
Готівкові та безготівкові 

гроші

Урок з фінансової грамотності у 

молодшій школі



Гроші
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Як ви уявляєте гроші? Як вони виглядають?



Сьогодні ми поговоримо про таке:

 Які бувають гроші?

 Як користуватися платіжною карткою?

 Що таке банк та які послуги він надає?

 Що таке банкомат та як знімати готівку з банкомата?

 Які є способи оплати товарів у магазині?

 Які є способи захисту важливої інформації у смартфоні?
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Як виглядають гроші?
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Є готівкові та безготівкові гроші 



Готівкові гроші
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Банкноти та монети



Безготівкові гроші
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Безготівкові гроші зберігаються на спеціальному рахунку, який 

відкривається в банку



Банка і банк – це різні речі
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Банк – це спеціальна установа, яка зберігає гроші інших людей, 
надає в борг кошти та здійснює багато інших операцій з грошима, у 
тому числі відкриває рахунки та видає платіжні картки, на яких 
зберігаються гроші.

Банка Банк



Платіжна картка
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Щоб користуватися безготівковими грошима, потрібна платіжна 

картка

Платіжну картку можна 

отримати в банку



Платіжна картка
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Що потрібно знати про платіжну картку?

Повідомляти можна тільки 

16-значний номер картки



Платіжна картка
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Що потрібно знати про платіжну картку?

ТРИМАЙТЕ В СЕКРЕТІ тризначний номер на звороті 

картки



Платіжна картка
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Як отримати банкноти з 

платіжної картки?

Банкомат



Платіжна картка
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Щоб банкомат видав банкноти, потрібно ввести пін-код

пін-код

це чотири секретні 

цифри, які знає лише 

власник картки



Платіжна картка
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пін-код

потрібно тримати в секреті



Прикривайте пін-код
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Правильно прикривайте клавіатуру під час 

уведення пін-коду



Карткою можна розрахувати в магазині
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Оплата платіжною карткою
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Платіжну картку потрібно прикласти до спеціального пристрою

Прикладати картку треба самостійно

Не можна 

передавати 

картку стороннім 

особам



Оплата смартфоном
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Безготівковими грошима можна користуватися через смартфон.

Платити можна і смартфоном.



Як захистити гроші від крадіжки?
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Тримайте завжди біля себе, ніколи не залишайте  без 

нагляду:

 Гаманець

 Платіжну картку

 Смартфон



Смартфон 
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Оберігайте 

смартфон – це 

дуже цінна річ

У телефоні є багато цінної інформації: фото, номери телефонів
тощо. Смартфон, особливо для дорослих, – другий гаманець.



Як потрібно оберігати смартфон?
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Потрібно 

встановити 

пароль для 

входу



Як потрібно оберігати смартфон?
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Крім пароля, можна використати сканер 

відбитка пальця, розпізнавання обличчя



Паролі
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Паролі не можна 

записувати



Паролі
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Паролі не можна 

повідомляти навіть 

друзям



Паролі
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Паролі потрібно 

знати на зубок


