
Witajcie Krasnoludki! 

Temat tygodnia: Wielka wyprawa 

Temat: Poznajemy oszczędność 

CELE OGÓLNE: - poznanie nowej wartości „oszczędność”; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

rozwijanie pozytywnych cech charakteru; zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego 

działania 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: monety o niskich nominałach, ołówki, kredki, kartki, film -  You Tube,  

• Ćwiczenia poranne  

„Jedź – Stop!” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dz. biega w różnych kierunkach. Na hasło R.: Stop – stają bez 

ruchu twarzą do R. Na hasło: Jedź – wznawia bieg.  

– „Lecimy samolotem” – ćwiczenie tułowia (skręty). Dz. wyciąga ręce przed siebie, lekko ugina je w łokciach, złączają 

dłonie. Następnie wykonuje szerokie wymachy ramion w prawo i w lewo, nie rozłączając dłoni.  

– „Samoloty” – zabawa bieżna. Dz. biega na palcach z rękami rozłożonymi na boki. R. gra na dowolnym instrumencie/ 

garnek. Podczas przerwy Dz.-samolot ląduje (wykonują przysiad).  

„W pociągu” – zabawa uspokajająca. Dz.– idą gęsiego za R. lub rodzeństwem dłonie opierając na biodrach osoby 

stojącej przed nimi. R. mówi rytmicznie: Raz, dwa, trzy, stop!. Na słowo: stop – pociąg się zatrzymuje (wdech nosem, 

wydech ustami). Po chwili R. wznawia liczenie, pociąg rusza w dalsza drogę. 

Dzieciom czteroletnim najlepiej wyjaśniać kwestię oszczędności, korzystając z przykładów z ich życia – można na 

przykład zobrazować posiadane rzeczy za pomocą zabawek czy słodyczy. Można pokazać sposób zarządzania nimi 

za pomocą trzech pudełek (skarbonek) i cukierków. Do każdego z pudełek trafi część posiadanych przez nas rzeczy. 

Pierwsze z nich będzie zawierało to, co nam jest aktualnie potrzebne (cukierki, które zjem od razu), do drugiego 

włożymy to, co chcemy zaoszczędzić (cukierki, które zostawię sobie na później), a w trzecim znajdzie się to, co 

chcemy komuś ofiarować (cukierki, którymi się z kimś podzielę). Następnie można wyjaśnić dzieciom, że osoby 

oszczędne będą miały więcej cukierków w drugim pudełku niż w pierwszym. Wprowadzając pojęcie oszczędności, 

można poruszyć kwestię posiadania pieniędzy: – opowiedzieć o ludziach bogatych i biednych; – zaznaczyć, że jeśli 

chce się mieć pieniądze, trzeba na nie zapracować; – ilustrując temat przykładami z bajek, pokazać, że pewna 

suma pieniędzy jest w życiu niezbędna, jednak nie da się za nie kupić szczęścia; – podkreślić, że ważne jest nie tylko 

posiadanie pieniędzy, lecz także odpowiedzialne ich wydawanie i dzielenie się z innymi. Może, to też dobry 

moment na to by wspólnie wykonać skarbonkę      . 

• „Oszczędzanie” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat. 

  

„Oszczędzanie” Urszula Kamińska 

Krzyś – przedszkolak, choć nieduży,  

wie, do czego pieniądz służy. 

 I że mając oszczędności,  

ma się duże możliwości!  

Nie wydaje więc raz-dwa tego,  

co mu mama da. 

 Zaś pieniężne upominki 

 wrzuca do skarbonki – świnki. 

 Choć to są drobniaki nieraz,  



spora sumka z nich się zbiera. 

Raz pięć złotych, raz złotówka 

 i gromadzi się gotówka! 

 Gdy skarbonka się zapełni,  

Krzyś marzenie swoje spełni. 

 Kupi sprzęt do nurkowania. 

 To cel jego oszczędzania. 

Płetwy, maskę z długą rurką,  

wszystko co potrzebne nurkom.  

Będzie mógł nurkować z tatą.  

Brawo! Zaoszczędził na to. 

 

• Film Yt – Finansiaki  

 

• Świnka skarbonka -  rysowanie na kolorowance – załącznik,  lub na czystej kartce  swój cel oszczędzania – 

podróż ,zabawka.  

 

 

• „Kalkujemy monety” – ćwiczenia manualne, kontrola poprawnego trzymania narzędzi pisarskich. Dzieci za 

pomocą miękkich ołówków i/lub kredek „kalkują” na kartce różne monety – układają monetę na stole, kładą 

na nią kartkę i zarysowują ołówkiem/kredką całą powierzchnię ukrytej monety. • monety o niskich 

nominałach, ołówki, kredki, kartki  

 

• Dla chętnych - Można wykonać świnkę skarbonkę z plastikowej butelki lub ozdobić słoik – zdjęcia na stronie.  

 

 


