
Uczniowie poznali:

pojęcia: konto, karta płatnicza, debet, bankowiec, piramida żywieniowa

historię pieniądza oraz sposoby ich przechowywania dawniej i dziś

zasady zdrowego stylu życia

różne formy oszczędzania



Oglądaliśmy film. Ludzie najpierw trzymali pieniądze w worku i zakopywali 

w ziemi. Ale  potem nie mogli znaleźć. Dawno temu pieniądze zanosili do 

złotnika, żeby im trzymał. Teraz pieniądze przechowuje się w banku. 

Bartosz Rachwał, Alicja Winiarska, Hamed Algouhari

Dawno temu nie było pieniędzy. Ludzie wymieniali się towarami. Jak 

ktoś chciał buty to szedł do szewca i wymieniał dając mu zboże. Potem 

wynaleziono pieniądze z metalu. Teraz pieniądze są w bankach. 
Nikodem Domownik, Marcel Piech, Szymon Ewert

Można oszczędzać zbierając na 

książeczkę SKO. Można zbierać 

kieszonkowe  pieniądze do skarbonki. 

Mikołaj Brzozowski

Można oszczędzać wrzucając 

pieniądze do skarbonki. Dorośli 

wrzucają tam resztę z zakupów, 

a dzieci z kieszonkowego.
Bianka Gawidziel

Dzieci zwykle oszczędzają pieniądze w skarbonce. Dorośli trzymają pieniądze 

w bankach. Można także oszczędzać trzymając pieniądze w portfelu.
Hamed Algouhari

Możemy oszczędzać wpłacając na SKO. Możemy zbierać pieniądze 

do skarbonki. Możemy pomagać rodzicom zbierać pieniądze w ten 

sposób, że nie będziemy wydawać na niepotrzebne zabawki i gry.

Bartosz Rachwał

Z panią rozmawialiśmy o przechowywaniu pieniędzy. Pani pokazała film o oszczędzaniu, w którym skarbonka opowiedziała 

nam jak oszczędzać pieniądze. Dowiedzieliśmy się o tym, że kiedyś ludzie przechowywali pieniądze u złotników. Dziś 

trzymamy pieniądze w bankach. Wojciech Ewert

Pieniądze można oszczędzać odkładając w banku na koncie. 

Również można je oszczędzać odmawiając sobie przyjemności. 

Robić zakupy w sposób przemyślany. Szymon Ewert

Najpewniejszą formą oszczędzania jest wpłata 

pieniędzy do banku. Ja mam skarbonkę, do której 

wkładam drobne kwoty. Wpłata pieniędzy na SKO 

uczy dzieci oszczędzania.
Szymon Budzyński



Na początku roku szkolnego uczniowie byli na wycieczce w Muzeum Wsi Lubelskiej 

w Lublinie. Prowadzący warsztaty zainicjował scenkę sprzedaży, wymianę towaru 

za towar. Uczniowie próbowali kupione zboże zemleć kamieniem na mąkę, a potem 

wymienić na inny towar. Oglądali stare wagi i przedmioty znajdujące się dawniej 

w sklepach.



Uczniowie wiedzą co zrobić, by 
dbać o zdrowie.  Pamiętają, że 

ruch na świeżym powietrzu jest 
podstawą piramidy żywieniowej, 
a spożywanie owoców i warzyw 
wpływa pozytywnie na rozwój 

organizmu.





GROMADZENIE PIENIĘDZY 
I PRZECHOWYWANIE ICH W BANKU

OSZCZĘDZANIE UBRAŃ, RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW

DBANIE O ZDROWIE

OSZCZĘDZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, 

WODY, GAZU

OCHRONA ŚRODOWISKA, 

SEGREGOWANIE ŚMIECI
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