
Παιδιά και µεγάλοι θέλουµε, θέλουµε, θέλουµε… 
Πώς µπορούµε να καλύψουµε τις ανάγκες µας; Μπορούµε να έχουµε

όλα όσα επιθυµούµε; Υπάρχει κάτι που µας περιορίζει; 
Τι είναι χρήµα; Πώς µπορούµε να αποκτήσουµε χρήµατα; 
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τα χρησιµοποιήσουµε;

Ήρθε η αγαπηµένη σου 
θεία και σου δίνει 

χαρτζιλίκι 5€. 
Θα τα δεχτείς; 

Μπορείς να παίξεις 
όσο θέλεις 

στην παιδική χαρά!

∆ίψασες. 
Ο χυµός που θέλεις 

έχει 1€. 
Θα τον αγοράσεις;

Σκέφτεσαι  
να  αγοράσεις 
«τουβλάκια» 
για να παίζεις. 
Έχουν 1€.

Πείνασες! 
Μήπως να πάρεις 

τη λαχταριστή σπανακόπιτα 
και το γάλα 

που έχουν 1€;

Η τράπεζα σου δίνει 
δάνειο 6€. 

Μπορείς να τα πάρεις αν
τα χρειάζεσαι! 

Στο τέλος όµως θα της
επιστρέψεις 10€. 
Αν νοµίζεις ότι δε σε
συµφέρει συνέχισε! 

Σκέφτεσαι να κάνεις
αποταµίευση. 

Μπορείς να δώσεις 
στην τράπεζα 4€ 

να σου τα «φυλάξει» 
και να σου επιστρέψει 

στο τέλος 6€. 
Σε συµφέρει;

Πάµε βόλτα 
στο λούνα παρκ; 
Χρειάζεσαι2€.

Μπορείς 
να φας 
ένα τεράστιο
παγωτό 
µε 1€!    

Θέλεις να πας µέχρι 
την παραλία. 

Αν πας µε το αυτοκίνητό σου 
η βενζίνη έχει 2€, 

αν πας µε το λεωφορείο 
το εισιτήριο έχει 1€. 
Αποφάσισε αν θα πας 

και µε τι.
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Βγήκες στην αγορά για ψώνια!

Μπορείς να πληρώσεις  
4€ τώρα ή 6€ στην έξοδο 

αν χρησιµοποιήσεις 
πιστωτική κάρτα. 

Τι θα κάνεις;

Έχεις
αποταµιεύσει

χρήµατα στην τράπεζα! 
Ήρθε η ώρα 

να σε πληρώσει
η τράπεζα. 

Πάρε τόκο 3€.

Πρέπει να πληρώσεις 
ενοίκιο για το σπίτι 

που µένεις 4€.
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Έχεις ένα µαγαζί 
που πουλάει ρούχα! 
Τα κέρδη του µήνα 

είναι6€.

Κέρδισες 
το λαχείο! 

Πάρε10€.

Ήρθε ο λογαριασµός 
για το ρεύµα (∆ΕΗ). 

Πλήρωσε2€.
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Πρέπει 
να πληρώσεις 
τα ψώνια 
στο σουπερµάρκετ

3€.

Είχες δανείσει 
σε έναν φίλο σου 

χρήµατα 
και σου τα επιστρέφει. 

Πάρε10€. 
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∆ούλεψες σκληρά 
ως βοηθός µάγειρα! 

Πάρε6€.
Πρέπει 

να πληρώσεις 
φόρο 2€.

Έχεις γενέθλια 
και µάζεψες 7€.
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Έχεις ένα σπίτι στο

χωριό και το νοικιάζεις 
σε µια οικογένεια. 

Ήρθε η ώρα να σου
πληρώσουν το ενοίκιο

4€.

Έκανες ποδήλατο 
χωρίς κράνος. 
Το πρόστιµο 
είναι2€.

Πληρώνεις δόση 
για το δάνειο 
στην τράπεζα 

3€.

Ήρθε ο λογαριασµός 
του τηλεφώνου. 
Πλήρωσε 3€.

D
Είσαι γιατρός. 
Τέλος του µήνα
πληρώνεσαι
από τη δουλειά
σου 10€.

Θέλεις να πας σινεµά 
µε τους φίλους σου! 

Η βόλτα αυτή 
θα σου στοιχίσει 2    €. 

Θα πας;
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Βοήθησες τον µπαµπά 
να καθαρίσει 
την αποθήκη! 

Ώρα για ξεκούραση.

2625

27

13

1516

30

Θα πάρεις 
ένα δωράκι 
για τη µαµά 

που έχει2€;

Î
Μέτρησε 

τα χρήµατά σου, 
αφού εξοφλήσεις 

τα χρέη σου!

Βοηθάς 
στη δενδροφύτευση 
του λόφου 
της γειτονιάς σου. 
Μπράβο! η

TΕΛΟΣ


