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„Nawyk zarządzania pieniędzmi

jest ważniejszy

niż ilość posiadanych pieniędzy”

T. Harv Eker
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PIENIĄDZE – CO TO TAKIEGO I SKĄD SIĘ WZIĘŁY?

Dzieci podawały swoje skojarzenia do słowa PIENIĄDZE. Podczas zajęć dowiedziały
się, skąd się wzięły pieniądze. Wspólnie bawiły się w „wymianę towarów” oraz
dzieliły środki płatnicze na dawne i współczesne.

„burza mózgów” – co to są pieniądze?

projekty 
banknotów



Rozpoznawały nominały polskich banknotów i monet oraz wykonały własne
projekty banknotów.

projekty banknotów



CO TO JEST BANK?

Dzieci dowiedziały się, czym zajmuje się bank oraz poznały instytucje związane z
wytwarzaniem pieniędzy. Wyszukiwały „ukryte” monety i banknoty.



Wykorzystując plastelinę „wybijały” własne monety.

projekty monet



CO TO JEST CENA?

Wspólnie bawiliśmy się w SKLEP. W naszej sali pojawiły się dwa sklepy:
warzywniak oraz papierniczy. Dzieci wykorzystując modele monet i banknotów
mogły kupić wybrane przez siebie produkty.



Zabawa bardzo podobała się przedszkolakom, o czym świadczyły długie kolejki do
sklepów. Z pomocą pań, które tego dnia wcieliły się w rolę sprzedawczyń, dzieci
odliczały należne kwoty pieniędzy. Po zakupach wspólnie obejrzeliśmy zakupione
przez dzieci towary oraz podliczyliśmy utargi sklepów.



WRÓBELKOWY SKLEPIK

Wykorzystując przyniesione przez dzieci pudełka po różnych produktach udało się
nam stworzyć sklep spożywczy oraz drogerię. Towary opatrzone cenami 1zł, 2zł,
5zł i 10zł, dzieci mogły zakupić, wykorzystując do tego modele monet i banknotów.
Wróbelki bardzo dobrze poradziły sobie z odliczaniem odpowiednich kwot za
dokonane przez nich zakupy, które to umieszczały w ekologicznych torbach
przyniesionych z domu. Podczas zabawy doskonaliły także umiejętność właściwego
zachowania się w sklepie.





WYCIECZKA DO KIOSKU

Wybraliśmy się na krótką wycieczkę do kiosku. Wspólnie wypłaciliśmy
pieniądze z bankomatu, odwiedziliśmy kiosk i dokonaliśmy zakupu czasopism
„Świerszczyk”, „Świerszczyk reporter”, „Świerszczyk krzyżówki i łamigłówki”. Po
powrocie do przedszkola wspólnie policzyliśmy, ile pieniędzy wydaliśmy i ile
nam zostało. Dzieci chętnie oglądały zakupione czasopisma.





INTERAKTYWNA GRA „ZAKUPY”

GRA "ZAKUPY"

https://view.genial.ly/6174299f2d16df0de530044c


CO TO JEST PRACA?

Rozmawaliśmy o tym, czym jest praca oraz uczyliśmy się odróżniać potrzeby
od zachcianek.

POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

Dowiedzieliśmy się, kim jest przedsiębiorca. Wymienialiśmy nazwy różnych
zawodów oraz łączyliśmy przedstawicieli zawodów z ich atrybutami.
Wspólnie z dziećmi rozmawialiśmy o zawodach wykonywanych przez ich
rodziców.



NASZE DOMOWE OBOWIĄZKI

Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, czym są obowiązki domowe i jakie prace
wykonują dzieci w swoich domach na rzecz rodziny.



CZYM JEST WOLONTARIAT I KIM JEST 
WOLONTARIUSZ?

5.12.2021 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji
wspólnie rozmawialiśmy o tym, czym jest wolontariat i kim jest wolontariusz oraz
dlaczego warto pomagać innym. Dzieci dzieliły się doświadczeniami dotyczącymi
niesienia pomocy innym oraz wzięły udział w zabawie „Niewidzialny pomocnik”.



BIEDA – CO TO TAKIEGO?

Starliśmy się odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy, że ktoś jest biedny?
Przypomnieliśmy sobie, że wszyscy ludzie są równi i każdemu należy się szacunek
bez względu na posiadany majątek.

CZYM JEST REKLAMA?

Wspólnie rozmawialiśmy o tym, czym jest reklama a także promocja? Staraliśmy się
wymienić zagrożenia, jakie niesie ze sobą bezkrytyczna wiara w treść reklam i
nauczyć się podejmowania przemyślanych wyborów konsumenckich.



Dzieci wykonały kolaże, wykorzystując do tego gazetki reklamowe różnych sklepów.



Dzieci zaprojektowały własne opakowania soków.



CO TO JEST BUDŻET DOMOWY?

Dowiedzieliśmy się, czym jest domowy budżet i jakie elementy się na niego
składają.

Dzieci podzielone na 3 zespoły miały za zadanie rozplanować fundusze w domowy
budżecie. Posłużyły im do tego specjalnie oznakowane cztery koperty: mieszkanie i
inne opłaty, jedzenie, oszczędności i zachcianki. Każda z grup otrzymała 1650 zł i
miała je rozsądnie rozdzielić. Dzieci zgodnie współpracowały w grupach, a niektóre
z nich świetnie odnalazły się w roli liderów. Każda z grup bardzo dobrze poradziła
sobie z planowaniem domowego budżetu.





WIRTUALNY SPACER PO CENTRUM PIENIĄDZA NBP

Wspólnie wybraliśmy się na krótki wirtualny spacer po Centrum Pieniądza NBP.
Największą uwagę dzieci przykuł skarbiec oraz sztabka złota, którą każdy
odwiedzający Centrum Pieniądza może spróbować podnieść.

https://www.cpnbp.pl/

https://www.cpnbp.pl/


Niektórym dzieciom udało się namówić rodziców, by wspólnie wybrać się do
Centrum Pieniądza NBP. Dzieci podzieliły się swoimi wrażeniami po zwiedzaniu
placówki, a ich szczegółowe i entuzjastyczne relacje pozwoliły wnioskować, że
fajnie i ciekawie spędziły czas.



CO TO JEST POŻYCZKA?

Dowiedzieliśmy się, jakie są zasady brania pożyczki z banku i jej spłacania. Wspólnie
zastanawialiśmy się na zakup, jakich przedmiotów konieczne jest wzięcie pożyczki.
Dzieci wykazały się bardzo pragmatycznym podejściem w uzasadnianiu własnych
wyborów.



MARZENIA WRÓBELKÓW

Dzieci podzieliły się swoimi marzeniami. Zapraszamy do posłuchania ☺



BEZPIECZNE OSZCZĘDZANIE

Podczas zajęć rozmawialiśmy o tym, co to znaczy oszczędzać pieniądze?
Dowiedzieliśmy się także, w jaki sposób można oszczędzać oraz gdzie
przechowywać zaoszczędzone pieniądze. Dzieci malowały farbami skarbonki, które
mamy nadzieję niedługo zapełnią się pierwszymi oszczędnościami ☺



GLOBAL MONEY WEEK

Grupa Wróbelki w ramach realizacji programu własnego „Na tropie tajemnic
portfela” wzięła udział w Global Money Week (GMW).

Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu
edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat
zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a
także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania
racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i
finansową odporność.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_ced
ur/Global_Money_Week/materialy_pomocnicze

(źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week)

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week/materialy_pomocnicze
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week


JAK MĄDRZE WYDAWAĆ PIENIĄDZE?

W ramach udziału w Global Money Week zastanawialiśmy się, jak mądrze wydawać
pieniądze? Dzieci wyposażone w wiedzę zdobytą w ramach zajęć z edukacji
finansowej, miały wiele praktycznych propozycji.



Stworzyliśmy także notatkę wizualną „Jak ustrzec się zakupowych pułapek?”, która
w przyszłości ma nam i naszym najbliższym pomóc w dokonywaniu racjonalnych
decyzji zakupowych.



INTERAKTYWNA GRA „ZAKUPY”

GRA "ZAKUPY"

Dzieci miały okazję wydać wirtualne pieniądze w stworzonej specjalnie dla nich
grze „Zakupy” na platformie genial.ly.

w ramach GLOBAL MONEY WEEK

https://view.genial.ly/62361dea38e8190012c41ff3


GRA „POLICZ PIENIĄDZE”

Korzystając z zasobów internetu, dzieci doskonaliły umiejętność przeliczania
pieniędzy, wykorzystując do tego gry dostępne w aplikacji wordwall.net oraz
learningapps.

w ramach GLOBAL MONEY WEEK



BANKNOTY Z INNYCH KRAJÓW

Oglądaliśmy dawne polskie monety oraz banknoty z innych krajów europejskich.

w ramach GLOBAL MONEY WEEK





POZNAJEMY RODZAJE SKLEPÓW

Wykorzystując dostępne zasoby aplikacji wordwall.net dzieci przyporządkowywały
artykułu do odpowiednich rodzajów sklepów.



JAK CZYTAĆ PARAGONY?

Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, jakie informacje znajdują się na paragonach.
Dzieci czytały nazwy sklepów, z których pochodziły przyniesione przez nie paragony
oraz odczytywały sumy wykonanych zakupów.



CZEGO NIE MOŻNA KUPIĆ ZA PIENIĄDZE?

Prowadząc zajęcia z edukacji finansowej bardzo ważne było dla nas, aby
porozmawiać z dziećmi o tym, czego nie można kupić za pieniądze? Wróbelki miały
wiele trafnych, logicznie uzasadnionych spostrzeżeń.



KIM CHCĘ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI?

Dzieci opowiedziały, kim chciałyby zostać w przyszłości? Zapraszamy do
posłuchania.



MOJE MOCNE STRONY

Wspólnie obejrzeliśmy i odczytaliśmy notatkę wizualną. Pozwoliła ona dzieciom
zainspirować się i ułatwić stworzenie własnych notatek, prezentujących ich mocne
strony.



Dzieci zastanawiały się, jakie są ich mocne strony, by następnie zobrazować je w
notatkach wizualnych. Dzięki nim zobaczyły, że posiadają wiele cennych zdolności.

MOJE MOCNE STRONY - NOTATKA WIZUALNA

https://www.canva.com/design/DAFCxAra5SY/0B_ZcxX4oD6dYtDwgu1XAQ/watch?utm_content=DAFCxAra5SY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


INNE AKTYWNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH 
PROGRAMU



KSIĄŻKI

W ramach programu przeczytaliśmy wiele książek o tematyce związanej z
ekonomią.

Dzieci szczególnie polubiły serię książek o Panu Sebastianie („Pan Sebastian i
pierwsze oszczędności”, „Pan Sebastian i pierwsze zakupy” oraz „Pan Sebastian i
opowieści o banku”).

Z zaciekawieniem wysłuchały też pozycji „Julek i dziura w budżecie” oraz „Julek i
cały ten biznes” – S. Wojciechowskiej.



GRA „POLOWANIE NA OKAZJE”



ZAGADKI FINANSOWE „ROZMIEŃ”



POPYT - PODAŻ

Podczas wspólnej lektury książki "Julek i dziura w budżecie" utrwalaliśmy i
poszerzaliśmy naszą wiedzę z zakresu ekonomii. Poznaliśmy Julka i jego przygody.
W jednym z rozdziałów dowiedzieliśmy się m.in. czym są twarde prawa rynku, a w
zapamiętaniu pojęcia popytu i podaży, pomogła nam poniższa notatka wizualna.



INFLACJA

Zaabsorbowani zasypywanymi nas wiadomościami z mediów dotyczącymi inflacji
staraliśmy się zrozumieć, czym jest inflacja i jakie są jej skutki. Pomogła nam w tym,
tak lubiana przez dzieci notatka wizualna.



GRA PLASZOWA „MONOPOLY”



GRA PLANSZOWA „MAŁY INWESTOR”

Podczas gry dzieci uczyły się przedsiębiorczości, doskonaliły umiejętność
dodawania i odejmowanie, rozwijały logiczne myślenie, koncentrację i
kreatywność.





EWALUACJA

Dzieci:
posługiwały się  pojęciami z zakresu edukacji ekonomicznej poznanymi podczas 
zajęć,
rysowały i wycinały własne banknoty,
inicjowały zabawę w Sklep,
liczyły, dodawały, odejmowały,
grały w gry planszowe Monopol, Mały inwestor, 
dzieliły się własnymi doświadczeniami.

OBSERWACJA ZACHOWAŃ DZIECI W SYTUACJI ZABAWOWEJ



EWALUACJA

WYNIKI QUIZU

QUIZ WIEDZY DLA DZIECI

https://www.canva.com/design/DAFELGdjE_s/vQX4wWeXTzDZeu-QW0b9bg/view?utm_content=DAFELGdjE_s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


EWALUACJA
ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW

WYNIKI ANKIETY

zdaniem rodziców program z zakresu edukacji ekonomicznej dzieci 6-letnich
jest potrzebny,
w opinii rodziców prowadzone zajęcia miały wpływ na rozwój zainteresowań,
wiedzy i umiejętności dzieci z zakresu podstaw ekonomii, finansów i
przedsiębiorczości,
większość rodziców dość wysoko oceniła obecny poziom wiedzy, jaki ich
zdaniem prezentuje ich dziecko,
dzieci dzieliły się widzą z zakresu edukacji ekonomicznej, zdobytą w
przedszkolu,
większość rodziców śledziła treści prezentujące działania z realizacji programu
dostępne na grupowym padlecie,
większość rodziców bardzo wysoko oceniła sposób realizacji treści programu
„Na tropie tajemnic portfela”

https://www.canva.com/design/DAFEQ8miao0/G3C50n51PbIcoPivlOt2SA/edit?utm_content=DAFEQ8miao0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


EFEKTY
Dzieci:

znają historię pieniądza,

wiedzą, skąd się biorą pieniądze,

wiedzą, do czego służą pieniądze,

nazywają nominały widoczne na polskich monetach i banknotach, porównują ich
wartość,

znają różne rodzaje płatności – w formie gotówkowej i bezgotówkowej,

znają rodzaje sklepów i wiedzą, jaki towar można kupić w danym sklepie,

biorą aktywny udział w zabawie „Sklep” jako klient i sprzedawca,

wiedzą, jak zachować się w sklepie w sytuacji dokonywania zakupu,

wiedzą, co to bank i czym się zajmuje,

wiedzą, dlaczego praca jest ważna,

znają różne rodzaje zawodów,

znają zawody wykonywane przez swoich rodziców i wiedzą na czym polegają,

szanują pracę innych,

wiedzą, czym jest wolontariat i kim jest wolontariusz,

wymieniają korzyści wynikające z pomagania innym,



odróżniają potrzeby od zachcianek,

wiedzą, czym jest pożyczka,

wiedzą, czym jest budżet domowy,

wiedzą, na czym polega sens reklam i starają się racjonalnie podejmować decyzje
zakupowe,

wiedzą, na czym polega oszczędzanie, jakie są jego zalety i w jakiej formie można
gromadzić pieniądze,

prezentują przedsiębiorczą postawę,

dostrzegają związki przycznowo-skutkowe w obiegu pieniądza,

szanują dobra materialne, które znajdują się w ich najbliższym otoczeniu,

odróżniają właściwe i niewłaściwe zachowania konsumenckie,

wiedzą, czego nie można kupić za pieniądze,

sprawnie liczą w szerokim zakresie,

dodają i odejmują na palcach i w pamięci w zakresie 10,

rozwiązują proste zadania tekstowe,

odczytują kwoty zaokrąglone do pełnych złotówek,

znają swoje mocne strony,

są kreatywne.



DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ

Katarzyna Mucha
Ewa Szewczyk
Anna Kaczor


