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Джуниър Ачийвмънт България

е образователна организация,

която гради създаването на култура, 
поведение и начин на мислене в 

посока изграждане на 
предприемачески и финансов 

светоглед.



Световната седмица на парите

е ежегодна глобална кампания за 
повишаване на информираността 

относно важността на финансовата 
грамотност за младите хора от ранна 

възраст.

Тази година е насочена към темата:

«Погрижи се за себе си, погрижи се 
за своите финанси»



Има за цел:

Надграждащо развитие на знания, 
умения, нагласи и поведения, които 

са необходими за взимане на 
осъзнати финансови решения,

в резултат на което да постигнат 
финансово благосъстояние и 

финансова устойчивост.



ЗА ПАРИТЕ И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА:

ПЪРВИ СТЪПКИ

ФИНАНСОВА  РАБОТИЛНИЦА

В НАЧАЛЕН,   ПРОГИМНАЗИАЛЕН 

И   ГИМНАЗИАЛЕН    ЕТАП

ЗА   ПОСТИГАНЕ:



на компетентности и умения:

 Развитие на математическа и финансова 
грамотност, езикова култура, логическо 

мислене и креативност у учениците;

 Развитие на умения за съставяне и 
изпълнение на план  за финансиране на 

покупка;



ОТГАТНЕТЕ:

 Търкулна се геврече
видях го отдалече, 
протегнах аз ръчичка, 
намерих си... 

 Що е то? 



 паричка



Изводи и коментари:

 Всеки човек има мечти – големи и 

малки, близки във времето или 

отдалечени в бъдещето.

 За сбъдването на някои мечти са 

нужни пари, за други – не!

 Трябва да вярваме в собствените си 

сили.  Да полагаме усилия.



Изводи и коментари:

Пътят към мечтите минава през 

научаване на нови неща, включително и за 

парите – как да печелим и как да ги 

управляваме разумно.

През развитие на уменията и талантите ни, 

през способността да откриваме нови неща 

всеки ден, през упоритостта и действието, 

през способността да протегнем ръка за 

помощ и да даряваме добро.



Довърши изреченията:

 Балът на четвъртокласниците

започва в 14 ..... . За сандвичите

са купили 500 ..... масло,

2..... колбаси, 1 ..... кашкавал и

половин ..... маслини.

 Най-възрастният гост на

тържеството е на 75..... . За

украсата използвали гирлянди,

дълги 50 .... и цветни кръгчета с

радиус 20...... . Завесата на

сцената има лице 12 .... .....

 В центъра на 

дансинга има 

триъгълник с ъгли, 

равни на 60 .....

 Балът струва 350 .....

 Всяко дете е 

получило подарък 

за 10 .....   .



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:

 Работа с текстови 
задачи върху 
ползите от 
управление на 
личните финансови 
средства.

 Усвояване на 
нови термини.

 Развитие на 
математическа, 
езикова и 
финансова 
грамотност и 
креативност.



Баща поръчал на дъщеря си да купи някои неща и 
и обяснил, че парите са оставени в плик на масата. 

Дъщерята погледнала набързо плика, 
видяла написаното число 89 върху него,

взела парите, без да ги брои и отишла в магазина. 
Там направила покупки за 70 лв.,но като започнала да 

плаща, се оказало не само, че не и остават 19 лв., 
но не и достигат 2 лв. 

Когато се върнала вкъщи, дъщерята попитала 
баща си дали не е сгрешил при броенето на парите 

и обяснила какво се е случило в магазина.
Бащата, след като я изслушал, 

помислил малко и казал, че той вярно е преброил 
парите, а тя греши.

Каква е грешката на дъщерята?



В плика е имало 68 лв.,
а дъщерята е прочела 

обратно числото 68 като 98. 

68    - 98



РЕШЕТЕ ЗАДАЧИТЕ:
ЗА 5. – 10. КЛАС

 . Семейство 

купило преносим 
компютър за 1 900 лв.  
Платили  1  000 лв.,  а 
останалата сума ще 

изплащат на равни

месечни вноски в 
продължение на 3 
години /36 месеца/.   
Колко лева е 

месечната вноска?

 Компютър струва 500 
лв.  Каква е отстъпката 
за 1 компютър, ако при 
закупуването на 15 
компютъра са 
заплатени  6 000лв.?



РЕШЕТЕ ЗАДАЧИТЕ:

 ЗА  5. – 10. КЛАС

 Застраховката на 
автомобила на Стоян е 
20 пъти по-малка от 
стойността на 
автомобила.  Колко е 
застраховката, ако 
автомобилът струва 
10 000лв.?

 Телевизор струва 
1 409лв. При покупка 
на изплащане за 6 
месеца се внасят 
месечно по 260лв., а за 
12 месеца – 135 лв. 
месечно. Как е по-
изгодно да се закупи 
телевизора на 
изплащане – за 6 
месеца или за 12 
месеца?





КОНКУРС

За най-креативен колаж или рисунка 
на тема:

„МОЯТА  ВАЛУТА“

за учениците от 1. – 4. клас



КОНКУРС

„ФИНАНСОВ LIFEHACK ЗА МОЕТО 
БЪДЕЩЕ“ 

/Lifehack – широко използвана фраза

„чувал за живот“/

ПРАКТИЧНО РЕШЕНИЕ НА

ФИНАНСОВ КАЗУС

за учениците от 5. – 10. клас



ЗНАЕТЕ ЛИ:

 Какво означава да 

купиш нещо на 

изплащане?

 Получаваме:

Не само математически 

знания, но и 

 Кога се получава 

отстъпка  при 

дадена покупка

практически 

познания за живота



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:

 Тема:

„Покупка на 
изплащане“

 Работа в екип –

5 мин. 

в онлайн среда

 Направете скеч...

 Герои:

- купувач

- продавач

- банка



ЧУДЕСНО

ВЯРВАЙТЕ В СЕБЕ СИ!

СЕ  СПРАВИХТЕ!

Харчете разумно парите си, за да 
постигате финансово 

благосъстояние и финансова 
устойчивост!!!


