
PÉNZ7 óratartási lehetőségek, online kínálat – pénzügyi téma 

 

1) Tantermi óra önkéntes nélkül vagy személyesen jelen lévő önkéntessel 

Alsó tagozat 

A tanári útmutató szerint történhet az óra megtartása. 
5-6. osztály 

7-8. osztály 

Középiskola 

 

2) Tantermi óra online önkéntes jelenlét esetén 

Alapelvként a tanár és az önkéntes egyezteti, hogy milyen platformon (pl. Zoom, Webex, Teams stb.) 

tud az önkéntes bekapcsolódni és tartalmilag mi az elképzelésük a bekapcsolódásról. Ajánlás egy 

lehetséges részvételre: 

Alsó tagozat • Az önkéntes az óra elején köszönti a PÉNZ7-en a résztvevőket, elmondja, mi a 
program lényege (lásd tanári útmutatóknál a tanóra részletes leírásának elején 
pl.) 

• ha van mód interaktivitásra, tisztázza a diákokkal, miért van szükség családi 
költségvetésre, személyes és/vagy a munkájából származó történetet is 
mesélhet ezzel kapcsolatban (ő hol vezeti pl. és milyen gyakorisággal a 
bevételeit/kiadásait) 

• 7-12. osztályosok számára az „Családi költségvetés a PÉNZ7-en 2021” e-
learninges tananyag „Egyénileg és csoportosan megoldható feladatok” leckében 
található szerepjáték feladat önkéntes közreműködésével történő megoldása.  

        https://elearning.penziranytu.hu/ 
 

5-6. osztály 

7-8. osztály 

Középiskola 

 

  



3) Online óra önkéntes nélkül 

Alsó tagozat Videó(k) megtekintése, beszélgetés a témáról: 

• Foglalkozások: https://youtu.be/UVpGbAO4Id4  

• Sok kicsi, sokra megy: https://youtu.be/QXKLqDt0a1Y  

• A pénz nem a fán terem: https://youtu.be/cHlkA4aR5-0  
 
Játékbank Ügyesen gazdálkodok (1-4. évfolyam) feladatok , Takarékoskodás játék 
megoldása 

• https://www.pontvelem.hu/jatekbank 

5-6. osztály BankVelem PénzOkos Kupa (Junior) 1. felkészítő workshop videó szakmai 
előadásának megtekintése  

• https://www.penzokoskupa.hu/  
Játékbank A családi költségvetés (5-6. évfolyam) feladatsor megoldása: 

• https://www.pontvelem.hu/jatekbank 

7-8. osztály BankVelem PénzOkos Kupa 1. felkészítő workshop videó megtekintése 

• https://www.penzokoskupa.hu/   
Játékbank A családi költségvetés (7-8. évfolyam) feladatsor megoldása: 

• https://www.pontvelem.hu/jatekbank 
Kahoot kvíz(ek) lejátszása 

CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS: 

• https://play.kahoot.it/#/k/85db2975-0fba-4171-b7f1-6dd3ba4e2426 

• https://play.kahoot.it/#/k/2ebec4cb-1f13-48dd-a24f-5b3f85aae84c 

CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS ZÖLD SZEMLÉLETBEN: 

• https://create.kahoot.it/share/csaladi-koltsegvetes-zold-szemleletben-
altalanos-iskola-1-kerdessor/6618fa30-068a-4af8-8234-461ff309429e 

• https://create.kahoot.it/share/csaladi-koltsegvetes-zold-szemleletben-
altalanos-iskola-2-kerdessor/e530aef1-96cb-4a7c-bfd0-5750fb1fd34f 

 
Családi költségvetés szabadulószoba: 

https://view.genial.ly/60185f0f31720d0d312e9c5c/game-breakout-
szabaduloszoba-penz7 

Középiskola E-learninges tananyag 
„Családi költségvetés a PÉNZ7-en 2021” tanárfelkészítést is szolgáló tananyag 
feldolgozása a Pénziránytű E-learning portálján (https://elearning.penziranytu.hu)  
 
VIP önkéntes videók: 
A PÉNZ7 honlapjáról elérhető VIP önkéntesi előadás(ok) megtekintése,  
 
Kahoot kvíz(ek) lejátszása: 

CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS – 

• https://play.kahoot.it/#/k/80d4969c-b813-492a-ae6c-2217e01a959a 

• https://play.kahoot.it/#/k/0dcbc363-f04a-417d-9977-52a9db793e20,  
CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS ZÖLD SZEMLÉLETBEN: 

• https://create.kahoot.it/share/csaladi-koltsegvetes-zold-szemleletben-
kozepiskola-1-kerdessor/412f247a-d2df-4e83-baaf-a3cc4fa272f0 

• https://create.kahoot.it/share/csaladi-koltsegvetes-zold-szemleletben-
kozepiskola-2-kerdessor/5554c56d-d6ff-4199-b9f4-057c5e55c73a 
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Családi költségvetés szabadulószoba: 

https://view.genial.ly/60185f0f31720d0d312e9c5c/game-breakout-

szabaduloszoba-penz7  

 

4) Online óra online önkéntes részvétellel 

Alapelvként a tanár és az önkéntes egyezteti, hogy milyen platformon (pl. Zoom, Teams stb.) zajlik az 

óra és tartalmában mi az elképzelésük a bekapcsolódásról. Ajánlás egy lehetséges részvételre: 

Alsó tagozat • Az önkéntes az óra elején köszönti a PÉNZ7-en a résztvevőket, elmondja, mi a 
program lényege (lásd tanári útmutatóknál a tanóra részletes leírásának elején 
pl.) 

• ha van mód interaktivitásra, tisztázza a diákokkal, miért van szükség családi 
költségvetésre, személyes és/vagy a munkájából származó történetet is 
mesélhet ezzel kapcsolatban (ő hol vezeti pl. és milyen gyakorisággal a 
bevételeit/kiadásait) 

• 7-12. osztályosok 4 fős csoportjai számára az „Családi költségvetés a PÉNZ7-en 
2021” e-learninges tananyag „Egyénileg és csoportosan megoldható feladatok” 
leckében található szerepjáték feladat önkéntes közreműködésével történő 
megoldása (online „szobákba” osztással).  

        https://elearning.penziranytu.hu/ 
Kahoot kvíz(ek) lejátszása, önkéntes irányításával: 

CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS – 

• https://play.kahoot.it/#/k/80d4969c-b813-492a-ae6c-2217e01a959a 

• https://play.kahoot.it/#/k/0dcbc363-f04a-417d-9977-52a9db793e20,  
CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS ZÖLD SZEMLÉLETBEN: 

• https://create.kahoot.it/share/csaladi-koltsegvetes-zold-szemleletben-
kozepiskola-1-kerdessor/412f247a-d2df-4e83-baaf-a3cc4fa272f0 

• https://create.kahoot.it/share/csaladi-koltsegvetes-zold-szemleletben-
kozepiskola-2-kerdessor/5554c56d-d6ff-4199-b9f4-057c5e55c73a 

 

5-6. osztály 

7-8. osztály 

Középiskola 

 

 

A PÉNZ7 és a Fenntarthatósági témahét együttműködésének köszönhetően további, fenntarthatósági 

szempontokkal kiegészült családi költségvetés témájú óravázlatok, korosztályomként tanóra ötletek, 

illetve a Pénziránytű Tanár Díjas pedagógusok által készített mintaprojektek is készültek, melyek 

várhatóan február végétől lesznek elérhetőek itt a PÉNZ7 honlapján, a tananyagoknál és később a 

Fenntarthatósági Témahét honlapján.  
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