Napiši naslov: DENAR
Napiši podnaslov: ZGODOVINA DENARJA
1. NALOGA: Odpri spodnji link in poslušaj posnetek: KDO JE IZUMIL
DENAR?
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2627

2. NALOGA: Po poslušanju posnetka na kratko zapiši v zvezek 5
povedi o zgodovini denarja.

Napiši podnaslov : OBLIKE DENARJA
3. NALOGA: V učbeniku na strani 26 preberi besedilo z naslovom OBLIKE
DENARJA, nato iz besed GOTOVINA, KNJIŽNI DENAR, ELEKTRONSKI DENAR,
PLAČILNE KARTICE IN KREDITNA KARTICA oblikuj vprašanja na katera tudi
odgovoriš.

1. NPR. beseda: GOTOVINA
Kaj je gotovina?
To je denar v obliki bankovcev in kovancev.

2. NPR. beseda: KNJIŽNI DENAR………………………..

Povratna informacija O ZGODOVINI DENARJA

1. NALOGA
1. Ljudje v kameni dobi še niso poznali bankovcev in kovancev.
2. Namesto da bi kupovali, so si v srednji kameni dobi izmenjevali
dobrine. Recimo: lovec je živalsko kožo zamenjal za orožje.
3. Kasneje so začeli izmenjevati kovinske izdelke.
4. Takšni izmenjavi rečemo blagovna menjava.
5. Prvi kovanci naj bi bili narejeni okoli 700 let pred našim štetjem v
starodavnem kraljestvu Lidiji, ki je bilo tam, kjer je današnja
Turčija.
6. Stari Grki so zamisel o denarju hitro sprejeli in začeli izdelovati
srebrne in bronaste kovance.
7. Kovanec je bil vreden toliko, kolikor je bila vredna kovina v
njem.Da je pristen, pa je zagotavljal žig kralja, mesta ali države.
8. Že v devetem stoletju našega štetja pa so prvi papirnati
denar uporabljali Kitajci.
9. Namesto kovancev so pri trgovanju na daljše razdalje prenašali
potrdilo o tem, da imajo denar shranjen.
10. To potrdilo so poimenovali leteči denar.
11. V Evropi se je papirnati denar pojavil ob koncu srednjega veka.
12. Londonski zlatarji, pri katerih so ljudje hranili zlato, so namreč
ljudem izdali potrdilo - bankovec.
13. To so bili nekakšni prvi bankirji.
14. Uporaba bankovcev se je razširila v 17. stoletju.

OBLIKE DENARJA
2. NALOGA: V učbeniku na strani 26 preberi besedilo z naslovom OBLIKE
DENARJA, nato iz besed GOTOVINA, KNJIŽNI DENAR, ELEKTRONSKI DENAR,
PLAČILNE KARTICE IN KREDITNA KARTICA oblikuj vprašanja na katera tudi
odgovoriš.
3. NPR. beseda: GOTOVINA
Kaj je gotovina?
To je denar v obliki bankovcev in kovancev.
4. NPR. beseda: KNJIŽNI DENAR
Kaj je knjižni denar?
To je oblika denarja, ki ga podjetja ali posamezniki nakazujejo na osebne
bančne račune.
5. NPR. beseda: ELEKTRONSKI DENAR
Kaj je elektronski denar?
To je denar, ki je naložen na bančnem računu in se plačuje s plačilnimi
karticami.
6. NPR. beseda: PLAČILNE KARTICE
Kako plačujemo s plačilno kartico?
Tako da jo prislonimo ali vstavimo k elektronski napravi, ki je povezan z banko.
Vpisati moramo osebno številko.
7. NPR. beseda: KREDITNA KARTICA
Kaj je značilno za kreditno kartico?
To je plačilna kartica, pri kateri je plačilo odloženo. Zneske plačujemo z njo
enkrat mesečno.

