
Tanítási tervezet 

 
1. Alapadatok 
 
Az óra időpontja: 2022. 04. 05., 12:30-13:10 
Iskola, osztály: Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, 10.A 
Iskola neve és címe: Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
7800 Siklós, Gyűdi út 2. 
Tanít: Várhegyi Réka 

Témakör megnevezése: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 

Tanítási egység (téma) címe: Pénz a világ körül 
Az óra (jellemző) típusa: Ismereteket szerző és feldolgozó óra 

 

2. Tantervi követelmények  
 

2.1. A tanítási óra oktatási céljai: 
− A tanuló képes legyen pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmezni és 

megfogalmazni a lehetséges következményekeit. 
− A tanuló ismerje az Euróövezetet, tudja megnevezni az országait. Értse az Euróövezet és az 

Európai Unió közötti különbséget. 
− A tanuló ismerje a valuta és a valutaárfolyam fogalmát, tudjon megnevezni különböző valutákat. 

 

2.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai: 
− Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával a 

matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 
− A tanulók közötti hatékony együttműködés és kommunikáció fejlesztése 
− A tanulók információkeresési és szoftverhasználati képességeinek fejlesztése 

 
2.3. A tanítási óra nevelési céljai: 

− tudatos pénzügyi döntésekre nevelés 

− hatékony együttműködésre nevelés 

− az internet adta lehetőségek kihasználására, tudatos használatára való nevelés 

− a globális folyamatok összefüggéseiben való gondolkodásra nevelés 

 

2.4. Oktatási követelmények:  

a. Fogalmak:  

– új: valuta, valutaárfolyam, euró, eurózóna (euróövezet), befektetés, Európai Központi Bank 

– megerősítendő: pénz, pénznem, bankszámla, Schengeni övezet, Európai Unió 

b. Folyamatok: 

– új: infláció, piac működése, pénznem leértékelődése, pénznem felértékelődése 

– megerősítendő: - 

c. Összefüggések: 

– új: kereslet-kínálat, piaci folyamatok összefüggései 

– megerősítendő: - 

d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: - 

e. Fejlesztendő készségek, kompetenciák (mit, mivel?): 

− digitális kompetencia (információk keresése az országokhoz, digitális 

feladatmegoldások, házi feladat) 



− személyes és társas kapcsolati kompetencia (a tőzsdejáték során kommunikáció 

a csoporttagok között, illetve közös feladatmegoldás az országok 

felismerésekor és az információk gyűjtésében, valamint a pármunka) 

− matematikai gondolkodási kompetencia (házi feladat, tőzsdejáték) 

− munkavállalói, vállalkozói kompetencia (tőzsdejáték) 

− esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség (bingó) 

f. Főbb tanulói tevékenységek: 

− digitális feladatmegoldás 

− vázlatkészítés 

− tanulói közlés 

− pár- és csoportmunka 

− táblai applikáció 

3. Szemléltető és munkaeszközök 
 
− prezentáció az órai jegyzetkészítéshez és a bingóhoz 
− okostelefon vagy tablet (a digitális feladatmegoldásokhoz) 
− füzet (vázlatkészítéshez) 
− projektor/okostábla (prezentáció és grafikon kivetítéséhez) 
− tábla, filc (EU-s halmazábra elkészítéséhez) 
− applikációk (országok körvonalai) 
− Genially kvíz (pénzügyi alapismeretek ismétléséhez) 
− Google Táblázat (a tőzsdejáték grafikonjának megrajzolásához) 
− Google Űrlap (házi feladat) 

 

4. Felhasznált irodalom 
 
− A 2020-as Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő kerettanterv, Földrajz 9-10. évfolyam számára 

URL: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf 
(utolsó letöltés dátuma: 2022.04.01.) 

− OH (2021): Földrajz 9-10. II. kötet [F. Kusztor Adél és mtsai.] 
URL: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FOL910TB_II__teljes.pdf (utolsó letöltés dátuma: 
2022.04.03.) 

− Segédanyag a tanítási tervezetek elkészítéséhez [dr. Makádi Mariann] 
URL: http://geogo.elte.hu/images/oratipusok.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2022.04.01.) 

 

5. Mellékletek jegyzéke  
 
− prezentáció az órai jegyzetkészítéshez és a bingóhoz (link) 
− Genially kvíz (link) 
− Google űrlap, a házi feladat (link) 
− Google táblázat a tőzsdejátékhoz az árfolyam grafikonjának elkészítéséhez (link) 
− halmazábra az EU, Euróövezet és a Schengeni-övezet országairól (fotó) 
− mosolygós tanárnéni (fotó) 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf


Az óra részletes felépítése 

Idő Az óra menete 
Didaktikai 
mozzanat 

Didaktikai 
módszer 

Munkaforma Eszköz 

1. p. Jelentés, adminisztráció 
 
- 

  

- - - 

2-5. p. 

Ismétlés. A tanulók egy Genially kvízt oldanak meg 

párokban az okostelefonjukon, ahol válaszolnak az egyes 

kérdésekre az előző órai tananyaggal kapcsolatban (pénz, 

bank, hitel). A kvíz linkjét a közös Messenger csoportban 

kapják meg az óra elején. 

ismeretek 

felelevenítése, 

rögzítése 

digitális 

feladatvégzés 
pármunka 

okostelefonok, 

Genially kvíz, 

Facebook 

Messenger 

alkalmazás 

6-8. p. 

Az óra témájának ismertetése: Pénz a világ körül. Tanári 

irányítással rövid bevezetés, ráhangolódás a témára. Tanári 

kérdések például: 

- Mikről fogunk szerintetek ma tanulni? 

- Mi az a hivatalos fizetőeszköz? 

- Miért használhatja egy ország hivatalos fizetőeszközként 

egy másik ország pénznemét? 

érdeklődés 

felkeltése, 

ráhangolódás 

irányított kérdezés, 

tanári közlés, 

tanulói közlés 

frontális 

osztálymunka 

prezentáció az óra 

címével (13-14. 

dia), projektor 

9-13. p. 

A kivetített prezentáción különböző pénznemeket láthatnak 

15-15 másodpercig a tanulópárok. Feladatuk, hogy ez idő 

alatt, előzetes ismereteiket felhasználva minél több 

pénznemet megnevezzenek közülük (és a füzetükbe 

rögzítsék), annak az országnak a nevével együtt, ahol az 

hivatalos fizetőeszköz (pl. magyar forint). Ezután közösen 

ellenőrizzük az eredményeket (fél pont az ország és fél pont a 

pénznem megnevezése). A legtöbb pontot gyűjtő tanulópár 1-

1 mosolygós tanárnénit (5.sz. melléklet) kap. 

érdeklődés 

felkeltése 
bingó pármunka 

prezentáció az 

egyes valutákról 

(15-27. dia), 

projektor, füzet 

14-16. p. 

A valuta és a valutaárfolyam fogalmának megbeszélése, 

értelmezése tanári magyarázat segítségével. A tanulók 

jegyzetet készítenek a füzetükbe. 

ismeretszerzés 

irányított kérdezés, 

tanári közlés, 

tanulói közlés, 

vázlatkészítés 

frontális 

osztálymunka 

füzet, prezentáció 

(28. dia) 

17-27. p. 

A tanulók 4 fős csoportokban dolgoznak (összesen 6-7 

csoport). Minden tanulócsoport (azaz a befektetők) 100-100 

db virtuális sós pálcikát kapnak, a Központi Bankot pedig a 

tanár személyesíti meg. A Központi Bank 5 körben összesen 

ismeretszerzés, 

ismeretek 

rögzítése 

tőzsdejáték 
csoportmunka (4 

fős csoportokban) 

füzet, projektor, 

excel a grafikon 

elkészítéséhez az 

árfolyamról 



15 szelet virtuális csokitortát árul, minden körben a 3 

legmagasabb értékben licitáló csoport veszi meg az általuk 

megjelölt áron az 1-1 tortaszeletet. A csoportok célja a 

pénzükből minél több tortaszeletet megvásárolni a 15 szelet 

közül. A tanulók ezen keresztül megértik, hogy hogyan 

működik a piac, hogyan alakul az egyes valuták árfolyama 

(melyeket a példában a ropi és a torta képviseltek). 

30-32. p. 

A pénz le- és felértékelődése, az infláció fogalmának 

megbeszélése közösen. A tanulók vázlatot készítenek a 

füzetükbe tanári segítséggel. 

ismeretszerzés, 

ismeretek 

rögzítése 

irányított kérdezés, 

tanári közlés, 

tanulói közlés, 

vázlatkészítés 

frontális 

osztálymunka 
füzet 

33-39. p. 

A tanulók továbbra is csoportokban dolgoznak. Minden 

csoport megkapja 4-5 ország körvonalát, és a feladatuk az, 

hogy kiderítsék, melyik országot hogyan nevezik, tagja-e az 

Euróövezetnek, az Európai Uniónak és/vagy a Schengeni 

egyezménynek. Ezután a táblára felrajzolt halmazábrába kell 

elhelyezniük a kapott országokat. A megoldást fotón 

rögzítjük és kikerül a közös Messenger-csoportba, ahonnan 

később is elérhető marad a tanulók számára. 

ismeretszerzés 

tanári közlés, 

tanulói közlés, 

munkáltatás 

csoportmunka (4 

fős csoportokban) 

halmazábra, 

országok 

körvonalai (. sz. 

melléklet), 

gyurmaragasztó, 

okostelefon 

40. p. 
Az óra összegzése és a házi feladat kijelölése: Google Űrlap 

feladatainak megoldása az euró árfolyamával kapcsolatban. 

összefoglalás, 

ismeretek 

rögzítése 

tanári közlés 
- (otthoni egyéni 

munka) 

okostelefon vagy 

számítógép 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mellékletek 
 

1. Genially kvíz (ismétlés), link: https://view.genial.ly/624b2f5965e39e001b78fb08/interactive-
content-mars-quiz (utolsó megnyitás dátuma: 2022.04.04.) 
 
2. Google Űrlap (házi feladat), link: https://forms.gle/oCS2yr37otLD3hTK7 (utolsó megnyitás 
dátuma: 2022.04.04.) 
 
3. Prezentáció, link: 
https://www.canva.com/design/DAE6f-
5jp0g/tvLStHR20G6omJZsiFLfzg/view?utm_content=DAE6f-
5jp0g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton (utolsó 
megnyitás dátuma: 2022.04.04.) 
 
4. Halmazábra az EU, az Euróövezet és Schengeni-egyezmény tagországairól 
 

 
1. ábra: Az országok csoportosítása (forrás: saját szerk.) 

 
5. Mosolygós tanárnéni cetli az óra munkára 
 

 
 

2. ábra: Post-iten a mosolygós tanárnéni, amelyből három darabot egy órai munka ötösre lehet 
beváltani (forrás: saját szerk.) 

https://view.genial.ly/624b2f5965e39e001b78fb08/interactive-content-mars-quiz
https://view.genial.ly/624b2f5965e39e001b78fb08/interactive-content-mars-quiz
https://forms.gle/oCS2yr37otLD3hTK7
https://www.canva.com/design/DAE6f-5jp0g/tvLStHR20G6omJZsiFLfzg/view?utm_content=DAE6f-5jp0g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6f-5jp0g/tvLStHR20G6omJZsiFLfzg/view?utm_content=DAE6f-5jp0g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6f-5jp0g/tvLStHR20G6omJZsiFLfzg/view?utm_content=DAE6f-5jp0g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


6. Google Táblázat, link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tQmRMpqiOpC7bKq3UZJWxEQCMBa4n8AcVAfE7e76T
5g/edit?usp=sharing (utolsó megnyitás dátuma: 2022. 04. 04.) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tQmRMpqiOpC7bKq3UZJWxEQCMBa4n8AcVAfE7e76T5g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tQmRMpqiOpC7bKq3UZJWxEQCMBa4n8AcVAfE7e76T5g/edit?usp=sharing

