
 
 
 
 

Propozycje aktywności dla pracowni VII 
“Grosz do grosza, a będzie kokosza” 

 
1. “Zaprojektuj banknot” 
Rodzic prezentuje dziecku banknoty i monety 
(plansze załączone poniżej zadań). Dziecko 
otrzymuje arkusz papieru w formacie 
zbliżonym do banknotu. Ma za zadanie 
zaprojektować swój własny. Rodzic 
przypomina, że banknoty mają dwie strony. Z 
jednej strony znajduje się wizerunek osoby, a 
z drugiej – przedmioty, budowle związane z 
jej życiem, czasami, w których żyła. Prosi 
również, aby na każdym banknocie znalazło 
się jego oznaczenie cyfrowe, czyli wartość. 
Może to będzie banknot babci, a może dziadka, mamy, taty, siostry, brata? Każdy 
pomysł będzie dobry! 
Wyjaśniamy dziecku, że pieniądze w Polsce może emitować jedynie Narodowy Bank 
Polski. Tworzenie banknotów zleca on Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, 
a monet – Mennicy Polskiej. Powstają w niej również monety okolicznościowe i 
kolekcjonerskie. 
 
2. „Mennica Polska. Jak się robi pieniądze” - film edukacyjny 
https://www.youtube.com/watch?v=FntiUiLncLw. 
 
3. “Segregujemy pieniądze” 
Rodzic rozsypuje na stole garść polskich monet (1 gr, 2 gr, 5 gr, itd.). Zadaniem 
dziecka jest ich segregacja. Po skończonym zadaniu dziecko nazywa poszczególne 
monety (przy pomocy rodzica) i przelicza ich ilość. 
 
4. Rozmowa tematyczna -szukanie odpowiedzi 

- Dlaczego ludzie oszczędzają pieniądze? ( Żeby mieć ich więcej, Żeby kupić 
coś droższego, żeby pojechać na wakacje, żeby je mieć na wszelki 
wypadek.....)  

- Jak można oszczędzać, przechowywać, gromadzić pieniądze? (lokata, 
akcje/obligacje, „skarpeta”, skarbonka, portfel, sejf...)  

https://www.youtube.com/watch?v=FntiUiLncLw&fbclid=IwAR3DM1XAMlmj4bpm7d9OQIL4o83UrhKvWiNT0O_YXLbkU8xXRTTaaQ4DJDg
https://www.youtube.com/watch?v=FntiUiLncLw&fbclid=IwAR3DM1XAMlmj4bpm7d9OQIL4o83UrhKvWiNT0O_YXLbkU8xXRTTaaQ4DJDg


- Który sposób wydaje się wam najbardziej bezpieczny i korzystny?  
 
5. „Skok do skarbonki” - zabawa skoczna 
Rodzic tworzy „skarbonkę” z szala/apaszki na podłodze. Na hasło rodzica: „Hop do 
skarbonki!” dziecko wykonuje skok obunóż (monety wpadają do skarbonki). 
 
6. „Grosz do grosza, a będzie kokosza”  
Poznanie polskiego przysłowia, które uczy, że każdy pieniądz się liczy. Rodzic 
prezentuje dziecku monetę jednogroszową i mówi, że za nią nie możemy nic kupić, 
jeśli jednak uzbiera się dużo monet o wartości 1 grosza, wtedy można już 
zrealizować jakieś swoje marzenie lub przeznaczyć pieniądze na pomoc biednym 
dzieciom.  
 
7. Karta pracy 
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