Гра
«Фінансовий супермаркет»
Мета проведення заходу:
 дізнатися про види фінансових установ;
 визначити, які фінансові установи обслуговують населення;
 з’ясувати, у яких фінансових установах можна робити заощадження.
Допоміжні навчальні матеріали:
презентація «Види фінансових установ».
Інструкція до гри:
1. Запитайте дітей, у яких ситуаціях вони, їхні батьки, рідні чи знайомі звертаються до
фінансових установ? Які вони знають види фінансових послуг? Можливі варіанти
відповідей: переказ коштів, відкриття депозиту, отримання кредиту, обмін валют тощо.
2. Попросіть дітей назвати, де, в яких фінансових установах можна отримати ці фінансові
послуги. Запишіть відповіді учнів на дошці. Можливі варіанти відповідей: банки, страхові
компанії, ломбарди, кредитні спілки, інвестиційні фонди, Укрпошта тощо.
3. Поділіть учнів на групи по 5-7 чоловік і запропонуйте обговорити один з одним такі питання:
 Де Ваші знайомі найчастіше зберігають гроші?
 Де Вам та Вашим рідним найбільше подобається зберігати гроші й чому?
 У якій фінансовій установі можна отримати кредит?
 Де та як можна зробити переказ коштів?
 Де можна купити/обміняти іноземну валюту на гривні?
4. Роздайте кожній групі дітей заздалегідь роздрукований Додаток 1 з таблицею, яку потрібно
заповнити. Діти повинні разом визначити, за участі яких фінансових установ можна
отримати той чи інший вид фінансових послуг і записати свої відповіді в табличку. Після
цього представник кожної групи дітей повинен озвучити отримані результати.
5. Запропонуйте дітям обговорити наступні питання:
 Які види фінансових установ є найрозповсюдженішими у Вашому місті?
 Які фінансові установи знаходяться поблизу Вашої школи чи дому?
 У яких фінансових установах отримують послуги Ваші батьки, рідні та знайомі?
 Що таке кредит?
 Як отримати кредит у фінансовій установі?
 Як отримати консультацію у працівника фінансової установи?

Додаток 1
Послуги фінансових установ
(до гри «Фінансовий супермаркет»)

Види послуг
фінансових установ

Оплата товарів в магазині за
допомогою платіжної картки
Оформлення депозиту
Отримання кредиту
Переказ коштів за комунальні
послуги
Поповнення
мобільного
телефону
Переказ коштів провайдеру за
Інтернет-послуги
Оплата Інтернет-ігор через
платіжний термінал у магазині
Купівля доларів, євро / Обмін
доларів або євро на гривні
Страхування автомобілю
Медичне страхування для
здійснення
закордонних
подорожей

До якої
фінансової
установи треба
звернутися, щоб
отримати дану
фінансову
послугу?

Якими
фінансовими
послугами Ви чи
Ваші батьки
користуються /
користувалися?

Які фінансові
послуги Ви б
хотіли
отримати в
майбутньому?
Чому?

