Planeerimise ülesanne – juhend
EESMÄRK: selgitada planeerimise olulisust rahaasjade korraldamisel.
AJAKULU: sissejuhatuseks 5 minutit, ülesande täitmiseks 10 minutit, vastuste aruteluks 10 minutit.
Kokku 25 minutit.
ENNE:
Selgita, miks on planeerimisel rahaasjade korraldamisel oluline roll. Räägi nii lühi- kui pikaajalisest
planeerimisest. Tuge saad failis nimega „Planeerimise ylesanne.slaidid.pdf“ olevatest märksõnadest.
Samuti saad kasutada eelarve ülesande täitmisele järgnenud arutelul saadud mõtteid, kui selle ülesande
läbi olete teinud.
Jaga kõigile väljatrükitud ülesanne. Palu mõelda oma lühi- ja pikaajalistele ostusoovidele ning kirjutada
need üles. Anna ülesande täitmiseks aega 10 minutit.
Selle ülesande võib läbi viia ka suulises vormis, näidates esitlustehnika abil seinale küsimusi ja kohe
vastuseid küsides. Selleks ava arvutis vastav fail nimega „Planeerimise ylesanne.slaidid.pdf“.
PÄRAST:
Küsi iga punkti osas, kuidas nemad vastasid. Keegi ei pea oma kõiki valikuid ette kandma, kui ei soovi.
Siin võib tekkida tundlikke olukordi, kus kellegi unistused tunduvad naeruväärsed või hakkab mõjutama
pere sotsiaalne taust. Rõhuta, et igaühel on õigus seada enda selliseid eesmärke, nagu ise tahab. Oluline
on eesmärke püstitada, mõelda, kuidas nendeni jõuda ja nende nimel pingutada. Ükski soov pole
täitmatu ega rumal. Ei pea omama kõike, mida sõber või naaber omab. Tähtis on osata vahet teha
soovidel ja vajadustel ning rahaasju planeerida, et toime tulla ootamatute sündmustega ning oma
eesmärke saavutada.
LOE LISAKS:
kool.minuraha.ee/igapaevased-rahaasjad/
www.minuraha.ee/planeerimine

Lühi- ja pikaajaline planeerimine
Mõtle ja pane kirja kümme asja, mida Sa tahaksid lähemate aastate jooksul osta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jaota need ostusoovid kolme kategooriasse:
1. Lühiajalised ostud – ostud, mille jaoks ei ole vaja pikalt raha koguda, võib-olla tuled välja oma
säästudega ja pead ainult veidi juurde koguma.
2. Keskmise ajaperioodi ostud – ostud, mille jaoks peaksid hakkama raha koguma.
3. Pikema perspektiivi ehk kaugema tuleviku ostud – need, mille jaoks peaksid kauem raha
koguma.
Lühiajalised ostusoovid

Keskmise perioodi ostusoovid

Kaugema tuleviku ostusoovid

Vali välja kolm asja, mis oleksid Sinu jaoks vajalikumad ostud ning pane kirja nende hind:
1.
2.
3.
Mõtle, kuidas saaksid need võimalikult väikeste kulutustega ostetud?
Kuidas leiad parima hinnaga pakkumise?
Vali oma pikemat planeerimist vajavate soovide nimekirjast välja üks asi ning selle hind. Pane kirja, kui
palju raha pead selle ostmiseks koguma, kuidas saaksid seda teha ja millal oleks reaalselt võimalik see
ost sooritada?

