
Η πρώτη "τράπεζα" των παιδιών είναι ο ............ . 
Το ............ μας το δίνουν συχνά οι γονείς μας.
Ένας κανόνας για την επίτευξη των οικονομικών μας στόχων είναι όπως
τα ............ μας πρέπει να είναι πάντα χαμηλότερα από τα έσοδα μας. 

1.
2.
3.

ΚΑΘΕΤΑ

...
Ένας στόχος που μπορείς να τον βάλεις και να τον πετύχεις!
Ένας παραδοσιακός τρόπος να κερδίσεις χρήματα!
H  ............ θέλει υπομονή και πειθαρχία, αλλά μας προστατεύει σε δύσκολες
οικονομικές καταστάσεις!

1.
2.
3.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
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Άσκηση Ανατοκισμού
Όταν ο Νίκος έκλεισε τα 8 του χρόνια, οι γονείς του αποφάσισαν
να του δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο μέχρι να ενηλικιωθεί,
αποταμιεύοντας 1.000 ευρώ τον χρόνο.
Τα χρήματα τα κατέθεσαν στην Τράπεζα η οποία τους δίνει
επιτόκιο 1% τον χρόνο. Αν αφήνουμε τους τόκους στο τέλος κάθε
χρόνου στην Τράπεζα να τοκίζονται και δεν "πειράξουμε" το
κεφάλαιο μας, πόσα χρήματα θα έχει ο Νίκος μετά από 10 χρόνια ;

Τι συμπέρασμα βγάζεις ;

Aυτή την άσκηση να την λύσεις μαζί με τους γονείς σου! 
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Εξοικονόμηση χρημάτων
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Ο Δημήτρης είναι 11 χρονών και του αρέσουν πολύ οι λιχουδιές
και τα αναψυκτικά! Γρήγορα πήρε κιλά και η μαμά του τον πήγε στην
διαιτολόγο η οποία του συνέστησε να τα περιορίσει και αν είναι
δυνατόν να τα σταματήσει τελείως! 

Μετά από συζήτηση µε τη μαμά του, ο Δημήτρης αποφάσισε να
κόψει τις ανθυγιεινές αυτές συνήθειες και τα χρήματα που θα
εξοικονομούσε, θα τα αποταμίευε και θα έπαιρνε ένα ολοκαίνουργιο
mountain bike!

Εάν ο Δημήτρης κάθε µέρα χαλούσε 2 ευρώ για αναψυκτικά και
λιχουδιές και το ποδήλατο έκανε 410 ευρώ, σε πόσες ημέρες θα είχε
εξοικονομήσει τα χρήματα για να το αγοράσει;
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1. Αν ένα tablet κοστίζει 180€ και αποταμιεύεις κάθε μέρα 1€ σε
πόσους μήνες θα το αποκτήσεις (θεώρησε ότι ο μήνας έχει 30
ημέρες κατά μέσον όρο) ; 

2. Θέλεις να αγοράσεις σε 5 εβδομάδες ένα επιτραπέζιο παιχνίδι
που κοστίζει 75€. 
Πόσα χρήματα πρέπει να αποταμιεύεις την εβδομάδα ;
 

3. Αν αποταμιεύεις 7€ την εβδομάδα πόσα χρήματα θα έχεις
μαζέψει σε έναν χρόνο (θεώρησε ότι ο χρόνος έχει 52 εβδομάδες) ;  

Α) 10€
Β) 15€
Γ) 17€
 

Α) 364€ 
Β) 412€
Γ) 288€

Α) 12 μήνες 
Β) 3 μήνες 
Γ) 6 μήνες

Κάνε τους υπολογισμούς!
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Το ήξερες ότι αν αποταμιεύεις 0,50€ την ημέρα
σε 90 μέρες θα έχεις 45,00€ ! 

 
 
 
 

Επώνυμη μπάλα ποδοσφαίρου   
 17,99€

 

Με αυτά τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις: 

Μολυβοθήκη
0,99 €
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x 90 = 45€ 

Μεγάλη υδρόγειο σφαίρα 
9,99€

Επιτραπέζιο παιχνίδι
14.99€ 

 

Φωτιστικό γραφείου
4.99€ 
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Σταυρόλεξο  1

Οριζόντια

1.ΠΟΔΗΛΑΤΟ 
2.ΚΑΛΑΝΤΑ
3.ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Κάθετα

1.ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ 
2.ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ
3.ΕΞΟΔΑ
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