is a szívetekre 

hallgattatok inkább! Miért tettétek ezt? 

b) Ennek kapcsán idézzük fel az előzőleg tanultakat és a saját környezetükben 

tapasztaltakat, azaz hogy miket dobhatunk a különféle szelektív gyűjtőkbe! Segítség, 

hogy a 2. évfolyamos újgenerációs környezetismeret tankönyvben már tananyag volt, 

hogy a szelektív hulladékgyűjtés során melyik színű kukába milyen jellegű szemetet 

dobhatunk. Érdemes erre visszautalni, az ott tanultakat feleleveníteni. Miért érdemes  

és fontos így gyűjteni a hulladékot? Beszéljük meg, hogy a legjobb megoldás, ha a 

lehető legkevesebb hulladékra törekszünk (pl. csomagolásmentes vásárlás, felesleges 

dolgokat nem vásárolunk, a működő, megfelelő dolgokat elajándékozzuk, ha nincs 

szükségünk rá, az elromlott eszközeinket megjavíttatjuk).  

Megoldás: 

 

Játékjavaslat: http://szelektalok.hu/kukaland/ 

c) Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd megbeszélés frontálisan.  

A feladatrész kapcsán, a matematikai megoldáson túl beszéljünk arról is, hogy a 400 

Ft-os keretből nem biztos, hogy egészséges ételeket/italokat tudunk vásárolni. Vagy: 

amit meg szeretne venni a gyerek, az esetleg egészségtelen. Természetesen 

néhányszor szabad ilyen dolgokat is enni/inni, de a rendszeres fogyasztásuk nem 

ajánlott (pl. kakaós csiga, pizzaszelet, szénsavas üdítő, poharas kakaó). Ugyanakkor 

érdemes szót ejteni arról is, hogy a büfékben és boltokban árult kis kiszerelésű, 

poharas italok, joghurtok milyen környezetkárosító hatással bírnak a 

csomagolóanyaguk miatt.  

http://szelektalok.hu/kukaland/
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Beszélgessünk arról is, hogy melyik egészséges, melyik kevésbé! Mit érdemes reggelizni? 

Miért? Kinek milyen időközönként fér bele az „esetleges bűnözés”? Ki milyen reggelit 

választott magának? Ha a gyerekek döntéseiben nem szerepel egészséges termék, akkor 

indokolt, hogy beszélgessenek arról is, hogy miért vágyunk egészségtelen dolgokra – éppen a 

tiltás miatt vagy más okból? 

87/4. a) Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd megbeszélés frontálisan. 

Értelmezzük a szólásokat, kössük össze a jelentésükkel és a rajzokkal. Mindenképpen 

hangsúlyozzuk, hogy a szólásokat, közmondásokat nem szó szerint kell érteni. 

Megfejtés: 1.-D)-a); 2.-C)-d); 3.-A)-b); 4.-B)-c) 

88/4. b) Kössük össze az összetartozókat! Beszélgessünk a pénz értékéről, a munka 

fontosságáról, a megszerezhető dolgok és a boldogság kapcsolatáról. Csak az tehet boldoggá, 

amit meg tudunk venni? Minél drágább valami, annál boldogabbá tesz? Az olcsó gyengébb 

minőségűt, silányabbat jelent a közmondásban. Azaz, akkor pazarolsz, ha gyenge minőségű 

(=olcsó) dologra költesz. stb. A beszélgetés során mondjanak példákat saját életükből a 

jelentések helyességének alátámasztására.  

Megfejtés: 

88/5. Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd megbeszélés frontálisan. 

Olvassuk el a pénz történetéről szóló szöveget! Ha van rá módunk, mutassunk képeket régi 

pénzérmékről, piacokról. Eljátszhatjuk szituációs játék keretében is a különféle helyzeteket. 

Idézzük fel az átváltásról a matematikaórán tanultakat! Számoljunk, váltsunk át!  

A feladat megoldása előtt olvassák át a feladatok szövegét, majd húzzák alá a számukra 

ismeretlen szavakat, majd együtt értelmezzük azokat. Csak ezután kezdjék a számítást! 
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Megoldások: 

a) Hétfőn Pétert halért küldte az édesapja. A halkereskedő 10 db sügérért 2 kg sót kért. 

Mennyi aranypénzt kellett fizetnie a halakért? 

1 kg só = 10 aranypénz → 2 kg só = 20 aranypénz 

b) Másnap Péternek 3 szakajtó búzát kellett venni. Az árus 1 szakajtó búzát 2 kg sóért 

árult. 

1 kg só = 10 aranypénz  

1 szakajtó búza = 2 kg só →3 szakajtó búza = 6 kg só = 60 aranypénz 

c) Pénteken gyümölcsöt kellett Péternek vásárolni: 4 kg fügét kért édesapja. 1 kg füge  ára 

fél kg só. 

1 kg só = 10 aranypénz  

1 kg füge = fél kg só = 5 aranypénz → 4 kg füge = 2 kg só = 20 aranypénz 

*************************************************************************** 

XI/2. Hogyan tájékozódsz? 

A fejezet leckéinek feldolgozása során a térképhasználat kiemelt feladat. A pénzügyi 

tudatosság fejlesztéséhez összeállított feladatok a térképhasználat fejlesztését is szolgálják. 

Magyarország nagytájairól beszélve az ott termő zöldségekről, gyümölcsökről is beszéljünk. 

Erősítsük azt a tudatos vásárlói, fogyasztói magatartást, mely a hazai terméket részesíti 

előnyben – ezzel a hazai gazdaság, termelők támogatása mellett a környezettudatosságot 

(lehetőleg helyi termékeket, terményeket fogyasszunk), a kisebb szállítási, csomagolási, 

tárolási, hűtési stb. költséggel járó változatot részesíti előnyben. 

Ajánlott digitális tartalmak: 

 https://www.youtube.com/watch?v=eBLJ-gY0fjs 

 https://humusz.hu/megelozes/valaszd-hazait 

89/1. a) Frontális osztálymunka.  

Több válaszlehetőség is adódik a harmadik kérdésre, hisz három bolt található a térképen. 

Lehet szűkíteni a feladatot azzal, ha meghatározzuk, hogy a legközelebbi boltba kell eljutni.  

Tantárgyi kapcsolódás lehetőségei: Készítsünk képzeletbeli térképet vagy terepasztalt rajz-

/technikaórán, felhasználva pl. üres dobozokat, képes újságok fotóit. Esetleg ingyenes 

programokkal, alkalmazásokkal. Vagy készítsük el az iskola környékének térképvázlatát, 

tanulmányi sétát követően. 

A feladat összeköthető az algoritmikus gondolkodást, téri tájékozódást fejlesztő 

padlórobotok (pl. Beebot) használatával, ennek hiányában kis figurákkal, kupakokkal is 

működik. 

Egy lehetséges program, letölthető anyagokkal: 

 http://www.teacherled.com/resources/mapmaker/mapmakerload.html 

https://www.youtube.com/watch?v=eBLJ-gY0fjs
https://humusz.hu/megelozes/valaszd-hazait
http://www.teacherled.com/resources/mapmaker/mapmakerload.html
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Szorgalmi feladatnak adhatjuk: készítsenek a minta alapján egy egyszerűsített térképet, ahol 

a család „gazdasági kapcsolatait” tudják ábrázolni (pl. élelmiszerbolt, fodrász, posta, bank, 

önkormányzat) becsült távolságokkal. 

89/2. Javasolt munkaforma: csoportmunka – motiváltabb, ebben gyakorlott csoport esetén 

kooperatív csoportmunka. 

Beszéljük meg vásárlási tapasztalataikat, szokták-e figyelni az árakat. Tanulmányozzuk a 

„reklámújságokat”! Beszélgessünk az eltérő árak lehetséges okáról. 

a) A táblázatot a gyerekek töltik ki a reklámújság kínálatának megfelelően.  

Bevásárlólista: 1. ABC 2. Éjjel-nappali 3. Közért 

1 liter tej 210 Ft 230 Ft 200 Ft 

fél kg kenyér 140 Ft 150 Ft 120 Ft 

1 kg alma 150 Ft 120 Ft 100 Ft 

10 dkg vaj 290 Ft 320 Ft 310 Ft 

fél kg paradicsom 200 Ft 250 Ft 180 Ft 

b) Érvek ütköztetése páros/csoportos munkaformában: pl. érdemes -e pár forint 

megtakarításáért a sokkal távolabbi boltba mennem? Pl. pénzt takarítunk meg a 

vásárláskor, de több időbe telik az odajutás miatt, és esetleg üzemanyagot is 

használunk ehhez. Ebben segíthet, ha egy „összesen” rovattal kiegészítjük a táblázatot. 

A feladat ezen része kooperatív módszerrel is feldolgozható. 

*************************************************************************** 

XI/3. A kertben és a szántóföldön  

A két feladat a IV. tankönyvi, munkafüzeti fejezet leckéihez kapcsolódik. 

A zöldségekről és gyümölcsökről tanulva tovább ismételjük, erősítjük az egészséges 

táplálkozásról szerzett ismereteinket. A – lehetőség szerint helyi vagy hazai forrásból származó 

– zöldségek, gyümölcsök, a jó minőségű pékáruk alapvető fontosságúak táplálkozásunkban. 

Próbáljuk „feltérképezni”, hogy környezetünkben hol találunk olyan termelőt, pékséget, ahol 

egészséges élelmiszert vásárolhatunk.  

A felvázolt feladatok bármelyike megvalósítható valóságosan vagy csak „papírral -

ceruzával”. 

90/1. Olvassuk el a Harangozó család történetét. Vitassuk meg a kérdések alapján!  

Az érvelős feladatoknál mindenképpen ütközni fognak a vélemények, ezért ez jó alkalom arra, 

hogy kialakítsuk a megfelelő vitakultúrát. Többféle oldalról megvilágítanak egy dolgot, olyat 

hallhatnak egymástól, amire addig még nem is gondoltak, és nem utolsósorban fejlődik a 

kommunikációs készségük is! A szabályokat előtte le kell fektetni! A különböző vélemények 
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meghallgatása során el fognak gondolkodni, és kiderül, hogy nincsenek „tiszta” megoldás ok, 

mert minden döntés lehet előnyös, ugyanakkor lehetnek hátrányai is.  

Ejtsünk szót a pengőről mint régi fizetőeszközről. (Az évfolyamnak megfelelő számkör miatt 

itt nem használhatunk forintot, mert realitását veszti a feladat.)  

a) Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd megbeszélés frontálisan. 

pl. Jó, mert… 

1. anya – vagy aki főzni szokott – is pihenhet főzés helyett 

2. ebéd után nem kell mosogatni, rendbe tenni a konyhát (vizet spórolunk, nem 

szennyezzük mosogatószerrel a környezetünket, időt spórolunk, amit pihenésre 

fordíthatunk) 

3. kellemes környezetben együtt vagyunk és kiszolgálnak bennünket 

4. érdekesebb, különlegesebb ételeket ehetünk 

5. elmehetünk otthonról 

Nem jó, mert… 

1. el kell menni otthonról 

2. több pénzbe kerül 

3. nem biztos, hogy ízlik az étel – nem olyan, mint amit megszoktunk 

4. más emberekkel együtt kell enni, nincs olyan nyugalom, mint otthon 

b) Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd frontális megbeszélés. 

Állítsunk össze különféle menüsorokat a feltételeknek megfelelően! Végezhetjük 

csoportmunkában is. 

c) Javasolt munkaforma: frontális munka. 

Játsszuk el szituációs játékkal! Itt is elhangozhatnak érvek, ellenérvek a két fél részéről. 

Ehhez próbáljuk úgy irányítani a szituációs játékokat (akár kulcsszavak megadásával, 

pl. elegendő pénz, jóllakott, különleges esemény, kényeztetés), hogy az adott 

körülmények között egyértelműen az egyik vagy a másik helyzet mellett kelljen 

érvelniük. 

90/2. 

a) és b): Javasolt munkaforma: önálló munka, majd frontális megbeszélés. 

c)-től e)-ig: Javasolt munkaforma: csoportmunka, frontális munka.  

Tippeljenek, húzzák alá!  

a) Mekkora a tömege 1 db zsemlének? 5 dkg   

b) Mennyibe kerül egy darab zsemle? Természetesen az ár boltoktól függ.  

De általában 25 Ft ár alatt nem kapunk zsemlét. 

c) Számoljuk ki, hány darab zsemlét kell vennünk, hogy 1 kg-nyi kenyérfélénk legyen!  

1 zsemle tömege: 5 dkg 1 kg = 100 dkg = 20 darab zsemle 

d) Számoljuk ki, hány forintba kerül ez?   

Ha 1 zsemle ára 25 Ft, akkor 20 zsemle ára 500 Ft. 

e) Pl. Általában a nagybevásárlások alkalmával. 
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*************************************************************************** 

XI/4. Állatok körülöttünk 

A feladat az V. tankönyvi, munkafüzeti fejezet leckéihez kapcsolódik. 

A gyerekek többsége vágyakozik valamilyen házi kedvencre, kisállatra, esetleg tart is. 

A fejezethez kapcsolódó, pénzügyi tudatosságot fejlesztő feladatban a felelős állattartás 

fontosságára kívántuk fektetni a hangsúlyt. Ez természetesen nem csak pénzügyi kérdés, de 

sokan (a felnőttek közül is) nincsenek tisztában azzal, milyen anyagi (és időbeli) ráfordítással, 

teherrel jár egy házi kedvenc befogadása. Ebben kíván a feladat segítséget nyújtani.  

További információk a témához kapcsolódva: 

 https://www.youtube.com/watch?v=WQPGpBRaSOo 

 http://hazikedvencek.hu/ 

91/1. Olvassuk el együtt a történetet! Beszélgessünk róla saját élmények felelevenítésével. 

Beszélgessünk a felelős állattartásról, melynek nemcsak érzelmi vonatkozása, hanem – mint a 

feladatból is jól látszik – anyagi vonzata is van! A kapcsolódó fejezet leckéinél már sok szó esett 

ezekről a témákról, kössük az ott elhangzottakhoz a leckét. Hívjuk fel a figyelmüket, hogy az 

örökbefogadás az állat élete végéig szól, felelősséggel jár. Nagyobb kárt okoz, aki magához 

vesz egy állatot, majd megunja és megszabadul tőle, mintha el sem vitte volna. Beszélhetünk 

az állatmenhelyeken tapasztalt sokszor nehéz körülményekről, áldozatos tevékenységekről, 

ahol sok esetben önkéntes segítséget is elfogadnak.  

A kutyatartáshoz szükséges eszközökből sokat biztosíthatunk úgy is, hogy nem a boltok 

drága – bár kétségkívül dizájnos – termékeiből választunk, hanem figyelve a 

környezettudatosságra és a takarékosságra, használt vagy hulladéknak számító anyagokból 

készítünk, pl. fekhelyet, kutyaházat. Itatótál és etetőtál lehet egy kidobásra szánt edény is, 

alom pedig csak a lakásban tartott kutyáknak kell – legalábbis olyan, ami pénzbe kerül. Szoktak 

szalmát, forgácsot is szórni alomként. Kutyaház sem szükséges mindenhol, mert lehet, hogy a 

kutya búvóhelye egy kis helyiségben, pincében, szuterénban van, vagy éppen a lakásban él a 

családdal (lakótelep) stb. 

a) Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd frontális megbeszélés. 

Megoldás lehet: étel, póráz, szájkosár, kutyaruha, nyakörv, kutyacipő, oltások, 

féreghajtó, etetőtál, ketrec, játékok, kikötőlánc, alom, alomtálca, kutyahám, itatótál, 

kutyasíp, fogtisztító jutalomfalat, bolhanyakörv. 

Az ismeretlen szavaknak nézzenek utána. Pl. alom = nagyobb állatok istállóbeli pihenő- 

vagy fekvőhelyéül leterített szalma, néha csutka, tőzeg, falevél, amely tiszta 

fekvőhelyet biztosít, ill. az ürüléket felfogja. Itt: a kutya ürülékét felfogó kőszerű anyag. 

(forrás: https://hu.wiktionary.org/wiki/alom) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WQPGpBRaSOo
http://hazikedvencek.hu/
https://hu.wiktionary.org/wiki/alom
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b) Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd frontális megbeszélés. 

A feladatmegoldás során lehet arról is beszélgetni, hogyan lehet újrahasznosított 

dolgokkal megoldani pl. az itatótál, etetőtál biztosítását, ezzel pénzt megtakarítva és 

környezettudatosan cselekedve.  

Szóba kerülhet az is, hogy vannak olyan esetek, ahol nincs szükség a kutyának házra – 

mert pl. ő is a lakásban él a családdal –, és ebben az esetben általában szükség van 

kutyaalomra és alomtálcára is. Beszélgetés tárgya lehet, hogy szükség esetén hogyan, 

miből készíthető házilag kutyaház, búvóhely. 

Egy lehetséges megoldás: 

c) Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd frontális megbeszélés. 

A téma feldolgozása során lehet egy feladatlistát is készíteni, hogy milyen teendők 

várnak még a családtagokra Folti gondozása során. 

************************************************************************** 

XI/5. Takarékoskodj az energiával! 

„A tudatos fogyasztóvá válás elősegítése, fenntartható környezet- és egészségtudatos 

fogyasztói hozzáállás elterjesztése kiemelt feladat, melyet nem lehet elég korán elkezdeni. A 

fenntarthatóság feltételét képezi a fogyasztás józan keretek közé szorítása, illetve a 

megtakarítások növelése a hosszú távú tervezés jegyében.”  

(Forrás: https://www.kormany.hu/download/5/39/21000/Pénzügyi%20tudatosság%20 

fejlesztésének%20stratégiája.pdf) 

A VI. tankönyvi, munkafüzeti fejezethez kapcsolódó feladat egyik kiemelt célja, hogy a 

tanulók sok szempontot figyelembe véve, több nézőpontból rápillantva a lehetséges 

választásokra, érvek és ellenérvek mentén tudjanak döntéseket hozni. A döntéseiket 

vizsgálódás előzze meg, saját véleményüket alá tudják támasztani, és képesek legyenek más, 

sajátjuktól eltérő vélemények meghallgatására, kulturált vitára. 

92/1.  

a) és b) Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd frontális megbeszélés. 

 Napi adag Havi adag Ára Havi költség 

étel  30 dkg 900 dkg 1kg: 400 Ft  3600 Ft 

ital 3 liter 90 liter víz: 1 Ft/l 90 Ft 

bolhanyakörv – 1 db 1500 Ft/db 1500 Ft 

veszettség elleni 

védőoltás + 

féreghajtó 

– – 6000 Ft/év 500 Ft 

összes havi költség 5690 Ft 

https://www.kormany.hu/download/5/39/21000/Pénzügyi%20tudatosság%20fejlesztésének%20stratégiája.pdf
https://www.kormany.hu/download/5/39/21000/Pénzügyi%20tudatosság%20fejlesztésének%20stratégiája.pdf
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Csoportmunkában végezhető feladat. A feladat célja, hogy a szituációk elolvasása és 

összehasonlítása közben a gyerekek rájöjjenek, hogy gyakran a körülményektől függ, 

hogy melyik a környezetbarát cselekvés. A csoportmunka zárásaként frontális munka 

során érveljenek a választásaik mellett, akár segítő kérdések segítségével is. Pl. Jó-e, 

ha nagy kiszerelésű termékeket vásárolunk? Rossz-e, ha a család autóval közlekedik 

tömegközlekedési eszköz helyett?  

Zöld aláhúzással jelöljük a környezettudatos (egészségtudatos, takarékos) 

cselekvéseket, amelyekben az érvelések során megegyezett az osztály/csoport.  

A megoldást itt most nem jelöljük, mert a körülményektől függ*, melyik a 

környezettudatosabb és takarékosabb választás. A cél az érvelés, a több nézőpontból 

való vizsgálódás, érvek ütköztetése, saját vélemények alátámasztása, a sokféle 

szempont figyelembevétele! (*Néhány példa, amitől a kevésbé jó megoldás is 

elfogadhatóvá válik: 1. a tízórait elkészítjük, innivalót is viszünk az iskolába, szemben a 

vásárlással. 2. a kerékpárt előnyben részesítjük az autóval szemben, de lehet, hogy 

olyan helyen lakunk, ahol csak az autó a jó megoldás. 5. néha olcsóbb, ha nagy tételben 

vásárolunk, mintha a helyi kisboltban, de a bevásárlólista minden esetben hasznos.)  

c) Javasolt munkaforma: frontális. 

A tanácsok megfogalmazása történhet a konkrét esetekre, de saját élethelyzetekre is.  

*************************************************************************** 

XI/6. Légy önmagad! 

A feladat a VII. tankönyvi, munkafüzeti fejezet leckéihez kapcsolódik. 

Ahogy a fejezet minden leckéjénél, így a pénzügyi tudatosságot fejlesztő feladatnál is 

nagy tapintatot és érzékenységet kíván a feldolgozás. Ebben segítenek a korábban bőséges 

számban ajánlott érzékenyítő játékok, feladatok. Ahogy a kézikönyvben korábban írtuk: 

különösen figyelnie kell a tanítóknak arra, hogy a különböző családokból, eltérő szokásokkal, 

lehetőségekkel, eltérő anyagi körülmények között elő gyerekek őszintén tudjanak beszélni a 

témáról. A negatívumok helyett mindig a pozitív, követendő szokások erősítésén legyen a 

hangsúly. Mutassuk be, hogy az ápoltság nem függ össze azzal, hogy új, divatos, drága 

ruházatban van-e valaki!  

93/1. Javasolt munkaforma: a) és b) egyéni; c) és d) csoportmunka, majd frontális 

megbeszélés. 

Mindegyik választáshoz kérjünk indoklást is. Vannak helyzetek, amikor látszólag takarékos  

valaki, de már túlzásba viszi – ilyen a 6. és a 8. pontban szereplő két gyerek. 

a) Egyéni megoldás.  

b) Egyéni megoldás. 

c) Lehetséges megoldás: 
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? 

1. Kati gyakran nézeget divatlapokat. 

Szeretne mindig a legújabb divat szerint 

öltözködni, ezért folyton kérleli az 

anyukáját, hogy vegyen neki új ruhát. 

 X  

2. Zsófinak sok olyan ruhája van, amit 

nővérétől örökölt. Szívesen viseli ezeket. 
X   

3. Laci nagyon szereti a focit. Gyűjti a 

focimezeket, egy polca tele van velük. 
  X 

4. Gergő mindig két tornapólót tesz a 

tornazsákjába. Szereti, ha a délutáni 

edzés előtt tiszta pólót húzhat. 

  X 

5. Misinek sokszor kilukad a nadrágja focizás 

közben, ezért szinte havonta új nadrágot 

kell neki venni. Anyukája hiába kéri, hogy 

ne az új nadrágjában focizzon. 

 X  

6. Réka annyira szereti az egyik pólóját, 

hogy le sem akarja venni. Legszívesebben 

abban aludna és minden nap azt venné 

fel az iskolában. Nem bánná, ha csak ez az 

egy pólója lenne. 

  X 

7. Jancsi pulóvere beleakadt egy szögbe. 

Nagymamája megvarrta, de Jancsi így 

már nem akarja hordani a pulóverét, 

eldugta a szekrénye aljába. 

 X  

8. Enikő egy új tornadresszt kapott 

születésnapjára. Nagyon tetszik neki, 

szeretne vigyázni rá, ezért gondosan 

összehajtotta és betette a szekrényébe. 

Nem is húzza fel soha, nehogy baja essen. 

  X 

9. Péter ebben a hónapban már a harmadik 

sapkáját hagyta el az iskolaudvaron. 

Mindig elfelejti megnézni, nem adta-e le 

valaki a talált tárgyaknál. 

 X  

 

d) Egyéni megoldás. Pl. 5. Legyen Misinél egy olyan focisnadrág, amit focizás előtt 

átcserél. 9. Péterrel megnézi az osztályfőnök a talált tárgyak dobozt.  
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KÖRNYEZETISMERET 4. MUNKAFÜZET 

IX. fejezet: Gazdálkodj okosan! – Kiegészítő tananyag (csak a munkafüzetben) 

 

IX/1. Felfedezések 

A tankönyv, munkafüzet I. fejezetéhez kapcsolódó két feladatban egy-egy olyan helyzetet 

mutatunk be, melyhez hasonlót nyáron megélhettek a gyerekek. A nyári élmények felidézése 

után beszélgethetünk arról, milyen költségei (utazás, szállás, étkezés, szórakozási, sportolási 

lehetőségek, idegenforgalmi adó stb.) vannak egy nyaralásnak. A tanító körültekintően, 

érzékenyen tervezze a beszélgetést, gondolva azokra a családokra, akik nem engedhetnek 

meg maguknak (költséges) nyaralást. Beszélgessünk arról, milyen jóval olcsóbb alternatív 

nyaralási vagy utazási lehetőségek vannak (nyaralás nagyszülőknél, barátoknál, Erzsébet-

táborban stb., kedvezményes vonatjegyek). 

Sok olyan helyzet adódhat, amikor a gyerekeknek, családoknak a legoptimálisabb jegy- 

vagy bérlettípust kell megtalálniuk. A táblázatban való tájékozódás kezdetben sokaknak 

nehezebben mehet. Érdemes más helyzetekben, lehetőség szerint minél több valódi 

szituációban gyakoroltatni. 

Javasolt munkaforma: frontális. 

80/1. 

a) Tanulmányozzuk a belépőjegyárakat! Értelmezzük a jegy- és bérlettípusokat! 

Válaszoljuk meg a kérdéseket! 

A feladat egy képzeletbeli családról szól. Gáborék családjával még találkozni fogunk 

más feladat megoldása során is, amikor majd fontos lesz tudnunk, hogy hányan 

vannak, és mennyi idősek a gyerekek. 

Beszéljük meg, mit jelenthet a „visszatérő” elnevezés! Mikor érdemes ezt választani 

(pl. kisgyerekes család, ahol ebéd utáni alvásra szívesen a szállásukra mennek. Esetleg 

azoknak, akik napközben más programot is  terveznek.) Számoljunk ki néhány árat 

eltérő választások esetén. (Azaz mennyivel jár jobban egy család, ha a megfelelő jegy-

/bérlettípust választja?) 

b) Figyeljük meg az időjárás-előrejelzést! Hogyan kell értelmezni, milyen idő várható a 

héten stb.? Ehhez elevenítsük fel az időjárás elemeiről tanultakat is. Felmerülhetnek a 

biztonságos napozás, strandolás szabályai is (naptej, árnyék, folyadékbevitel stb.).  
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c) Tanulmányozzuk a másik fajta időjárás -előrejelzést is! Állapítsuk meg, hogy mely 

napokon lesz ideális strandidő! Számoljuk ki ebben az esetben a belépőjegyárakat! 

Beszéljünk az egyéb programlehetőségekről rosszabb idő esetén! 

80/2. Ha a család megveszi a hat szelet pizzát, 2400 Ft-ot költenek. Egy teljes pizza ennél 2 

szelettel több, de csak 100 Ft-tal drágább. Azt kell megbeszélni, megéri-e kicsivel többet 

költeni ebben az esetben. A teljes pizza megvásárlásának előnye lehet: a plusz két szelet pizza 

később is elfogyasztható (persze csak ha van megfelelő tárolási lehetőség). Hátránya: lehet, 

hogy mindenki más típusú pizzát szeret, de hajlandó megenni azt, amit a család rendel, azaz 

alkalmazkodni kell. 

*************************************************************************** 

IX/2. Barangolás 

A II. tankönyvi, munkafüzeti fejezet leckéihez kapcsolódó feladat főszereplője ismét Gáborék 

családja. 

A család budapesti látogatása során több ismert nevezetességet is megtekint. Ha 

megoldható, a feladatot tervezzük egy budapesti kirándulást megelőzően. Mindenképp 

javasoljuk, hogy a feladatban említett nevezetességeket legalább képeken, videókon ismerjék 

meg a gyerekek. 

A feladat tovább bővíthető, pl. a BKK hajóján való utazás tervezésével. 

A BKK utazástervezőjét vagy a Google maps-et, valamint (papír)térképet használva 

további utazások és azok költségei tervezhetők. 

A feladat megoldása a Budapesten élő gyerekek számára sem egyszerűbb – esetükben 

azonban érdemes egy kis időt szánni a beszélgetésre arról, hogy nagyon sok olyan iskolás van, 

akik nem jártak még Budapesten, és akiknek egy-egy tömegközlekedési eszközön való utazás 

önmagában is kaland. Beszéljük meg, mely városokban van pl. villamosközlekedés, és hogy 

metrón csak a fővárosban tudnak utazni. 

81/1.  

a) Javasolt munkaforma: frontális. 

A feladathoz javasoljuk, hogy előzőleg (vagy ha az órán lehetőség van internetes  

kapcsolatra, akkor ott) tanulmányozzuk a BKK honlapján a 

https://bkk.hu/apps/docs/turisztikai_kiadvany.pdf oldalt. Adjunk megfigyelési 

szempontokat. Pl.: Milyen közlekedési eszközök vannak Budapesten? Hogyan jelöli 

őket a térkép? Hol vannak a közlekedési csomópontok? Ha ezt összegyűjtik, utána 

járatszámokkal lehet útvonalat tervezni. 

Sok hasznos utazási információ található a térképen, és nem utolsósorban az IKT-

használatot is gyakoroljuk. Érdemes kinyomtatni egy nagyobb Budapest közlekedése 

térképet, mely a fenti kiadványban is megtalálható. 

https://bkk.hu/apps/docs/turisztikai_kiadvany.pdf
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b) Javasolt munkaforma: csoportmunka, majd frontális  megbeszélés. 

Szintén internetes kutatómunka előzheti meg a feladatot, nézzenek utána a különféle 

jegyeknek, áraiknak, felhasználási körüknek! https://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-

es-berletek/jegy-es-berletarak/ 

A feladat megoldásához osszuk 4 csoportra az osztályt (a csoportosítás történhet a 

feladatok nehézsége szerint is)! Mindegyik csoport olvassa el a neki osztott útitervet, 

és válasszák ki, hogy melyik típusú jegyet érdemes vásárolniuk (az A), C) és D) feladat 

nyitott, előzetesen meg kell állapodni, hogy mely pályaudvarról indulnak Gáborék). Az 

előzetes kutatómunka eredményét ismertessék, egyeztessék a csapatok a feladat 

megkezdése előtt. Pipálják ki a jegytípusokat. A végén ismerjék meg egymás 

megoldásait.  

További kutatófeladatokat is adhatunk szorgalmi gyanánt: pl. Olvassátok el a közlekedési 

vállalat honlapján található tájékoztatót és értelmezzétek! Tudnak-e Gáborék a napijegyükkel 

külön jegyváltás nélkül utazni a BKK menetrendszerinti hajójáratain? Ha nem rendelkeznének 

bérlettel, mennyibe kerülne négyüknek a hajóút? 

*************************************************************************** 

https://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-es-berletarak/
https://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-es-berletarak/
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IX/3. Itthon vagyok 

A III. tankönyvi, munkafüzeti fejezet leckéihez öt feladatot illesztettünk, melyekben először 

Magyarországon belül utazunk, majd megismerkedünk az euróval. Ezután egy képzeletbeli  

országgal és pénznemével kapcsolatos feladatok következnek, végezetül néhány európai 

ország pénznemével ismerkedünk. 

Több olyan fogalom (átváltás, vételi és eladási árfolyam, pénznem, valuta) jelenik meg 

a feladatokban, melyeket érdemes többször, folyamatosan megbeszélni, tisztázni.  

82/1.  

a) Javasolt munkaforma: önálló munka, majd frontális  megbeszélés. 

Tanulmányozzuk a munkafüzet 78–79. oldalán lévő közigazgatási térképet! 

Térképolvasási feladat: kitalálni, hogy melyik a Kisalföld legnagyobb települése. A 

vonalas mérték segítségével a Budapest–Győr távolságot becsüljék meg! A MÁV 

menetrendtervezőjének használatával állapítsuk meg, milyen távolságra kell jegyet 

vennünk, ha Budapestről Győrbe utazunk. Beszéljük meg az esetleges eltérés okát 

(nem légvonalban halad a vonat, a jegyárakat 100 km-ig 10 km-enként, fölötte 20 km-

enként sorolják be). 

Fontos beszélnünk arról is, miért gazdaságosabb és környezettudatosabb 

tömegközlekedési eszközzel, jelen esetben vonattal utazni! 

Beszéljünk arról is, hogy a jegyek előre váltásával, internetes vásárlással pénzt 

takarítunk meg, s ha jegyünket nem nyomtatjuk ki, hanem okoseszközön mutatjuk be, 

a papírral is takarékoskodunk. Valamint léteznek olyan járatok, melyekre még több 

kedvezményt igénybe tudunk venni. 

b) Javasolt munkaforma: önálló munka, majd frontális  megbeszélés.  

A menetdíjtáblázatot értelmezzük. A 140 km-hez tartozó árakat kell nézni, 

megbeszélve, hogy másodosztályon utaznak.  

(forrás: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/arak-es-

kedvezmenyek/teljesaru-menetdijak-egy-utra) 

Tisztázzuk, mit jelent a menetjegy, helyjegy fogalma, az IC, illetve az IC -pótjegy! 

c) Javasolt munkaforma: frontális  munka. 

Ellenőrizzük a http://elvira.mav-start.hu/ oldalon. Itt a különféle jegytípusoknak 

megfelelően más és más árat fogunk találni. Keressünk választ a kérdésekre.  

Lehetséges válaszok: Például az intercity pót- és helyjegy ára hozzáadódhat, ha olyan 

vonatot választanak. 

A Keleti pályaudvarról jellemzően IC-vonatok indulnak Győrbe. Az IC-ken biztosított a 

helyünk és kényelmesebb körülmények között utazhatunk. 

d) Javasolt munkaforma: frontális  munka.  

Tanulmányozzuk a kedvezmények táblázatát!  

(forrás: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kedvezmenyek-mav-

start-zrt-vonalszakaszain) 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/arak-es-kedvezmenyek/teljesaru-menetdijak-egy-utra
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/arak-es-kedvezmenyek/teljesaru-menetdijak-egy-utra
http://elvira.mav-start.hu/
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kedvezmenyek-mav-start-zrt-vonalszakaszain
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kedvezmenyek-mav-start-zrt-vonalszakaszain
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Megoldások: Gáborék családjának családi kedvezmény jár: a 33%-os kedvezmény azt 

jelenti: a jegyár egyharmadát nem kell kifizetniük. 

A gyerekeknek 50%-os kedvezmény jár, azaz féláron utaznak. 

Ellenőrizzük a fenti honlapon a menetrendkeresőben a kedvezmények táblázat segítségével! 

83/2. Javasolt munkaforma: frontális munka.  

Elevenítsük fel a hazánk elhelyezkedéséről tanultakat. Hallottak-e már az EU-ról? stb. Olvassuk 

le a térképről az információkat! Mit jelent az euróövezet szó? Saját élmények felelevenítése. 

Fizetőeszközök megbeszélése. Beszéljük meg, hogy egy euró hány Ft-ot ér? Ez az érték állandó-

e? Miért nem? Milyen pénznemeket ismernek még? Mit jelent a pénzváltás? Fontos tisztázni, 

hogy a bankban vagy egy pénzváltóhelyen más a vételi és más az eladási árfolyam. Hogy 

mindig biztonságos helyen kell váltani valutát, és hogy a készpénzhasználat helyett a 

bankkártyás fizetés biztonságosabb, valamint kártyánkat külföldön is tudjuk használni.  

Megoldás: euróval a narancssárgával jelölt országokban fizethetünk.  

83/3. Javasolt munkaforma: frontális munka. 

Egy aktuális árfolyamtáblázatban megnézhetjük, van-e olyan pénznem Európán belül, 

melynek az árfolyama hasonlít a képzeletbeli fabatka árfolyamára.  

Nézzük meg egy-egy konkrét árucikk (élelmiszer) esetén, hogy Batkaországban hány fabatkát 

kellene fizetnünk érte (feltételezve, hogy az adott cikk értéke hasonló). 

Megoldás: Ha 1 napra 20 fabatka kell, akkor 5 napra 100 fabatka kell. Ennek értéke: 50 x 100 

= 5000 Ft. 

83/4. Javasolt munkaforma: 

frontális munka.  

Bár a feladat utasítása önálló 

munkát feltételez, a számolást 

érdemes inkább közösen 

végezni. 

Beszéljük meg, hogy az egyes 

pénznemeket hogyan rövidítik.  
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84/5. Javasolt munkaforma: frontális munka.  

Beszéljünk az árfolyamokról, a változások okáról. Mikor 

mit érdemes nézni, eladás/vétel fogalma. Beszéljük meg, 

hogy egy euró hány Ft-ot ér? Ez az érték állandó-e? Miért 

nem? Milyen pénznemeket ismernek még? Mit jelent a 

pénzváltás? Tanulmányozzuk a táblázatot és a grafikont 

is. Fontos a táblázat értelmezéséhez: a táblázatot a 

pénzváltó teszi ki és az ő szemszögéből írja ki a vételi és 

eladási árat (árfolyamot). Tehát olcsóbban, például 44 Ft-

ért vesz egy fabatkát és drágábban, például 52 forintért 

ad el. 

Megoldások:  

a) amikor az eladási ár a legalacsonyabb: azaz szerda és vasárnap. 

b) Amikor a vételi ár a legmagasabb: szombaton.  

c) A grafikont először értelmezzük. Olvassuk le, hogy például kedden és szombaton 

mennyiért lehetett fabatkát vásárolni. Ez egy másik hét árfolyam-ingadozása. 

Válaszoljuk meg a kérdéseket, melynek logikája ugyanaz, mint a táblázatnál. 

Megoldások:  

 szerdán (47 Ft);  

 legerősebb: szerdán, leggyengébb: az 50 Ft-os árak napjain;   

 ezeken a napokon volt a mélyponton is; 

 kedd, csütörtök, péntek 

84/6.  

a) Javasolt munkaforma: frontális munka. 

Egészítsük ki a pénznemek neveit (segítenek a szókártyák), majd párosítsuk az 

országokat és a pénznemeket. 

Megoldás:  

Ukrajna – hrivnya 

Románia – lej 
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Svájc – frank  

Albánia – lek  

Bulgária – leva  

Horvátország – kuna  

Lengyelország – zloty  

Törökország – líra  

Csehország – korona 

b) Javasolt munkaforma: frontális munka. 

Keressük meg az atlaszban a szomszédos országok neveit, illetve az EU-s és EU-n kívüli 

országokat! 

c) Javasolt munkaforma: önálló munka, majd frontális megbeszélés. 

A fenti fizetőeszközöket keressük meg és karikázzuk be a betűrácsban. A tizedik 

pénznem a forint.  

 

*************************************************************************** 

IX/4. Élőhelyek 

A IV. tankönyvi, munkafüzeti fejezethez tartozó feladatok fémpénzeink felismerését, az 

azokon ábrázolt hazai növények, állatok, jelképek, épületek megismerését szolgálják. Mivel a 

VIII/3. tankönyvi (kiegészítő) tananyag feldolgozásakor nemzeti parkjainkról tanulunk, a 

feladatokat megoldhatjuk ahhoz a tananyaghoz kötve is. 

Tantárgyi kapcsolódás valósul meg a matematika valószínűségszámítás témaköréhez. 

Mivel a kombinatorika/valószínűségszámítás témakör kis óraszámban jelenik meg a 

tantervekben, ajánljuk, hogy a feladatokkal ezt, a gyerekek számára izgalmas, érdekes 

témakört gazdagítsuk. 

A kisiskolásoknak a valószínűséggel kapcsolatban különböző elképzeléseik vannak, 

szóhasználatuk érthetően sokszor pontatlan. A „fej vagy írás” játék gyakorlatban történő 

kipróbálása, az egymástól eltérő megfigyelések erősíthetik, pontosíthatják tudásukat. Fontos  
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tudnunk, hogy minden egyes dobásnál 50-50% annak a valószínűsége, hogy fej, illetve írás lesz 

az eredmény! 

85/1. Javasolt munkaforma: frontális munka.  

Tanulmányozzuk a pénzeinket, fej-, írás-figurákat, melyik mit ábrázol! Kössük össze az 

összetartozókat! 

Kapcsolódó link: https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/ermeink 

Megoldás: 

 

85/2. Javasolt munkaforma: páros munka.  

Páros feladatként játsszunk érmefeldobós játékot! (Adjunk időbeli vagy számosságbeli 

keretet, pl. minden játékos ötször dobja fel a pénzt.) Minden pár jegyezze le a táblázatba a 

találatokat strigulázással. Érdemes megnézni, voltak-e olyan párok, ahol nagy különbség volt 

a fej és írás események között. Tisztázandó, hogy egy-egy adott dobásnál egyiknek sem 

nagyobb a valószínűsége: 50-50% eséllyel dobunk fejet vagy írást. Szót ejthetünk a 

szerencsejátékokról, annak veszélyeiről, és a társasjátékok kapcsán, hogy ott sem cs ak az ész 

vezet a győzelemhez. 

86/3. Javasolt munkaforma: önálló munka, majd frontális egyeztetés.  

A feladat a lehető legkevesebb pénzérmére való beváltást kéri, de megbeszélhetjük, hogy 

milyen más módon fizethető még ki az adott pénzösszeg, vagy pl. lehet-e páros/páratlan 

számú pénzérmével kifizetni. 

  

https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/ermeink
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Készítsünk leltárt!  

Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86/4. 

a) Javasolt munkaforma: frontális munka.  

Olvassuk el a honlapokon található leírásokat! A kapcsolódó témakörnél már 

tanulmányoztuk a különféle nemzeti parkokat, jelképüket. Elevenítsük fel! Végezhető 

csoportmunkában, előzetes kutatómunkában is. 

b) Javasolt munkaforma: önálló munka, majd frontális megbeszélés. 

Karikázzuk be a fehér nagykócsag táplálékait a betűrácsban: 

 hal 

 csíkbogár 

 csibor 

 szitakötőlárva 

 béka 

 gyík 

 lótücsök 

 egér 

 pocok 

Ami még kikereshető, de nem fogyasztja: kifli, müzli, rántotta, csokoládé, joghurt 

2 

db 

1 

db 
1 

db 

2 

db 

1 

db 

3 

db 
1 

db 

1 

db 
1 

db 

1 

db 
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*************************************************************************** 

IX/5. Elődeink élete 

Az V. tankönyvi, munkafüzeti fejezet leckéihez kapcsolódó feladatok a háztartások 

mindennapjainak tennivalóiról (tartósítás/befőzés), valamint a környezettudatos és egyben 

gazdaságos szokások kialakításáról szólnak. 

Bizonyára sok családban főznek lekvárt, ezeket az élményeket, tapasztalatokat 

elevenítsük fel! 

Beszéljük meg, hogy nemcsak olcsóbb az így elkészített termék, hanem egészségesebb 

is: ha tudatosan törekszünk arra, hogy magas gyümölcs - és alacsony cukortartalmú lekvárokat 

készítsünk. 

Gyűjthetünk olyan „praktikákat”, háztartási, háztartás -vezetési ismereteket, melyekkel 

gazdaságosabban, egészségesebben és környezettudatosabban élhetünk. 

A háztartási kiadások tervezése, a tényleges kiadások feljegyzése a pénzügyi 

tudatosság fontos velejárója! Bár a gyerekek jelentős részének saját pénze/vagyona nincs, 

ettől függetlenül beszéljünk arról, hogy hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a családi 

kasszát takarékosan kezeljék. A pénzügyi takarékoskodás elválaszthatatlan a 

környezettudatos magatartástól, a kettő összhangját kell erősítenünk a példáinkkal. Keressünk 

elődeink életéből olyan mintákat, példákat, melyeket a jelenben is sikerrel adaptálhatunk.  

87/1. Javasolt munkaforma: csoportmunka vagy páros munka. 

a) Bár sokkal tovább tart a szilvalekvár főzése és nem is olyan kiadós, mint a sárgabarack, 

a gyümölcs ára mindig alacsonyabb. Illetve nem kell bele cukor és tartósítószer sem, 

hogy elálljon. Ezért egészségesebb. 

b) 1.  Az esetlegesen rohadt gyümölcsöt nem főzzük bele. 
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2) Tisztításnál kidobjuk a magot, aminek tömege vásárláskor beleszámít a megvett 

mennyiségbe. 

3) Főzéskor elpárolog a gyümölcs víztartalma – ezért sűrűsödik be. (Kapcsolódás a 

halmazállapotok, halmazállapot-változások témához). 

87/2. Javasolt munkaforma: csoportmunka vagy páros munka.  

Beszélgessünk a környezettudatos és úgy általában a tudatos vásárlásról, 

energiafogyasztásról, a családi szokásokról. Húzzuk alá, melyek a takarékosabb, 

környezettudatosabb döntések. Tudatosítsuk, hogy takarékoskodni nemcsak pénzzel lehet, 

hanem az energiával is, és ez közvetetten anyagi megtakarítást is eredményez. Emellett pedig 

óvjuk környezetünket is. Tehát többszörösen megéri. 

Fontos annak erősítése, hogy vásárlási és életmódbeli szokásaink tudatos választások. 

Döntéseinknek hatása van nemcsak személyes életünkre, hanem 

társadalmunkra/gazdaságunkra és közvetetten a Föld élővilágára, jövőjére is. Döntéseink nem 

elszigetelt események, azok hatása is szerteágazó. 

Linkajánló a témában: 

 https://tudatosvasarlo.hu/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=I1HYSVY8Ma4 

 https://humusz.hu/megelozes/tudatos-vasarlas 

 http://www.kothalo.hu/kiadvanyok/16..pdf 

 http://ofi.hu/taposs-kisebbet-okologiai-labnyom-csokkentesenek-praktikai 

https://tudatosvasarlo.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=I1HYSVY8Ma4
https://humusz.hu/megelozes/tudatos-vasarlas
http://www.kothalo.hu/kiadvanyok/16..pdf
http://ofi.hu/taposs-kisebbet-okologiai-labnyom-csokkentesenek-praktikai

