


Skąd biorą się pieniądze? Ze 
skarbonki? Z portfela? Z karty? 
Bankomatu? Banku?

Ale…. jak tam trafiają?



Dino ma swoich podejrzanych...



To rodzice. Codziennie rano 
wychodzą i nie ma ich przez wiele 
godzin...



A przecież nie chodzą do szkoły, 
jak Nina i Tymek…



Rodzice chodzą do pracy 
i zarabiają pieniądze.



Najpierw trafiają one na konto w banku, który 
przechowuje pieniądze różnych ludzi, żeby się 
nie zgubiły. No i z banku nikt ich nie ukradnie. Jak 
uzbieramy trochę pieniędzy w banku, możemy je 
stamtąd zabrać, czyli wypłacić. 

Są na to różne sposoby – można je wypłacać 
w oddziale banku, w bankomacie i włożyć do 
portfela lub skarbonki; można też płacić kartą 
w sklepach albo robić przelewy przez Internet.



Na czym właściwie polega to zarabianie? I praca? 

Tata jest informatykiem – zajmuje się komputerami 
w dużych firmach. Zna się na tym, bo wcześniej dużo 
się uczył o komputerach. Tata codziennie spędza 
w pracy kilka godzin. Za to, że poświęca swój czas 
i wiedzę, aby komputery dobrze działały i się nie 
psuły, zarabia pieniądze.



Ale nie zawsze tak było. Zarabiał dużo mniej 
robiąc różne rzeczy. A czasami nie zarabiał wcale. 
Tata musiał się długo uczyć, by dowiedzieć się 
wszystkiego o komputerach. Nie miał wtedy ani 
czasu, ani wiedzy, by robić to, co robi teraz.



Mama kiedyś pracowała w dużej firmie, ale 
kiedy urodzili się Nina i Tymek, postanowiła 
przestać pracować, by móc poświęcić czas na ich 
wychowanie.  Gdy dzieci zaczęły już chodzić do 
przedszkola i szkoły, mama wpadła  na pomysł, 
by stworzyć takie miejsce, w którym będzie mogła 
pracować i zarabiać. I otworzyła cukiernię!



Dziś po jej pyszne babeczki i drożdżówki ustawiają 
się dłuuugie kolejki. Kupujący płacą za ciastka, 
ale z tych pieniędzy mama musi zapłacić za 
pracę cukiernikom i kelnerom, których zatrudniła 
w cukierni. Musi też kupić dużo mąki, jajek, cukru 
i bitej śmietany, żeby było z czego robić nowe ciasta 
i ciasteczka. 

A jak mama zarabia? Ponieważ ci, co kupują 
słodkości, płacą więcej niż mama musi wydać na 
zakupy i na pracę innych osób, część pieniędzy 
zostaje dla niej.



Choć prace rodziców są bardzo różne, łączy je to, że 
i mama, i tata poświęcają swój czas i umiejętności 
dla innych, a w zamian dostają pieniądze. Takich 
rzeczy potrzebnych różnym ludziom jest bardzo 
dużo, dlatego jest bardzo dużo zawodów.



Gdy już będziecie dorośli, też będziecie pracować! To 
może być bardzo przyjemne. Zastanówcie się  
– co chcielibyście robić? Jaka jest wasza wymarzona 
praca?




