Lisa 5 – ülesanne „Splash: finantskirjaoskuse mäng“

TARBIMINE

Asutus, kus inimesed saavad osta
tooteid ja teenuseid.

KAUPLUS VÕI
TEENUSEPAKKUJA

Kellelegi võlgnetav rahasumma.

VÕLG

Toodete ja teenuste kasutamine
ja ostmine

TARBIMINE

Kindlatel eesmärkidel põhinev kava
olemasoleva raha kulutamiseks
ja säästmiseks teatava ajavahemiku jooksul.

EELARVE

Tellitud suhtlusvorm, mida kasutatakse
toodete, teenuste, ideede või
sündmuste tutvustamiseks.

REKLAAM

Automaat avalikus kohas,
kus inimesel on maksekaardi abil
ligipääs oma pangaarvele.

SULARAHAAUTOMAAT

Täitmist vajav ülesanne.

TÖÖ

Asutus, mis pakub finantsteenuseid
(nt võtab vastu deposiite, osutab säästmis- ja
investeerimisteenuseid ja annab välja laene).

Kellegi teise raha tahtlik
varastamine pettuse teel.

KELMUS

Eri võimalused või valitud võimalus.

VALIK

Positiivsed emotsioonid,
rõõmu või heaolu tunne.

ÕNN

Kulutatud või kasutatud raha.

VÄLJAMINEK

Protsess, mille käigus enamiku
toodete ja teenuste hind aja jooksul tõuseb.

INFLATSIOON

Raha või muu vara kaotamisega riskimine
mängutaolises olukorras.

HASARTMÄNGUDE
MÄNGIMINE

Süsteem, milles inimesed maksavad
ette raha fondi tingimusel, et juhul,
kui juhtub midagi halba, siis saavad nad
osa raha tagasi, et oma kulutused katta.

KINDLUSTUS

Teadmiste ja oskuste omandamine
ning vaimu ja iseloomu arendamine.

HARIDUS

VAESUS

Majanduslikus mõttes olukord,
kus inimesel ei ole piisavalt raha ja
muid ressursse väärikaks elamiseks.

MAKSEKAART

Plastist kaart, mille annab välja pank
või mõni muu asutus ja mida kasutatakse
raha väljavõtmiseks ja/või
sularahata arveldamiseks.

RAHA

VAJADUS

ELUSTIIL

SISSETULEK

INVESTEERIMINE

Inimese valitud eluviis.

Maksevahend (ese või vara mõõtühik),
mis on üldtunnustatav toodete ja teenuste
eest tasumiseks.

Miski, mis on inimesele eluliselt tähtis.

INTRESS

Säästude kasutamise või deponeerimise viis,
millega tavaliselt kaasneb suurem risk.

Teenitud raha kogusumma..

Raha laenamise kulu ja raha laenuks andmise
tulu; lisaraha, mis makstakse laenu pealt
või saadakse säästudelt/investeeringutelt.

Suure hulga raha või väärtusliku vara
omamine või käsutamine.

RIKKUS

SÄÄSTMINE

Oht, et juhtub midagi,
millel on negatiivsed tagajärjed.

RISK

Tasulise töö puudumine.

TÖÖTUS

Miski, mida inimene endale tahaks,
aga mis ei ole talle eluliselt tähtis.

SOOVID

Teatavas riigis kasutatav raha;
vahetusühik.

VALUUTA

Protsess, mille käigus antakse
kasutatud asjale uus funktsioon.

TAASKASUTUS

VASTUTUSTUNDLIKKUS

Raha kõrvalepanemine hilisemaks
kasutamiseks; seda saab teha siis, kui
inimene ei kuluta kogu oma sissetulekut ära.

Teatud mõõdupuu järgi valikute tegemine ja
käitumine, mis on kooskõlas arusaamisega,
millist mõju see isiklikule ja kogukondlikule
heaolule avaldab.
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PETITE lugu
Järgnevat lugu võib kasutada lisana kaardimängule. Selle eesmärgiks on arutelu tekitamine
loos käsitlevate finantsteemade kohta. Õpetaja või läbiviija julgustab õpilasi loos mainituid
mõisteid ära tundma ning seejärel neid kasutama tekkinud arutelu käigus näitamaks
nendest aru saamist.
Petite, krõbe 5-eurone rahatäht ärkas mugavas pangaautomaadis ning mõtles mida see
päev endaga kaasa toob. Peeter ärkas ühel hommikul mugavas voodis oma vanemate
majas. Tema teadis, millisena tema päev välja näeb – jälle rahatühjana. Peetri vanaema
Patriitsia ärkas hommikul üles ning vaatas ringi oma peaaegu tühjas korteris. Ka tema
mõtiskles, mida päev talle toob.
Oota üks hetk... Üllatus! Peeteri ema läks hommikul kõrval asuvasse pangaautomaati. Ta
andis Peetrile natukene raha, et ta saaks teel kooli osta vanaemale toitu. See oli esimene
kord, kui Petite nägi Peetrit.
Peeter läheb poodi ja ning kasutab ära erinevaid allahindlusi, mida ta oli varem reklaamides
näinud. Milline tore üllatus! Tal on natukene raha üle jäänud, isegi rohkem kui ta oli algselt
arvanud. Petite on üks rahatähtedest, mille ta omale taskusse paneb. Peeter viib toidu
vanaemale ära. Sisenedes eluruumi märkab ta aga, et televiisorit enam seal ei ole.
Peetril pole aega selle kohta pärimiseks, sest ta on kooli hiljaks jäämas. Vanaema keedab
natukene suppi äsja toodud toiduainetest ning läheb sõbraga kohtuma nende tavalisse
kohta.
Koolis on Peetril majapidamise ja eelarve koostamise tund. Nad arutavad selliseid asju nagu
sissetulek, kulutused, säästud ja investeerimine. Samuti räägitakse sellest, kuidas vajadused
ja soovid muutuvad koos elustiili- ja vanusega. Koolitund paneb Peetrit mõtlema, mida ta
peaks taskus oleva rahaga peale hakkama?
Siis kõlab koolikell ja ta lippab koju. Koduteel peatub ta poe ees ja mõtleb, et ta peaks
ostma oma tüdrukule ühe kena salli. Selle asemel aga otsustab ta osta vanaemale tema
lemmikmaiustusi, sest hommikul oli ta üsna sünge väljanägemisega. Ja nii Peeter läheb
edasi. Kõndides kasiinost mööda kiikab ta sisse „Oh ei! Kas see on vanaema
mänguautomaadi ees?“
Samal ajal Petite jätkuvalt mõtiskleb kuidas tema päev lõppeb...

Lisa 7 – ülesanne „Splash: finantskirjaoskuse mäng“
Kaartidel olevad mõisted koos definitsioonidega.
Reklaam Tasutud suhtlusvorm, mida kasutatakse toodete, teenuste, ideede või sündmuste
tutvustamiseks.
Pank Asutus, mis pakub finantsteenuseid (nt võtab vastu deposiite, osutab säästmis- ja
investeerimisteenuseid ja annab välja laene).
Võlg Kellegile võlgnetav rahasumma.
Vastutustundlikkus Valimine ja tegutsemine teatud kriteeriumite järgi arvestades samal ajal
selle tagajärgedega nii isiku enda kui ka kogukonna heaolule.
Eelarve Kindlatel eesmärkidel põhinev kava olemasoleva raha kulutamiseks ja säästmiseks
teatud ajavahemiku jooksul.
Pangaautomaat Automaat avalikus kohas, kus inimesel on maksekaardi abil ligipääs oma
pangaarvele.
Valik Eri võimalused või valitud võimalus
Tarbimine Toodete ja teenuste ostmine või tarbimine.
Valuuta Teatavas riigis kasutatav raha; vahetusühik.
Töö Täitmist vajav ülesanne.
Haridus Teadmiste ja oskuste omandamine ning vaimu ja iseloomu arendamine.
Kulutused Ära kulutatud raha..
Kelmus Kellegi teise raha tahtlik varastamine pettuse teel.
Hasartmängud Raha või muu vara kaotamisega riskimine mängutaolises olukorras.
Õnn Positiivsed emotsioonid; rõõmu või heaolu tunne.
Sissetulek Teenitud raha kogusumma.
Inflatsioon Protsess, mille käigus enamiku toodete ja teenuste hind aja jooksul tõuseb.
Kindlustus Süsteem, milles inimesed maksavad ette raha fondi tingimusel, et juhul, kui
juhtub midagi halba, siis saavad nad osa raha tagasi, et oma kulutused katta.
Intress Raha laenamise kulu ja raha laenuks andmise tulu; lisaraha, mis makstakse laenu
pealt või saadakse säästudelt/investeeringutelt.
Investeering Säästude kasutamise või deponeerimise viis, millega tavaliselt kaasneb suurem
risk.
Elustiil Inimese valitud eluviis.
Raha Maksevahend (ese või vara mõõtühik), mis on üldtunnustatav toodete ja teenuste
eest tasumiseks.
Vajadus Miski, mis on inimesele eluliselt tähtis.
Maksekaart Plastikust kaart, mille väljastab pank või mõni muu asutus ja mida kasutatakse
raha
väljavõtmiseks ja/või sularahata arveldamiseks.
Vaesus Majanduslikus mõttes olukord, kus inimesel ei ole piisavalt raha ja muid ressursse
väärikaks elamiseks.
Taaskasutus Protsess, mille käigus antakse kasutatud asjale uus funktsioon.
Risk Oht, et juhtub midagi, millel on negatiivsed tagajärjed.
Säästmine Raha kõrvalepanemine hilisemaks kasutamiseks; seda saab teha siis,
kui inimene ei kuluta kogu oma sissetulekut ära.
Pood Koht kus inimesed saavad osta tooteid ja teenuseid.

Töötus Tasustatud töö puudumine.
Rikkus Suure hulga raha või väärtusliku vara omamine või käsutamine.
Soov Miski, mida inimene endale tahaks, aga mis ei ole talle eluliselt tähtis.
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