
 

Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie :  „MAŁY PRZEDSIĘBIORCA” 
 

Propozycje zabaw/aktywności 20.04.2020/poniedziałek/ 

Przedsiębiorczość ? Ależ oczywiście! Przedsiębiorczy przedszkolak, to dziecko samodzielne 

w każdej dziedzinie, umiejące podejmować decyzje, kreatywne i zdobywające wiedzę na 

temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. 

W ramach realizacji projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, chciałam dzieci  

„Kaczuszki” i Was Drodzy Rodzice- pomimo tej nowej rzeczywistości- zaprosić do realizacji 

ostatniego 8 modułu "Mali Przedsiębiorcy". Propozycje zabaw do realizacji tego modułu będę 

przedstawiała w codziennych aktywnościach dzieci. Proszę także o kilka ciekawych zdjęć 

zrobionych przez Państwa/e-mail grupy/ pomogą one nam w zdobyciu dla naszej grupy 

certyfikatu. Mogą to być także zdjęcia z własnymi propozycjami realizacji tego tematu.   

ŚLICZNIE DZIĘKUJEMY ZA POMOC! 

PROSZĘ WAS, ABYŚCIE ZNALEŹLI CZAS NA ZABAWY EKONOMICZNE. 
                         

                                                 
1. Dzisiejszy dzień zaczniemy od zabawy „Skrzynia skarbów”– zabawa doskonaląca 

percepcję dotykową.  

 rodzic przygotowuje „skrzynię skarbów” - kartonowe pudełko z otworem/ coś w czym 

można ukryć przedmioty/   

 ukrywa w jego wnętrzu różne przedmioty związane z tematyką zajęć/ monety, 

pieniądze papierkowe, portfel, cenną rzecz dla dziecka itp./ 

- Zadaniem dziecka jest próba ich rozpoznania za pomocą dotyku. Następnie dziecko 

pokazuje przedmiot, który wylosowało i sprawdza, czy odgadło.  

- Rozmowa z dzieckiem na temat: Co jest dla ciebie cenne/wartościowe? 

2. Zabawa sylabowa”- rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie na dywanie z piłeczką. 

Rodzic rzuca piłkę do dziecka mówiąc „Daję ci piłką i mówię część słowa, a ty powiedz 

proszę, jaka jest druga połowa” - wymienia po jednej lub więcej sylabie, a dziecko kończy 

słowa, odrzucając piłkę.  

 Propozycje wyrazów: ban-kno….dz. (ty);   zło- tów…(ka);   ban....(ki);  

mo-ne….(ty);   pie-nią…..(dze);  ka….(sa); ba- ko….(mat); o-sczę-dza….(nie) itp.. 

3. Nawet my dorośli lubimy ciekawostki. Zapraszam do obejrzenia filmiku edukacyjnego: 

„Krótka historia pieniądza”.  https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ POPOŁUDNIOWA: 
   Zapraszam Was „Kaczuszki” do zabawy monetami; „Monetowy frottage”- polega to na 

odciskaniu faktury dowolnych przedmiotów na powierzchni papieru przez przyłożenie 

papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go ołówkiem/kredką. Ja proponuje dzieciom 

odciskanie faktury monet. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY8s3pTobAYo%26fbclid%3DIwAR218FujacNkeZuUCcaHrt4dJ2uAAgh0DXsH9X4PaxYaNCDHLG-wPrllJno&h=AT2wgbIngFi-CPRnZJIF0T-HIiQVEEJUWakOegwg_Rnap_mCiFxGKBj2fbmFr5iRoksPkDF_CnMZfGCeDLArbfRg2O6vY-ggijDJrp4ULsqqz5LfMqAxYleJUAMAsrC5lWV97zwjhag_I-d276ciQZA8QuuJn53irf2W2KfT9G4IVBNpZ6-8DNIQVe9GyTaSwxmMDBmpNKXL6cNnG6TJ_aaxRR4p_3FGJWTo2Wik_Nt5L9vdVabzTACUsl2LZEKvCz4h4U_F-AM9zpJ4F4d0yyktPfNZyPXYeEZhhyg4t3Q3GiWcA_YjMNC7kBzvZXbSDXm3pWZZRrOLv99XIPYgUhmgWndWywjzXhcBrWZsK5ieTcruAZVk9b7sknaLot9_EPsKqAE66S00dyq03-07ksctAj7zGYFEpxpZM0hJbd7toBG-Tr7lNe7Hunf3d_muzsCEYpGfEWnqLiH_q1aYpX_XlL7_RaV3TIEc7ttvwp8IneSledoSOcrbdEcOMs0z4YjBAhARrFI0JDOhu9J70EHxr8BKYiB7VvHHerx07VuQdEmH_8-brmGs9iiXtEHIyGFJ3qxb_mEcCajGy4-BsdPkXR6kz8qcJIJkJI0HcZOZncudGvgZQPFQEvS2LBE


UWAGA! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

      

               

 

 

 


