
 
 
 
 
 
 

Propozycje aktywności dla pracowni VII 
 
1. “Lusterko i pieniądze”  
Drogie dzieci posłuchajcie uważnie opowiadania 
 
Lusterko i pieniądze 
Michel Piquemal 
Bajka żydowska 
 
Pewnego razu małe dziecko zapytało 
swego ojca: 
– Tato, co to są pieniądze? 
Ojciec zastanawiał się przez chwilę, a 
potem wziął kawałek zwykłego szkła i 
podniósł go do oczu dziecka, prosząc je: 
– Popatrz przez nie! 
Dziecko mogło zobaczyć przez szkło i 
swojego ojca, i ludzi, którzy przechodzili ulicą, i przejeżdżające nią pojazdy. 
Potem ojciec wziął srebrną farbę i pokrył nią całą powierzchnię jednej strony szkła, 
żeby zrobić z niej podlew lusterka. 
– Popatrz teraz – poprosił. 
Ale w tak utworzonym lustrze dziecko widziało już tylko własną twarz. 
– To jest właśnie niebezpieczeństwo, które niesie ze sobą pieniądz – powiedział 
ojciec. – Prowadzi ono do tego, że widzisz już tylko samego siebie. 
 
Odpowiedz na pytania: 

- Jak ojciec wytłumaczył dziecku, co to są pieniądze? 
- Przed czym ojciec chciał przestrzec swoje dziecko? 

 
2. “Polski złoty” - piosenka 
https://www.youtube.com/watch?v=K-06fTZn14M 
 Pytanie dla dzieci: 

- dlaczego należy szanować pieniądze? 
 
3.  Poszukiwanie odpowiedzi na pytania:  

https://www.youtube.com/watch?v=K-06fTZn14M


Rodzic zachęca dziecko do wypowiadania się przez odpowiedzi na pytania:  
- Skąd ludzie mają pieniądze?  
- Dlaczego trzeba pracować?  
- Jakie prace wykonują ludzie w celu zarobienia pieniędzy?  
- Zachęca też dziecko do wypowiedzi, w jaki sposób planuje ono w przyszłości 

zarabiać pieniądze.  
 
4. “Rodzinne kalambury” 
Jedna z osób (rodzic bądź dziecko) pokazuje wylosowany bądź wymyślony przez 
siebie zawód za pomocą gestów, bez używania słów. Zadanie drugiej osoby jest 
odgadnięcie co to za zawód. Po odgadnięciu następuje zamiana. Zawody do 
losowania znajdują się pod zadaniami. 
 
5.  Zabawy matematyczne z monetami 
Do zabawy potrzebne są monety o różnych nominałach. 

- Dzieci porównują ciężar poszczególnych monet. Szacują, czy ważą tyle 
samo, czy różnią się od siebie – układają na jednej dłoni wybraną monetę, a 
na drugiej dłoni inną monetę. Opisują swoje wrażenia.  

- Układają monety od największej do najmniejszej i odwrotnie. 
- Układanie rytmów z monet. Rodzic układa rytm, np. moneta 1 gr – 2 gr – 5 gr, 

a zadaniem dziecka jest go kontynuować. 
Przykładowe rytmy: 

● 1 gr - 5 gr - 2 gr - 1 gr 
● 2 gr - 2 gr - 1 gr - 2 gr - 2 gr 
● 5 gr - 1 gr - 5 gr - 2 gr 

 
6. “Sklep” - zabawa rodzinna  
Rodzice wraz z dziećmi budują sklep z artykułów dostępnych w domu. Do zabawy 
można użyć papierowych pieniędzy wykonanych przez dziecko. Rodzic przypomina 
dziecku o używaniu słów grzecznościowych: proszę, dziękuję. 
 
7. Praca plastyczna techniką 
“frottage” 
Kopiowania monet technikę frottage . 
Pod kartkę kładziemy monety, a następnie 
rysujemy ołówkiem lub kredką po kartce, tak aby 
uzyskać odbicie faktury danej monety. Tym 
sposobem tworzymy dowolny obraz, np.: 
drzewo, dom, kwiaty… 

                                                                                    Pozdrawiam  
Dominika Kiełboń 




