
  

 
MISTRZOWIE 
OSZCZĘDZANIA   
Warsztaty edukacji ekonomicznej  
dla dzieci z klas II-III 
 

UCZESTNICY 

Uczniowie w wieku 7 – 9 lat, od 15 do 24 osób 

CZAS TRWANIA 

45 min 

CELE WARSZTATU 

➢ podkreślenie wagi oszczędzania  
➢ poznanie sposobów oszczędzania pieniędzy  
➢ podejmowanie decyzji zakupowych  
➢ rozwijanie umiejętności rozumowania i wnioskowania 
➢ doskonalenie komunikowania się w zespole 
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PODSTAWA PROGRAMOWA1 

Edukacja matematyczna. Uczeń:  

➢ dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje  
w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz 
wielokrotności 10 i 100;  

➢ dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby 
cząstkowe wyniki działań, lub wykonując działania w pamięci, od razu 
podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych 
przykładach;  

➢ wykorzystuje gry planszowe do rozwijania umiejętności myślenia 
strategicznego, logicznego, rozumienia zasad.  

Edukacja społeczna. Uczeń:  

➢ wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się. 

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ 

➢ plakat z infografiki Poznajcie sposoby mamy na oszczędzanie  
➢ tablica 
➢ gra planszowa (4 plansze, 4 kostki do gry, 4 pionki, wydrukowane karty 

do gry, instrukcja) 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Poznaliście już Finansiaków?  (10 min) 
Finansiaki to rodzinka jakich wiele. Mają może trochę nietypowego 
zwierzaka i to ich wyróżnia.  

                                                   
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  
Dz.U. z 2018r., poz. 1679 
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Nauczą nas tego i owego o pieniądzach. Dzisiaj mama wiedzie prym i podzieli 
się z nami swoimi sprawdzonymi sposobami oszczędzania. 

Zapytaj dzieci, co to znaczy oszczędzać pieniądze. Jakie one znają sposoby 
oszczędzania. Zapisz je na tablicy. Następnie pokaż dzieciom plakat 
„Sposoby mamy na oszczędzanie”. Sprawdźcie wspólnie czy, sposoby 
mamy znalazły się wśród wymienionych przez dzieci. Plakat umieść w sali, 
by dzieci mogły zapamiętać sposoby oszczędzania. 

2. Tydzień z Finansiakami   (3 min)  
Finansiaki codziennie podejmują decyzje, w wyniku których zarabiają, 
oszczędzają albo wydają pieniądze. Pomóżmy im – to będzie fascynująca gra!  

Rozdaj dzieciom plansze i pionki. Jedną planszę przyczep do tablicy. 
Pierwszych kilka ruchów wykonacie wspólnie, by dzieci poznały zasady 
gry.  
 

3. Wasza kolej!    (30 min) 
 Teraz wasza kolej! Zagrajcie w grę do końca. W każdej chwili możecie 
poprosić o pomoc.  
 
Na każdym stoliku połóż karty do gry, klucz z odpowiedziami, rozdaj pionki 
i kostki oraz ustal kolejność ruchów. Każde z dzieci będzie musiało po 
wylosowaniu karty przeczytać na głos zadanie i podjąć decyzję. Zadaniem 
gracza po prawej będzie sprawdzenie wyniku na karcie z odpowiedziami. 
Każde z dzieci zachowuje kartę na później.  
 

4. Podsumowanie gry  (2 min)  
Tato Finansiak powtarza, że część decyzji finansowych nie była łatwa. Jednak 
są też takie, które można szybko i łatwo podjąć. W oszczędzaniu bardzo 
ważne jest podejmowanie rozsądnych decyzji.  
 

Zanim kupimy cokolwiek, warto byśmy zastanowili się, czy to jest nam na 
pewno potrzebne. Z pewnością nie warto wydawać pieniędzy na chwilowe 
zachcianki, bo przyjemność jest krótka, a portfel szybko chudnie. Gdy 
chcemy uzbierać pieniądze na konkretny cel, możemy je też zarobić. Dzięki 
temu, że oszczędzamy i zarabiamy, szybciej odłożymy potrzebną kwotę na 
upatrzony zakup. 


