
 

 

 

 

 

                        SZANOWNI  RODZICE  
 

W ramach  projektu edukacyjnego 

                    „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”  

 przystępujemy do  realizacji ostatniego 8 modułu. Ten moduł nosi nazwę 

  „Mali przedsiębiorcy”. Z powodu zaistniałej sytuacji edukacyjnej w naszym 

kraju realizacja zadań tego modułu będzie odbywała się w ramach kształcenia 

zdalnego.  Do tej pory zrealizowaliśmy wspólnie z dziećmi 7  modułów, ale aby 

dokończyć projekt musimy zrealizować jeszcze jeden - już ostatni moduł tego 

projektu.  Stokrotki wraz z panią Jadzią  bardzo napracowały się w ciągu tych kilku 

miesięcy –realizując wszystkie zadania poprzednich modułów  i zdobyły już 7 

certyfikatów. Brakuje nam ostatniego – ósmego, aby nasze przedszkole  po raz 

pierwszy otrzymało certyfikat za „całokształt” i tytuł przyjaciela Małego Misia 

oraz  znalazło się w gronie  wyróżnionych placówek i grup dziecięcych z całej 

Polski. Aby to osiągnąć  zapraszamy do współpracy rodziców. Zadania do 

wykonania będą umieszczane na przedszkolnej stronie internetowej w zakładce 

SROKROTEK, ale  również na stronie Facebooka  Misiowej Mamy – autorki 

projektu 

   

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy rodzice i dzieci – pamiętajcie, że podstawowymi filarami projektu są :  

codzienne czytanie dzieciom - to zadanie dla rodziców i postać Małego Misia. 

Zadanie dla dzieci to zaprosić swojego ulubionego misia do wspólnych zabaw i 

zajęć,  a po powrocie do przedszkola opowiedzieć o wszystkim Teofilowi, który 

tęskni już bardzo za dziećmi.     
 

Bardzo prosimy o przesyłanie zdjęć  z zabaw i zajęć w domu z misiem i rodzicami 

w ramach realizacji tego modułu na adres  pp4malymis@op.pl , gdyż aby 

otrzymać certyfikat musimy przesłać fotorelację organizatorom projektu.  
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Pierwsza propozycja zajęć do realizacji w ramach modułu 8  

do zrealizowania w dniach 14 – 17 kwietnia   

 

Temat : Co i jak ? Bankomat.  

 
1. Zabawa wprowadzająca do tematu „Czarodziejski woreczek” – zabawa 

doskonaląca percepcję dotykową  

 

Do worka rodzic chowa różne przedmioty związane z tematem zajęć : portfel, 

moneta, banknot, karta płatnicza, skarbonka. Zadaniem dziecka jest wyjmować 

kolejno przedmioty z zamkniętymi oczami i odgadnąć co to jest. Następnie dzieci 

widząc już przedmioty wspólnie z rodzicami nazywają je i sprawdzają czy 

prawidłowo odgadły. 

 

2. Rozmowa z dziećmi skąd się biorą pieniądze  i do czego służą? 

 

Rodzic zachęca dziecko do swobodnej wypowiedzi. Podkreśla trud pracy 

zarobkowej jako źródło pozyskania pieniędzy i omawia miejsca ich gromadzenia  

( np. bank, portfel, skarbonka) 

Następnie rodzic pokazuje dziecku różne banknoty i monety ( pamiętajcie, aby 

pieniądze przed oglądaniem zdezynfekować ) i omawia z dziećmi ich wygład, 

nominały.  

 

3. Zabawa ruchowa „Tyle ile widzisz” – potrzebne będą monety 1,2 5 złotowe 

 

Dziecko i rodzic na zmianę wykonują różne czynności ( np. podskoki, przysiady, 

obroty …)  tyle razy ile wskazuje wylosowana moneta.   

 

4. Słuchanie fragmentu opowiadanie „Chce to mieć”  - Aleksandry 

Stańczewskiej 

 

Rodzic czyta dziecku   

Przedsiębiorczość w przedszkolu?  
 

Ależ oczywiście! Przedsiębiorczy przedszkolak to 

dziecko: 

 samodzielne w każdej dziedzinie, 

 podejmujące decyzje,  

 kreatywne,  

 zdobywające wiedzę na temat racjonalnego 

gospodarowania pieniędzmi.  

 

W ostatnim już module Mały Miś pomoże dzieciom 

zdobyć  właśnie te umiejętności.  

 

 



 

 

                       Chcę to mieć  

 

Julka uwielbiała robić z mamą zakupy, dziewczynkę interesowały 

głownie słodycze, ale jej uwagę zwracały tez inne produkty w 

kolorowych opakowaniach.  

- Mamo kup mi to… i to….-  prosiła czasem grzecznie, a czasem nie. 

Mama przeważnie mówiła 

- Julciu nie potrzebujesz tej zabawki. – albo – nie mam pieniędzy.  

Wtedy Julka odpowiadała  

- Możesz iść  do ściany, albo pokazać pani tę kartę! 

Mama wiele razy jej wyjaśniała, że aby wypłacić pieniądze ze ściany, 

czyli bankomatu, najpierw trzeba je wpłacić na swoje konto w banku. 

Podobnie jest z kartą. Konto w banku to coś w rodzaju skarbonki : 

wpłaca się tam uzbierane pieniądze i potem można z nich korzystać 

używając karty płatniczej. Wszystko to wydawało się Julce bardzo 

skomplikowane.     

 - Gdybym wydała wszystkie pieniądze w jeden dzień, to zabrakłoby nam 

na jedzenie. Trzeba umieć oszczędzać kochanie. Dlatego robię spis 

rzeczy, które mam kupić, aby o niczym nie zapomnieć, albo nie kupić 

czegoś zbędnego – tłumaczyła cierpliwie mama.  

 
 

Po wysłuchaniu fragmentu opowiadania dzieci podsumowują swoją wiedzę 

dotycząca tego skąd się biorą pieniądze i  co musi się zdarzyć, aby z bankomatu 

udało się wypłacić pieniądze. 

Zastanawiają się też jakie zakupy trzeba zrobić, a bez których można się na co 

dzień obyć. Rodzic wyjaśnia dziecku co to jest karta płatnicza i do czego służy.  

 

5. Wykonanie skarbonki według własnego pomysłu.  

 

Prosimy o przesłanie zdjęcia dziecka ze swoja skarbonką na adres 

pp4malymis@op.pl 

  
Zdjęcia skarbonek zaprezentujemy w galerii na stronie internetowej przedszkola. 

 

Kiedy będziemy mogli się spotkać już w przedszkolu, przynieście koniecznie 

swoje skarbonki, aby pochwalić się kolegom, Teofilowi  

i paniom w grupie.   

mailto:pp4malymis@op.pl


 Na stronie facebook – Misiowe inspiracje do pobrania link tablicy interaktywnej 

Z grami edukacyjnymi dla dzieci  

  



Temat : Co i jak ? Pieniądze.    

 
 

1. Rozmowa z dziećmi na temat:  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, 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?  

 

2.  Obejrzenie filmiku edukacyjnego: „Krótka historia pieniądza”.  

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

 

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. Zabawy matematyczne z monetami. 

 Dziecko porównuje ciężar poszczególnych monet. Szacuje, czy ważą tyle 

samo, czy różnią się od siebie – układa na jednej dłoni wybraną monetę, a na 

drugiej dłoni inną monetę. Opisuje swoje wrażenia. 

 Układa monety od największej do najmniejszej i odwrotnie. 

 Segreguje 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!  

 

5. Jak i gdzie postają monety i banknoty  

Wyjaśniamy dziecku, że pieniądze w Polsce może emitować jedynie Narodowy 

Bank Polski. Tworzenie banknotów zleca on Polskiej Wytwórni Papierów 

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


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.  Zaprojektuj banknot.  

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!  

 

Prosimy o przesłanie zdjęcia dziecka ze swoimi projektami banknotów  na adres 

pp4malymis@op.pl 

  
Zdjęcia banknotów wykonanych przez dzieci  zaprezentujemy w galerii na stronie 

internetowej przedszkola. 

 

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