Een held met je geld

niveau

5

Een held met geld kan goed omgaan met geld:
hij of zij maakt steeds goede keuzes.
Ben jij een held met je geld?

Naam:

1. Sparen of geld uitgeven?
a. Spaar jij of geef je het geld uit? Op wie lijk jij?
Eva:
geld krijg,
ik
s
Al
geef ik het
meteen uit.

Mike:
Als ik geld krijg, zet ik
het op mijn spaarrekenin
g.
Of ik stop het in mijn
spaarpot. Ik spaar voor
een nieuw superslim
horloge.

 Eva		

 Mike

b. Wat is een voordeel van sparen?
Wat is een nadeel van sparen?
Voordeel: 


Nadeel: 



c. Mike spaart voor een nieuw horloge. Waar wil jij
voor sparen?


d. Hoeveel kost het?


2. Hoe kies jij?
a. Wat kan Fouad het beste doen?

 Een goedkopere voetbal van €8 en nieuwe voetbalplaatjes.
 Een duurdere voetbal van €20 die veel lekkerder trapt
en niet snel kapot gaat.

b. Jasmijn houdt ook van voetbal maar koopt toch nagellak,
net als haar vriendinnen. Koop jij ook weleens iets omdat
je vrienden het ook hebben?

Fouad:
Ik heb mijn voetbal
kapot getrapt.
Ik wil een nieuwe
voetbal kopen.
In mijn spaarpot
zit €20.
Wat zal ik doen?

 Ja, ik koop altijd producten die iedereen ook heeft.
Of ik vraag ze voor mijn verjaardag.

 Ja, ik koop of vraag soms producten die vrienden ook hebben.
 Nee, ik vind het niet belangrijk en kies zelf wat ik leuk vind.
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3. Geef je mening
Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Wat kies jij? Zet een kruisje.

 Een jaar lang elke week een zak met iets lekkers.
 Geen lekkers en aan het eind van het jaar een eigen mobiele telefoon.
4. Welke verpakking?
Reclame zie je overal en op elk
moment van de dag. Bedrijven
maken reclame omdat ze graag
willen dat jij hun spullen koopt.

b. Maak met je klasgenoot een woordweb over
het woord reclame.

Reclame

a. Hoe zie je dat dit reclame is?





5. Eventjes lekker dromen
Bespreek met je klasgenoot wat jij zou doen als
je €10.000 wint. Schrijf het daarna op.

Eva:
j win,
e
Als ik d loteri
dan koop ik
rd!
mijn eigen paa
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