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Wykonaj laurkę dla Mamy. Wykonaj laurkę dla Mamy. 

Możesz zainspirować się poniższymi przykładamiMożesz zainspirować się poniższymi przykładami





Rewalidacja  

Spróbuj zagrać w grę, która uczy, jak racjonalnie gospodarować własnymi Spróbuj zagrać w grę, która uczy, jak racjonalnie gospodarować własnymi 
środkami finansowymi.środkami finansowymi.

Gra dydaktyczna „Warto oszczędzać!” Gra dydaktyczna „Warto oszczędzać!” 

W czasie gry będziecie gospodarować pieniędzmi. Wybierzcie dwie osoby z waszej 
grupy – kasjera oraz sprzedawcę w sklepie. Pozostałe osoby to gracze. Przeczytajcie 
odpowiednią część instrukcji i postępuj- cie zgodnie z zasadami gry. 

Instrukcja dla gracza 

Otrzymujesz 5 zł w różnych monetach. Połóż je na obrazku przedstawiającym 
skarbonkę. Potem obejrzyj rysunki z produktami i ich cenami. Po zakończeniu gry 
będziesz mógł kupować w sklepie i zapłacić swoimi pieniędzmi. Zaplanuj, co chcesz 
kupić! Kolejno losuj po jednej karcie. Przeczytaj głośno zamieszczone na niej polecenie 
i wykonaj je. Jeżeli polecenie dotyczy wydatków, oddaj odpowiednią sumę kasjerowi. 
Jeśli z polecenia wynika, że dostaniesz dodatkową sumę, zwróć się do kasjera, który 
wypłaci ci pieniądze. 

Po każdej turze gry oblicz, ile masz pieniędzy. Możesz wtedy kupić jakiś artykuł w 
sklepie, ale pamiętaj, że trzeba za niego zapłacić. Jeśli zdecydowałeś, że nic nie kupisz,
odkładasz zaoszczędzoną sumę, by dokonać zakupu później. Jeśli w czasie gry wydasz 
wszystkie pieniądze, kończysz grę. Po zakończeniu wszystkich kolejek możesz kupić 
produkt, na którym najbardziej Ci zależy. 

Staraj się dobrze gospodarować pieniędzmi: 

•  Zaoszczędź jak najwięcej! 

•  Zastanów się, czy powinieneś kupować wszystko, na co masz ochotę! 

• Kupuj w sklepie tylko to, na czym najbardziej Ci zależy! 

•  Pamiętaj, że warto odłożyć pieniądze na przyszłość! 

• Obliczaj swoje dochody i wydatki! Po zakończeniu gry opowiedz koleżankom i 
kolegom w grupie o Twoich decyzjach. Czy udało Ci się zaoszczędzić pieniądze? 
Z jakiego zakupu zrezygnowałeś w czasie gry? 

• Czy na koniec mogłeś kupić to, na czym Ci zależało? 

Instrukcja dla kasjera 

Masz różne monety o wartości 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr. Na początku gry wypłacisz 
każdemu graczowi po 5 zł. Na środku ławki ułóż w stosik wszystkie karty do gry. 
Koleżanki i koledzy w grupie będą kolejno losowali po jednej karcie. Uważnie wysłuchaj
polecenia zapisanego na karcie, którą wylosował gracz, i wykonaj je: wypłać graczowi 
pieniądze lub odbierz je od niego, zgodnie z poleceniem. Twoim zada- niem jest 
również rozmienianie monet na drobne, kiedy poprosi Cię o to osoba grająca. 

Instrukcja dla sprzedawcy 

Jesteś sprzedawcą w sklepie z zabawkami i słodyczami. Rozłóż ilustracje z różnymi 



produktami, które można kupić w Twoim sklepie, i ich cenami. Nie musisz wydawać 
obrazków graczom. Sprzedawaj produkty, które chcą kupić gracze. Sprawdzaj, czy 
zapłacili Ci odpowiednią sumę. Wydawaj resztę. 








