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Monkeys. Music. Party. These words are all nouns. They’re the stars in any sentence.  
Is there a shindig in the jungle? Nouns tell us who’s there, what’s happening,  

and where it is.  Starting with simple words like ball and banana, nouns are the first 
words babies learn. But soon they expand their vocabulary to include more interesting 

nouns like kazoo, antlers, and ho-down. Together these words name the animals, foods, 
places, people, ideas, and all the other things that inspire everything from a foxtrot in 

the forest to a jitterbug under the trees.    

Nouns are words that name people, places, 
animals, things, qualities, ideas, or actions. 
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Kr. e. 1000 körül érméket kezdtek használni a kavicsok, kagylók és tehenek 
helyett. Kínából indult az újítás, ami aztán az egész világon elterjedt. 

Ma az érmék többsége fémből készül, de bőrt és porcelánt is használtak. 
Magyarországon különböző értékű forintérméket használunk. A világ 

különböző országaiban sokféle pénznem létezik: például euró, font, dollár, jen. 
(A 18. oldalon további információkat találhatsz a különböző pénznemekről.) 
Mindegyik pénznemhez külön érmekészlet tartozik. Mi a közös ebben a sok 
apró fémdarabban? Mindegyik kis összegek kifizetésére alkalmas. Cserébe 
nehéz őket magunkkal vinni – ha nem is annyira, mint egy tehenet. Határo - 

zott előrelépés, ha az ember pénzt hoz haza, és nem élő tehenet.

Érmék
Az érme fizetőeszközként  
használt lapos fémdarab

Mi az a pénz?





Pénzkeresés
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Ha a pénz mozgatja a világot, jó lenne belőle minél 
többet szerezni. De hogyan? 



A párnacihában találhatsz egy-egy potya tízezrest, 
vagy ajándékkártyát is kaphatsz a szülinapodra, 

de a legbiztosabb módja a pénzkeresésnek, ha gyár-
tasz valamit vagy valamilyen szolgáltatást végzel. 

 Egyesek kenyér sütéssel jutnak zsozsóhoz, míg mások 
 padlót suvic kolnak, épületeket terveznek vagy zene -
kart  vezényelnek. Ha továbblapozol, megtudhatod, 

hogyan aktivizálhatod magad.  
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A közösségi finanszírozás azt jelenti, hogy a nyilvá-
nosságtól kérsz pénzt egy projekt beindításához 

Meg akarod valósítani a legújabb „hogyan legyünk gyorsan gazdagok”-ötletedet? 
A közösségi finanszírozás népszerű módja annak, hogy az ember pénzt szerezzen 
kreatív projektjéhez vagy új vállalkozásához. A kickstarter.com, az  indiegogo.com,  

a crowdsupply.com, az AdjukÖssze.hu és más hasonló oldalakon keresztül 
a ba rátok, a támogatók és az egyéb befektetők pénzt tudnak adományozni. 

A kezdeményezéshez a vállalkozónak tudnia kell, hogy mennyi készpénz  
szüksé ges a projekt beindításához, hogy miképpen költi el a pénzt, valamint  

hogy hogyan honorálja a támogatóit. A „lécci adj nekem pénzt” nem  
feltétlen elég, de ha sike res a kampány, az azt jelenti, hogy sokan kíváncsiak 

a projek tedre. És innentől már csak előre vezet az út!

Közösségi  
finanszírozás

Pénzkeresés



Támogass egy „Hagyjuk itt a vilá got!”-
projektet, és lehet, hogy a saját 
háti rakétáddal roboghatsz el.


