
 
 
 
 

Propozycje aktywności dla pracowni VII 
 

“Mali przedsiębiorcy” 
Przedsiębiorczość w przedszkolu? Ależ oczywiście! Przedsiębiorczy 
przedszkolak to dziecko samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące 
podejmować decyzje, kreatywne i zdobywające wiedzę na temat racjonalnego 
gospodarowania pieniędzmi. Pomóżmy dzieciom zdobyć właśnie te 
umiejętności. 
Razem z Misiem pracownia VII realizuje kierunek polityki MEN, jakim jest 
wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. Realizacja 
modułu sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią 
połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb 
samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji 
społecznej oraz zatrudnienia. 
 Wiodącymi kompetencjami kluczowymi w tym module są kompetencje  w 
zakresie przedsiębiorczości. 

Zapraszam do wspólnej zabawy. 
                                                            Dominika Kiełboń 

 
1. Zagadki: 

- Papierowe pięćdziesiątki, 
dwudziestki i setki. 
Metalowe dwójki, piątki 
prosto z portmonetki. /pieniądze/ 
 

- Gdy pieniądze chcesz oszczędzać,  
Kasiu , Aniu, Janku  
to nie trzymaj ich w szufladzie  
tylko w dobrym …….BANKU 
 

- Zamontowany w ścianie automat, 
a w nim pieniądze to – BANKOMAT 
 

- Odgadliście zagadki i teraz powiedzcie mi o czym będziemy rozmawiać ? 
O PIENIĄDZACH! 



 
2. Co wiesz o pieniądzach?  
Dzieci wcielają się w role specjalistów do spraw pieniędzy. Opowiadają o tym, co 
wiedzą o pieniądzach. Jeśli nie wypowiadają się spontanicznie, rodzic pomaga im, 
zadając dodatkowe pytania: 

- Komu są potrzebne pieniądze?  
- Skąd mamy pieniądze?  
- Co możemy kupić za pieniądze?  
- Czym płacimy? (pieniądze, karta, czek) 
- Z czego są zrobione pieniądze?  
- Czy zawsze istniały pieniądze? 

 
3. „Krótka historia pieniądza” - film edukacyjny 
https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo 
 
4. “Co to jest…” 
Dziecko podejmuje próby wyjaśnienia pojęć, rodzic uzupełnia wypowiedzi dzieci. 
GOTÓWKA 
KARTA PŁATNICZA 
DROBNE 
BANKNOT 
MONETA 
WALUTA 
OSZCZĘDNOŚCI 
 
5. „Moneta – banknot” - zabawa ruchowa 
Dziecko porusza się w rytmie muzyki. Na pauzę w muzyce stosują się do polecenia 
rodzica: moneta – zwija się w kłębek na dywanie, banknot – kładzie się płasko, na 
plecach. 
 
6. „Co chciałbym/chciałabym kupić?” - praca plastyczna 
Dzieci rysują –na kartce, wybrane przez siebie produkty. Rozmowa na temat 
wykonanego rysunku. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo

