
 

 

1. Po co jest organizowana Szkolna Giełda Zabawek? 

• By w bezpieczny i akceptowalny dla rodziców sposób kształtować w dzieciach dbałość o 
swoje rzeczy, poszanowanie pieniędzy, umiejętność liczenia pieniędzy, umiejętność radzenia 
sobie z pozytywnymi i negatywnymi emocjami związanymi z obrotem pieniędzmi, 
umiejętność dokonywania prostych transakcji finansowych, umiejętność argumentowania, 
jak również zaszczepiać u dzieci postawę proaktywności i przedsiębiorczości, 

• By dzieci mogły dokonywać pierwszych transakcji gotówkowych w zakresie i formie 
zaakceptowanej przez rodziców oraz przeżywać związane z tym pozytywne i negatywne 
emocje, dzięki czemu dzieci szybciej staną się świadomym uczestnikiem rynku pieniężnego, a 
jednocześnie będą mniej podatne na wpływy zewnętrzne (manipulacje, oszustwa, reklamę 
słodyczy i zabawek czy wątpliwej jakości promocje), 

• By dać dzieciom bezpieczną przestrzeń do uczenia się operowania prawdziwymi pieniędzmi 
metodą prób i błędów pomiędzy rówieśnikami oraz ponoszenia odpowiedzialności za własne, 
choćby często nieporadne i nielogiczne (z punktu widzenia dorosłego), działania i transakcje. 

2. Kiedy odbędzie się Szkolna Giełda Zabawek? 

W czwartek 19 kwietnia 2018 r. w godzinach 17.00 – 19.00 (jedynie sprzedający wchodzą 30 minut 
przed jej rozpoczęciem). 

3. Gdzie odbędzie się Szkolna Giełda Zabawek? 

W Szkole Podstawowej nr 133 w Warszawie, ul. Fontany 3. Na stołówce szkolnej. 

4. Czy w Szkolnej Giełdzie Zabawek mogą brać udział tylko dzieci z SP 133? 

Tak. Chcielibyśmy dać naszym dzieciom komfort współpracy z dziećmi, które znają na co dzień. 

5. Kto będzie pilnował dzieci podczas Szkolnej Giełdy Zabawek? 

Dzieci będą pod nadzorem organizatorów czyli Rady Rodziców, jak również rodziców towarzyszących 
dzieciom. 

6. Ile czasu będzie trwała Szkolna Giełda Zabawek? 

Giełda Zabawek będzie trwała dwie godziny. Dodatkowo dzieci, które zdecydują się sprzedawać 
swoje rzeczy będą wpuszczone na teren Giełdy Zabawek 30 minut wcześniej, by mogły się 
rozpakować i przygotować swoje stanowisko. 



7. Czy udział w Szkolnej Giełdzie Zabawek jest bezpłatny? 

Tak. 

8. Jak mogę przygotować dziecko do udziału w Szkolnej Giełdzie Zabawek? 

Zachęcamy rodziców do tego, by na kilka dni przed Giełdą Zabawek usiąść z dzieckiem i przejrzeć jego 
zabawki i inne przedmioty, które chciałoby sprzedać. Będzie to też świetna okazja do tego, by m.in.: 

• porozmawiać z dzieckiem o tym, czym są pieniądze i do czego służą, jak wyceniać wartość 
używanych przedmiotów, jak się sprzedaje i kupuje oraz jakie emocje mogą towarzyszyć 
dziecku w trakcie i czemu. 

• podjąć wspólną decyzję, które z przedmiotów dziecko będzie mogło sprzedać i za ile (tu 
warto zajrzeć np. do znanych portali aukcyjnych w internecie), a które z nich oddać np. 
młodszemu rodzeństwu, krewnym czy innym potrzebującym dzieciom. 

• zrobić porządek w rzeczach dzieci i wyrzucić stare, zniszczone i nie nadające się do dalszego 
użytku przedmioty gromadzone w szafkach dziecka. 

9. Jaką kwotę pieniędzy mogę dać dziecku na zakup zabawek na Szkolnej 
Giełdzie Zabawek? 

Nie więcej niż 100 złotych (sto złotych). 

10. Czy dziecko może wystawić na sprzedaż nieużywaną konsolę? 

Nie, zgodnie z Regulaminem Giełdy Zabawek, z obrotu są wyłączone wszelkie urządzenia 
elektroniczne. Po pierwsze, z reguły są to przedmioty o znacznej wartości. Po drugie, dziecku będzie 
bardzo trudno ocenić, czy taka konsola jest na pewno niewadliwa (np. wewnętrzne uszkodzenia 
mechaniczne, błędy w oprogramowaniu, których nie widać na pierwszy rzut oka). Jeśli już dziecko z 
rodzicem zdecydują się sprzedać takie urządzenie, proponujemy zrobić to za pośrednictwem znanych 
portali aukcyjnych czy z ogłoszeniami lokalnymi. 

11. Czy przedmiotem na sprzedaż podczas Giełdy Zabawek mogą być gry na 
konsolę? 

Nie, zgodnie z Regulaminem Giełdy Zabawek, z obrotu na Giełdzie Zabawek są wyłączone wszelkie 
nośniki gier, z uwagi na trudność sprawdzenia przez dziecko, czy w momencie kupna/sprzedaży ten 
przedmiot jest na pewno w pełni sprawny. 

12. Czy dziecko może wziąć udział w Giełdzie Zabawek jeśli nie zdążyłem 
podpisać oświadczenia? 

Nie. Zgodnie z przepisami polskiego prawa dzieci są tylko posiadaczami przedmiotów. Ich 
właścicielem pozostają rodzice i to oni, poprzez wyrażenie zgody na udział dziecka w Giełdzie 
Zabawek, biorą na siebie prawną odpowiedzialność za dokonane transakcje i zachowanie dziecka. 
Dziecko bez podpisanego przez rodzica oświadczenia nie zostanie dopuszczone do udziału w 
imprezie. 



13. Dlaczego na Giełdzie Zabawek dzieci mają posługiwać się prawdziwymi 
pieniędzmi? 

Pieniądze są powszechnym środkiem wymiany dóbr i usług na świecie. Dzieci od najmłodszych lat 
zaczynają ich używać np. płacąc w sklepie za lizaka czy lód pod kontrolą rodziców. Giełda Zabawek ma 
być kolejnym krokiem w nauce obchodzenia się przez dzieci prawdziwymi pieniędzmi i dokonywania 
większych transakcji na kwoty kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Ponadto wymiana przedmiot za 
przedmiot często nie jest możliwa z uwagi na zbyt duże różnice w wartości tych przedmiotów. 

14. Kto decyduje o cenie wystawionych na sprzedaż zabawek? 

Dziecko wraz z rodzicem. Warto wspólnie z dzieckiem usiąść i przedyskutować, co i za ile chciałoby 
sprzedać. Będzie to świetny moment do nauczenia dziecka oceniania wartości przedmiotów i 
poznania przez niego spadku wartości przedmiotów w czasie. Pomocne będzie tu zajrzenie np. do 
znanych portali aukcyjnych lub ogłoszeń lokalnych w internecie, gdzie znajdziemy ceny nowych i 
używanych zabawek. 

15. Czy mogę dziecku pomagać w trakcie Szkolnej Giełdy Zabawek? 

Giełda Zabawek ma być miejscem, gdzie dzieci przede wszystkim same uczą się nowych zachowań i 
umiejętności. Jeśli będziemy je w tym wyręczać, nie będą miały okazji uczyć się na własnych błędach. 
Zachęcamy rodziców do tego, aby, jeśli już zdecydują się wziąć udział w Giełdzie Zabawek, to po to, 
by uważnie obserwować swoje dziecko w działaniu. Po jej zakończeniu warto w domu usiąść z 
dzieckiem i omówić z nim jego wrażenia, co dziecku się udało, co się nie udało i dlaczego oraz co 
następnym razem mogłoby zrobić lepiej. Wtedy warto podzielić się swoimi spostrzeżeniami i radami. 
Pozwoli to dziecku podjąć własne próby, a potem będzie miało okazję dowiedzieć się, jak może to 
robić jeszcze lepiej w przyszłości. 

16. Czy mogę interweniować w trakcie transakcji dziecka podczas Szkolnej 
Giełdy Zabawek? 

Proponujemy robić to tylko w skrajnych przypadkach. Na przykład, gdy dziecko jest źle traktowane 
przez inne dziecko lub ewidentnie oszukiwane czy świadomie wprowadzane w błąd. W pozostałych 
przypadkach proponujemy dokładnie obserwować trudne dla dziecka sytuacje, a następnie omówić 
je w domu. Da to naszemu dziecku okazję do nauki na własnych błędach. 

17. W jaki sposób dzieciom zostaną przydzielone stanowiska? 

Organizatorzy Giełdy na miejscu wskazują miejsce, na którym uczestnik tworzy samodzielne stoisko. 
Miejsca sprzedaży są przyznawane według kolejności przybycia, w pierwszej kolejności miejsca przy 
stołach, a gdy ich zabraknie, wydzielone przez Organizatorów miejsca na podłodze. 

18. Co zrobić jeśli dziecko wróci do domu i będzie niezadowolone z dokonanej 
przez siebie transakcji podczas Szkolnej Giełdy Zabawek? 



Warto, by dzieci w bezpieczny, kontrolowany przez dorosłych sposób doświadczały emocji 
związanych z kupowaniem i sprzedawaniem – tych pozytywnych jak i negatywnych. Giełda Zabawek 
to część procesu uczenia się przez nie obchodzenia się z pieniędzmi. Jeśli chcemy, by nasze dziecko 
wyrosło na świadomego uczestnika rynku pieniężnego, to warto, byśmy jako rodzice po Giełdzie 
Zabawek omówili z dziećmi wszelkie emocje im towarzyszące i wspólnie wyciągnęli z nimi wnioski na 
przyszłość. Dzięki temu dziecko będzie miało okazję uczyć się na własnych, drobnych błędach i 
wzmocnione iść naprzód. 

19. Co zrobić jeśli dziecko zostanie oszukane podczas Szkolnej Giełdy 
Zabawek? 

My dorośli mamy czasami do czynienia z nieuczciwymi praktykami sprzedawców i kupujących. Dzieci 
także powinny w bezpieczny, kontrolowany przez dorosłych sposób doświadczać takich sytuacji. Jest 
to część procesu uczenia się przez nie obchodzenia się z pieniędzmi i obcowania z różnego rodzaju 
sprzedającymi i kupującymi. Jeśli chcemy, by nasze dziecko wyrosło na świadomego uczestnika rynku 
pieniężnego, to warto, byśmy jako rodzice po Giełdzie Zabawek omówili z dziećmi takie przykre 
sytuacje i wspólnie wyciągnęli z nimi wnioski na przyszłość. Dzięki temu dziecko będzie miało okazję 
uczyć się na własnych, drobnych błędach i wzmocnione iść naprzód. 

20. Co w przypadku, gdy będę mieć dodatkowe pytania nt. Szkolnej Giełdy 
Zabawek, na które nie ma tu odpowiedzi? 

Prosimy wówczas o kontakt z organizatorami: 

• Rada Rodziców SP 133 – Agnieszka Sienkiewicz, tel. 69 33 77 529 
• radarodzicowsp133@wp.pl 


