
Propozycje zabaw z dzieckiem w domu.
Gr. II „Pszczółki”
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Temat tygodnia: Oszczędzamy
Temat dnia: Moja skarbonka

Cele:
• wyjaśnienie celowości oszczędzania pieniędzy,
• rozwijanie uważnego słuchania i swobodnego wypowiadania się,
• ćwiczenie umiejętności matematycznych,
• usprawnianie motoryki małej.

A teraz zagadka, która podpowie Ci co jest tematem naszych dzisiejszego 
spotkania, spróbuj na nią odpowiedzieć:

Śmieszna, mała świnka
otwór ma na grzbiecie.
Chętnie tam wrzucają,
swe pieniądze dzieci.

 (skarbonka)

Rodzic zachęca dziecko do spontanicznych wypowiedzi, zadając pytanie: 
• Co możemy oszczędzać? (Można oszczędzać: pieniądze, wodę, prąd, papier, 

czas) Dobrym przykładem oszczędzania są Rodzice. Jeżeli oszczędzacie 
pokażcie, że to robicie i w jaki sposób, a także jakie są z tego korzyści dla Was,
np. zakup kanapy :-)

Posłuchaj opowiadania ,,O oszczędnej Ani i rozrzutnej Oli”. 
Ania i Ola to bardzo dobre przyjaciółki. Zawsze razem się bawią, mieszkają w 
jednym bloku i często się odwiedzają. Jednak jest coś, co je różni.
Ania wszystkie pieniądze, które dostaje od rodziców lub dziadków, wrzuca do swojej
skarbonki, natomiast Ola wszystkie pieniądze, które dostaje, od razu wydaje. Kupuje
kolejną lalkę, ubranka dla misia, klocki, którymi często nawet się nie bawi. Pewnego 
dnia dziewczynki bawiły się na podwórku. Nagle Ola zaczęła bardzo płakać.
– Co się stało? – zapytała Ania.
– Moja mama ma jutro urodziny i chciałabym kupić jej prezent, ale nie mam żadnych
oszczędności – odpowiedziała Ola.
– Nic się nie martw. Spróbuję ci pomóc. Pójdę po swoją skarbonkę i wspólnie 
przeliczymy zebrane przeze mnie pieniądze. Pożyczę ci potrzebną kwotę.
Ola otarła łzy i z nadzieją spojrzała na przyjaciółkę. Ania pożyczyła Oli pieniądze i 
dała jej dobrą radę na przyszłość, aby kupowała tylko to, czego naprawdę potrzebuje. 
A najlepszym sposobem na oszczędzanie jest – skarbonka. Dziewczynki wspólnie 
zrobiły piękną skarbonkę dla Oli.
– Dziękuję ci, Aniu. Wiedziałam, że zawsze mogę na ciebie liczyć.
Ania bardzo się zawstydziła.
– Przecież ty też byś mi pomogła. Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółkami.



Odpowiedz na pytania dotyczące opowiadania:
• Jak mają na imię przyjaciółki z opowiadania? (Ania i Ola)
• Co robi Ola ze swoimi pieniędzmi, a co robi Ania? (Ola swoje pieniądze od 

razu wydaje na kolejne zabawki, a Ala oszczędza, wrzuca do skarbonki)
• Dlaczego Ola płakała? (Ola płacze, bo nie ma pieniedzy na zakup prezentu dla

swojej mamy na urodziny)
• Jak Ania pomogła Oli? (Ania pożyczyła Oli zaoszczędzone w skarbonce 

pieniądze)
• Co wspólnie zrobiły dziewczynki? (Dziewczynki wspólnie zrobiły skarbonkę 

dla Oli, żeby dziewczynka nauczyła się oszczędzania)
• Co znaczy przyjaźń?.....

„Dlaczego należy oszczędzać pieniądze?” – rozmowa
Obejrzyj film edukacyjny z Rodzicami:
Finansiaki przedstawiają „OSZCZĘDZANIE” - przedszkole
https://www.youtube.com/watch?v=zlH-Gz-g158
Dziecko rozmawia z Rodzicem o celowości oszczędzania pieniędzy oraz sposobie ich
przechowywania. Dziecko zastanawia się, na co chciałoby zbierać pieniądze.
….....................................................................................................................................
Pomoce d poniższych zabaw: pieniądze do zabawy: banknoty i monety, słoik lub 
pojemnik z pokrywką, kolorowy papier, nożyczki, klej, modelina/plastelina.
….....................................................................................................................................
„Pieniążki” – pogadanka.
Rodzic prezentuje dziecku dwa rodzaje pieniędzy – papierowe i bilon. Dziecko 
ogląda banknoty i monety, opowiadają o ich wyglądzie.

Praca plastyczno-techniczna „Moja skarbonka”. 
Dziecko otrzymuje słoik lub pojemnik z pokrywką, w której wycięto dziurkę. A teraz 
ozdabia słoik kolorowym papierem według własnego pomysłu. Można wpisać na 
etykiecie słoika cel oszczędzania. 
JEŻELI DZIECKO POSIADA SKARBONKĘ, TO MOŻE WRAZ Z RODZICEM 
NAPISAĆ KARTECZKĘ NA CO ZBIERA PIENIĄŻKI. PROSIŁABYM O 
ZDJĘCIE SKARBONKI TEJ WYKONANEJ SAMODZIELNIE LUB TEJ JUŻ 
GOTOWEJ :-)

Praca techniczna „Moja moneta” 
Dziecko otrzymuje modelinę/plastelinę, z której wykonuje swoją monetę.

Wspólne sprzątanie miejsca pracy i prezentacja wykonanych monet - może jakieś 
zdjęcie :-).

Zabawa ruchowo-matematyczna „Świnka” 
Rodzic kładzie obręcz/pudełko – to będzie skarbonka - i obok kładzie garść małych 
klocków/guzików (5-10 szt). Dziecko przemieszcza się po pokoju, wg rytmu granej 
muzyki. Kiedy Rodzic wypowie polecenie, np. włóż cztery klocki/guziki do 
skarbonki!, dziecko wkłada do pudełka tyle klocków/guzików, ile wymienił. Wspólne

https://www.youtube.com/watch?v=zlH-Gz-g158


sprawdzanie poprawności wykonania zadania.

Zabawa usprawniająca motorykę małą „Monety”
Dziecko otrzymuje monetę. Ma za zadanie położyć kartkę na monecie, a następnie 
zamalowywać całą powierzchnię monety ołówkiem, aby odbić jedną z jej stron.

Zabawa matematyczna „Grosiki”. 
Dziecko otrzymuje od Rodzica garść monet 1-, 2-, 5-groszowych (można dodać 
również 10-,20- i 50-groszowych). Przelicza monety i segregują je ze względu na 
wartość.
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