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Do czego służą pieniądze? 



1. Gimnastyka poranna 

„Podróż samolotem” – Wyciągnij ręce na boki i poruszaj się po pokoju naśladując lot 
samolotu. 
 
„Przeskocz przez rzekę” – Poproś Rodzica, żeby rozłożył Ci na podłodze równolegle do siebie 
dwie skakanki (dwa sznurki, dwa ręczniki zwinięte w rulony) w odległości ok. 40 cm. 
Przeskakuj obunóż przez utworzoną przeszkodę. 
 
„Mój dom” – Poruszaj się swobodnie po pokoju przy dźwiękach ulubionej piosenki. Na 
przerwę w muzyce wykonuj siad skrzyżny na leżącej na podłodze gazecie.  



2 . Odpowiedz na pytania: 
Co jest potrzebne, żeby kupid warzywa w sklepie?  
Do czego jeszcze potrzebujemy pieniądze?  
 
Waluta – jest to nazwa pieniądza obowiązującego w danym paostwie. Walutą, która jest 
używana w naszym kraju, jest polski złoty. 



Co to znaczy, że pieniądze mają różną wartośd? 
 
To znaczy, że im większa liczba na banknocie lub monecie, tym więcej można za niego kupid 
(np. za 1 zł – jednego lizaka, za 10 zł – dziesięd lizaków, a za 100 zł – sto lizaków).  
Grosze mają mniejszą wartośd niż złote (np. 10 gr ma mniejszą wartośd niż 1 złoty).  

„Liczymy pieniądze” – zrób zadania na karcie pracy  
w podręczniku.  



3. Robimy zakupy – zabawa matematyczna 
W załączniku znajdziesz arkusze z ilustrowanymi banknotami i monetami. Wytnij je i wykorzystaj 
do zabawy w sklep z Rodzicem lub Rodzeostwem.  
Pamiętaj o używaniu podczas zabawy  
zwrotów grzecznościowych (dzieo dobry, do widzenia,  
proszę, dziękuję).  



4. Zabawy i dwiczenia ruchowe 
 
Zabawa „Dzieo i noc”. 
Dziecko porusza się po pokoju. Gdy Rodzic powie: „Dzieo” – dziecko przemieszcza się po pokoju podskakując radośnie. 
Gdy powie: „Noc” – dziecko szybko na podłodze zwija się w kłębek i udaje, że idzie spad. Zabawa trwa około 2 minuty. 
 
 Ćwiczenia  maskotką.  
Dziecko dwiczy na boso z maskotką wielkości ok. 15 cm. 
 
- dziecko w siadzie skrzyżnym przekłada maskotkę z ręki do ręki z przodu i z tyłu za plecami, podczas dwiczenia plecy są 
wyprostowane, 
- dziecko w siadzie skrzyżnym przekłada maskotkę z ręki do ręki wysoko nad głową i nisko z tyłu za plecami, podczas 
dwiczenia plecy są wyprostowane, 
- dziecko w siadzie skrzyżnym, maskotka leży przed stopami, przesuwamy dłoomi maskotkę jak najdalej w przód po 
podłodze i przysuwamy z powrotem do stóp, podczas wykonywania dwiczenia pośladki dotykają podłogi, 
- siad o nogach ugiętych, maskotka leży przed stopami, dziecko przesuwa maskotkę stopami w przód i przysuwa ją do 
siebie, 
- siad o nogach ugiętych, maskotka leży przed stopami, dziecko przesuwa maskotkę jedną stopą w przód i przysuwa ją do 
siebie, następnie zmiana nogi dwiczącej, 
- siad o nogach ugiętych, chwyt maskotki stopami, uniesienie nóg w górę i opuszczenie w dół, 
- siad o nogach ugiętych, próba chwycenia palcami stóp i uniesienia maskotki w górę raz jedna stopa raz druga stopa, 
- siad o nogach prostych, Rodzic podaje na zmianę hasła: wachlarzyk i piąstki, 
• wachlarzyk – dziecko stara się rozcapierzyd palce u stóp i zrobid wachlarzyk, 
• piąstki – podwijamy palce stóp jednocześnie próbując je zacisnąd w piąstki, 
 
Ćwiczenie oddechowe: 
Dziecko wykonuje leżenie na plecach, kładzie maskotkę na brzuch i wykonuje spokojne wdechy i wydechy, przy: 
wdechu – maskotka opada wraz z brzuchem ku dołowi uwypukla się klatka piersiowa, 
wydechu – maskotka unosi się ku górze wraz z brzuchem. 



5. Ćwiczenie logopedyczne - Podróż Pana Języczka (Monika Majewska)  
Rodzic będzie czytał opowieśd o Panu Języczku, a Ty wykonuj odpowiednie ruchy buzią oraz wydawaj 
odpowiednie odgłosy. 
Pan Języczek wstał wcześnie rano, gdy usłyszał dźwięk budzika (dryo, dryo…). Był niewyspany, więc 
ziewnął kilka razy, coraz szerzej otwierając usta (aaa…, aaa…, AAA…). Wstał z łóżka i wymył porządnie 
zęby (dziecko przesuwa językiem po górnych, a następnie po dolnych zębach), wziął szybki prysznic 
(szyyyyy…) i z pośpiechem wybiegł z domu, trzaskając drzwiami (dziecko zaciska wargi i otwiera je 
szybko, wypuszczając lekko powietrze – w ten sposób powinno wydobyd charakterystyczny dźwięk 
pyknięcia). Wsiadł do swojego auta i jechał nim na spotkanie do miasta (brum…, brum…). Niestety, w 
mieście był straszny korek, a zdenerwowani kierowcy ciągle naciskali na klakson (pibiip, piiiibiiip...). 
Jedynie Pan Języczek się nie denerwował i wyglądał raz przez jedno, a raz przez drugie okno (dziecko 
dotyka językiem raz prawego, a raz lewego kącika ust), ciesząc się, że ma czas na zwiedzanie tak 
pięknego miasta. Podjeżdżał pomalutku do kolejnych świateł i nucił sobie pod nosem (dziecko przez 
chwilę nuci dowolną melodię). Po chwili zauważył bardzo wysoki budynek i aż jęknął ze zdziwienia 
(oooo…). To właśnie tam umówił się z ciocią Rozalią na spotkanie. Zajechał autem na parking i 
zamknął drzwi (klik…, klik…), a potem długo szedł po schodach i tak się zmęczył, że aż się zasapał 
(yyy..., yyy…). Kiedy wyszedł na samą górę, na środku sali czekała na niego ciocia, którą ucałował na 
powitanie (cmok, cmok) i razem podziwiali piękne widoki zachwycając się nimi (ooooo…). 

 

Do zobaczenia  


