W co mogę
zainwestować
moje
kieszonkowe?

To będzie Ci potrzebne:

komputer, na którym wyświetlisz ﬁlm
duża kostka do gry (do przerobienia), wprowadzić kwoty PLN w
miejsce oczek : 100zł, 500zł, 1.000zł, 10.000zł, 500.000 zł, 1.000.000 zł
długopis i kartka A4
kalkulator
Wydruki materiałów papierowych do pobrania:
Karta pracy ZESTAWIENIE FINANSOWE - link
UKŁADANKA “Co to są aktywa?” - link

Wstęp
ZAOBSERWUJ: Jakie mamy wydatki?
Rozeznaj samodzielnie, co miesięcznie zapewnia Twojej rodzinie pieniądze, a na co
musicie je wydawać. Pogrupuj wydatki. Co zaobserwowałeś/-aś?
OBEJRZYJ FILM: W co mogę inwestować moje kieszonkowe?
Obejrzyj ﬁlm z udziałem dr inż. Sylwii Bednarek, która opowie o inwestycjach z
punktu widzenia inwestora i przedsiębiorcy.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=bOibMJOZYJU
Następnie spróbuj odpowiedzieć na pytania:
Skąd się biorą pieniądze? Co może być przychodem?
Gdzie znikają zaraz po wypłacie? Co może być kosztem?
Czym są aktywa i pasywa? Co one robią? Co może być aktywem/pasywem?
Co to znaczy inwestować?
Które pieniądze mają szansę być inwestowane, a które nie?

SPRAWDŹ: Rodzinne wydatki
Wróć na chwilę do wydatków wyliczonych w Twojej rodzinie.
Przedyskutuj z najbliższymi czy w budżecie rodzinnym jest podział
pieniędzy na te, które mają szansę być inwestowane i te, które są
przeznaczone na opłacenie rachunków.
Jakie macie wspólne wnioski?
Po rozmowie możesz rozpisać wymienione przez Was przykłady
z kategorii przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów.

Rozwinięcie / praca własna
PRZELICZ: Jak zagospodarować kieszonkowym?
Na potrzeby zadania wybierz kwotę, która jest najbliższa Twojemu
kieszonkowemu: 5 zł, 10 zł lub 15 zł dziennie.
Na co mogę wydać i w co zainwestować kieszonkowe? Przy użyciu
karty pracy przelicz swoje miesięczne kieszonkowe i rozpisz
koszta.
Określ czym są aktywa i pasywa oraz przychody i koszty. Wypisz je
w karcie pracy. Skorzystaj ze słowniczka pojęć w karcie pracy.
Skorzystaj z tej karta pracy : Link

Plansza aktywności
inwestycyjnych
STWÓRZ: Planszę aktywności inwestycyjnych
Stwórz planszę aktywności inwestycyjnych w oparciu o 5 rodzajów grup
inwestycyjnych tj.: nieruchomości, biznes, papiery wartościowe, towary i
surowce i inne inwestycje.
Kartki z nazwami grup inwestycyjnych ułóż w jednym rzędzie, jedna obok
drugiej, tak aby stworzyć dla nich podkategorie (materiały do pobrania).
Dopasuj aktywa wypisane w materiałach do pobrania do określonej grupy.
Układaj kolumny aktywów w kolejności: 1. nieruchomości/ 2. biznes/ 3.
papiery wartościowe/ 4. towary i surowce/ 5. inne inwestycje.
Skorzystaj z tej karta pracy: Link

SUGESTIA: Dlaczego określone aktywa należą do danej grupy?
Zwróć uwagę, że niektóre z wypisanych aktywów mogą pasować do
dwóch grup (np. do nieruchomości i biznesów). Wszystko zależy od
podejścia. Z wielu nieruchomości można zrobić biznes – mieszkanie
jest nieruchomością, ale kilkanaście mieszkań pod wynajem to raczej
biznes. Jeśli zdarzy się, że coś pasuje do dwóch grup, wtedy kartka z
nazwą aktywów powinna być przypięta pomiędzy kategoriami.

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI: Plansza aktywności inwestycyjnych
Po zakończeniu zadania powinna powstać plansza inwestycji. W celu
weryﬁkacji swoich odpowiedzi zajrzyj tutaj:
[ Plansza ]
Uwaga: Zostaw swoją planszę inwestycji do kolejnych aktywności.

Ryzyko inwestycyjne

ZAGRAJCIE: Podejmowanie ryzyka inwestycyjnego!
Weź udział w grze, dzięki której dowiesz się, czy inwestowanie jest
opłacalne oraz jak pomnażamy pieniądze inwestując. Zaproś rodziców/
rodzeństwo do zabawy - wspólnie podejmujcie decyzje i określcie ryzyko
wiążące się z inwestycją. Postępujcie według dalszej instrukcji.
Pamiętajcie, że w inwestowaniu chodzi o otrzymaniu większej kwoty niż
zainwestowaliście.
Potrzebne materiały: kostka sześcienna z kwotami zamiast oczek, plansza
aktywności inwestycyjnych (z poprzedniego ćwiczenia), kalkulator
(opcjonalnie)

REGUŁY GRY: Ryzyko inwestycyjne
Instrukcja:
Mając ułożone możliwości inwestycyjne rozpocznijcie zabawę z kostką.
Jedna osoba rzuca kostką losując w ten sposób jedną kwotę.
Po rzucie ustalcie wspólny cel inwestycyjny - zastanówcie się, w co
możecie zainwestować taką kwotę i dlaczego (Dajcie sobie 2 minuty
na podjęcie decyzji).
Po upływie czasu i dyskusji wybierzcie jeden z pomysłów.
Kontynuuj zabawę do momentu wyczerpania pomysłów zmieniając
osobę losującą. Niech Wasze kolejne cele dotyczą członków Waszej
rodziny - postarajcie się spełnić marzenia graczy, zarazem podnosząc
kapitał inwestycyjny.
W zabawie korzystajcie z planszy aktywów inwestycyjnych i
kalkulatora.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pamiętaj, że w inwestowaniu chodzi o otrzymanie większej kwoty niż
zainwestowaliśmy (inwestowanie dla zysków kapitałowych, np. kupno
akcji po 10 zł i ich sprzedaż w przyszłości za 15 zł) lub dla przepływów
pieniężnych (tzw. cashﬂow, tu np. może być mieszkanie pod wynajem –
kupujemy je za określoną kwotę (lub z pomocą kredytu) i wynajmujemy;
koszty (spłata kredytu, ubezpieczenie, czynsz, media) spłacane są z
pieniędzy od wynajmujących, z tego co nam płacą (nasz przychód); to, co
zostanie z przychodów pomniejszonych o koszty to nasz dochód).
ZAINSPIRUJ SIĘ: Jak mogę zainwestować kieszonkowe?
Jest wiele pomysłów na inwestycję! Możesz zainwestować w grę
szkoleniową lub odłożyć kieszonkowe np. z 2 miesięcy i wtedy
kupić/zainwestować w coś „większego”. Możesz kupować znaczki, rzeczy
z dawnych czasów, by w przyszłości sprzedawać z zyskiem. Wiele
inwestycji wymaga pewnej dawki wiedzy – to, co mnie się wydaje mało
ryzykowne, dla kogoś może być nieodpowiednie. Warto mieć tego
świadomość.

Podsumowanie
ODPOWIEDZ NA PYTANIA:
Jeżeli dostaniesz kieszonkowe w wysokości 50 zł to jak możesz
zainwestować te pieniądze?
Czy Twoja inwestycja się zwróci, pomnoży czy nie przyniesie
korzyści (a jedynie stratę zainwestowanych pieniędzy)?
Czy inwestycja da jednorazowy przychód czy będzie on
rozłożony w czasie ?
ZAINWESTUJ: Zachowaj swoja kartę pracy. Zastanów się, czy
możesz coś zaoszczędzić ze swojego prawdziwego
kieszonkowego. Spróbuj to zainwestować.

Działaj z Fundacją
Uniwersytet Dzieci!

facebook.com/UniwersytetDzieci

@fundacjauniwersytetdzieci

@unwrdzieci

