
Realizacja projektu „Mały miś w świecie wielkiej 

literatury”- moduł przedsiębiorczość 

Przedsiębiorczość ? Ależ oczywiście! Przedsiębiorczy przedszkolak to 

dziecko samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące podejmować 

decyzje, kreatywne i zdobywające wiedzę na temat racjonalnego 

gospodarowania pieniędzmi. Mały Miś pomoże dzieciom zdobyć 

właśnie te umiejętności.  

Kochani proszę się nie przerażać tymi zadaniami, są naprawdę łatwe i ciekawe dla 

dzieci. Na wykonanie zadań daję czas do 26.04.2020r.- dowodem na wykonanie zadań 

będą przesłane zdjęcia, które wyślemy do wydawnictwa MAC. 

 

Dzień pierwszy 

 

1) „Skrzynia skarbów”– zabawa doskonaląca percepcję dotykową. Rodzic 

przygotowuje „skrzynię skarbów” – kartonowe pudełko z otworem. Ukrywa w 

jego wnętrzu różne przedmioty związane z tematyką zajęć. Zadaniem dziecka 

jest próba ich rozpoznania za pomocą dotyku. Następnie dziecko pokazuje 

przedmiot, który wylosowało i sprawdza, czy odgadło. Rozmowa z dzieckiem 

na temat: Co jest dla ciebie cenne/wartościowe? 

 

2) Co wiesz o pieniądzach? – dziecko wciela się w role specjalisty do spraw 

pieniędzy. Opowiada o tym, co wie o pieniądzach. Jeśli nie wypowiada się 

spontanicznie, rodzic pomaga mu, zadając dodatkowe pytania, np.: Komu są 

potrzebne pieniądze? W jaki sposób powstają pieniądze? Co możemy kupić za 

pieniądze? Skąd mamy pieniądze? Z czego są zrobione pieniądze? Czy zawsze 

istniały pieniądze? 

 

3) Obejrzenie filmiku edukacyjnego: „Krótka historia pieniądza”. 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo&fbclid=IwAR3doc5Q2YUOb0_pZOtq5vgS_vMBq4CvT0RopRjvQBrWr95YMwwCvemC2mI


Dzień drugi 

1.Zaprojektuj banknot. (poproszę zdjęcie wykonanej pracy) 

Rodzic prezentuje dziecku banknoty i monety. Uwaga! Prezentacji dokonuje w 

rękawiczkach! 

Dziecko otrzymuje arkusz papieru w formacie zbliżonym do banknotu. Ma za 

zadanie zaprojektować swój własny. Rodzic przypomina, że banknoty mają 

dwie strony. Z jednej strony znajduje się wizerunek osoby, a z drugiej – 

przedmioty, budowle związane z jej życiem, czasami, w których żyła. Prosi 

również, aby na każdym banknocie znalazło się jego oznaczenie cyfrowe, czyli 

wartość. Może to będzie banknot babci, a może pani z przedszkola? Każdy 

pomysł będzie dobry! 

 

2.Wyjaśniamy dziecku, że pieniądze w Polsce może emitować jedynie 

Narodowy Bank Polski. Tworzenie banknotów zleca on Polskiej Wytwórni 

Papierów Wartościowych, a monet – Mennicy Polskiej. Powstają w niej również 

monety okolicznościowe oraz kolekcjonerskie. Można zaprezentować dziecku 

filmik edukacyjny „Mennica Polska. Jak się robi pieniądze”  

 

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

 

3.Zabawa skoczna „Skok do skarbonki”. 

Rodzic tworzy „skarbonkę” z szala/apaszki na podłodze. Na hasło rodzica: „Hop 

do skarbonki!” dziecko wykonuje skok obunóż (monety wpadają do skarbonki). 

 

4.„Grosz do grosza, a będzie kokosza” – poznanie polskiego przysłowia, które 

uczy, że każdy pieniądz się liczy. Rodzic prezentuje dziecku monetę 

jednogroszową i mówi, że za nią nie możemy nic kupić, jeśli jednak uzbiera się 

dużo monet o wartości 1 grosza, wtedy można już zrealizować jakieś swoje 

marzenie lub przeznaczyć pieniądze na pomoc biednym dzieciom. Dziecko, jeśli 

potrafi, może przeliczyć monety. 

Uwaga! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FntiUiLncLw&fbclid=IwAR2ca9USHRjzhqoGra_KczOKO0a9O6wI7Lk7lB9LRSSr8oPWWMJNWSRhuyM


Dzień trzeci 

1.„Monetowy frottage” – dziecko poznaje technikę plastyczną frottage, która 

polega na odciskaniu faktury dowolnych przedmiotów na powierzchni papieru 

przez przyłożenie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go 

ołówkiem/kredką. Rodzic proponuje dziecku odciskanie faktury monet. 

Uwaga! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet! 

(Źródło zdjęcia w poście: http://elephantaday.blogspot.com/…/elephant-no-126-

frottage…) Proszę o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy. 

2.Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Skąd ludzie mają pieniądze? Dlaczego 

trzeba pracować? 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.  

3.Zabawy matematyczne z monetami. (Można zrobić dziecku zdjęcie podczas 

zabawy.) 

· 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. 

· Segregują monety według nominału. 

· Układanie rytmów z monet. Rodzic układa rytm, np. moneta 1 gr – 2 gr – 5 gr, 

a zadaniem dziecka jest go kontynuować. 

Uwaga! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elephantaday.blogspot.com/2012/02/elephant-no-126-frottage.html?fbclid=IwAR05mkY4i3dbFNQJMFgverdaJUlkFcNx2Y9P2UNfDW-qOcLacsZvrTBVRF0
https://elephantaday.blogspot.com/2012/02/elephant-no-126-frottage.html?fbclid=IwAR05mkY4i3dbFNQJMFgverdaJUlkFcNx2Y9P2UNfDW-qOcLacsZvrTBVRF0


 

 

Karta pracy dla chętnych 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/anetakone/photos/a.255642918350726/608979529683728/?type=3&eid=ARACEbl_gHAR4MYS9dlDMtShWK9tZTtA_mH3sxe6TBF_4suVOI9QjnNgzB7U4hoK4gAGqvePpFJC6D6g&__xts__%5B0%5D=68.ARA0sxbi0TWRkLzXlYGy6lPiiOZ0ICQn18acoerwwIlY4VqgWUpS33NodwsOhhgtLRC0U0ZbX6ykTTZU3GIcJWQ4crf7z8Tgd5FGEiSZsHrGeaUXSQ63C3dWR3Gv9EgITlqb9IcdU0eaGXHXysfeQm9esUZTY7r3OQjkQiowFseHFFqHi7P9Ame_3F30LBtTB4kbq3Hb2Tw8Q0dSJ3_Y6txASlbWYLj7BgjvvPWZtghUpYReUv4MNiduot3snxrZYzXJ_1kImz-kYCngIFyi4sWv3nX-f8K9YvVPAoSYu0DYwLDSxTQ-HBzABBd8pLtY4X_CToumwcLXsclyfYnj_Qs&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/anetakone/photos/a.255642918350726/608979529683728/?type=3&eid=ARACEbl_gHAR4MYS9dlDMtShWK9tZTtA_mH3sxe6TBF_4suVOI9QjnNgzB7U4hoK4gAGqvePpFJC6D6g&__xts__%5B0%5D=68.ARA0sxbi0TWRkLzXlYGy6lPiiOZ0ICQn18acoerwwIlY4VqgWUpS33NodwsOhhgtLRC0U0ZbX6ykTTZU3GIcJWQ4crf7z8Tgd5FGEiSZsHrGeaUXSQ63C3dWR3Gv9EgITlqb9IcdU0eaGXHXysfeQm9esUZTY7r3OQjkQiowFseHFFqHi7P9Ame_3F30LBtTB4kbq3Hb2Tw8Q0dSJ3_Y6txASlbWYLj7BgjvvPWZtghUpYReUv4MNiduot3snxrZYzXJ_1kImz-kYCngIFyi4sWv3nX-f8K9YvVPAoSYu0DYwLDSxTQ-HBzABBd8pLtY4X_CToumwcLXsclyfYnj_Qs&__tn__=EHH-R

