
 

Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie :  „MAŁY PRZEDSIĘBIORCA” 
 

Propozycje zabaw/aktywności 21.04.2020/wtorek/ 

    

                                                      
PIERWSZY DZIEŃ PRZESIĘBIORCZOŚĆI ZA NAMI. ZACZYNAMY KOLEJNE 

ZABAWY. 

1. Rodzice, jeżeli jest to możliwe zaprezentujcie dziecku banknoty i monety- można dziecku 

powiedzieć – Kto na nich jest ? Jakie są monety? Co to jest awers i rewers monety. /ZAŁ.1/  

UWAGA! Prezentacji proszę dokonać rękawiczkach! 

 

2. „Zaprojektuj banknot” - następnie dziecko otrzymuje arkusz papieru w formacie 

zbliżonym do banknotu.  

 Ma za zadanie zaprojektować swój własny banknot.  

- Rodzic przypomina, że banknoty mają dwie strony. Z jednej strony znajduje się wizerunek 

osoby, a z drugiej – przedmioty, budowle związane z jej życiem, czasami, w których żyła. 

Prosi również, aby na każdym banknocie znalazło się jego oznaczenie cyfrowe, czyli wartość. 

Może to będzie banknot babci, a może pani z przedszkola? Każdy pomysł będzie dobry! 

- Wyjaśniamy dziecku, że pieniądze w Polsce może emitować jedynie Narodowy Bank Polski. 

- Tworzenie banknotów zleca on Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,  

a monet – Mennicy Polskiej. Powstają w niej również monety okolicznościowe oraz 

kolekcjonerskie.  

 

3. Dla odpoczynku zapraszam do zabawy skocznej „Skok do skarbonki”. 

   Rodzic tworzy „skarbonkę” z szala/apaszki na podłodze. Na hasło rodzica: „Hop do 

skarbonki!” dziecko wykonuje skok obunóż /monety wpadają do skarbonki/ 

- można wykorzystać dowolną muzykę przy której dziecko tańczy, a na ustalone 

hasło/muzyka wyciszona/wykonuje skok na jednej nodze /monety wpadają do skarbonki/ itd.  

 

4. Proponuję Państwu przypomnienie sobie wspólnie z dzieckiem znanych polskich przysłów: 

„Grosz do grosza, a będzie kokosza” – poznanie polskiego przysłowia, które uczy, że każdy 

pieniądz się liczy. Rodzic prezentuje dziecku monetę jednogroszową i mówi, że za nią nie 

możemy nic kupić, jeśli jednak uzbiera się dużo monet o wartości 1 grosza, wtedy można już 

zrealizować jakieś swoje marzenie lub przeznaczyć pieniądze na pomoc biednym dzieciom. 

Dziecko, jeśli potrafi, może przeliczyć monety. 

 

UWAGA! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet lub rękawic! 

Tak dla przypomnienia inne znane polskie przysłowia: 
 Pieniądze szczęścia nie dają, ale żyć pomagają;  Grosz do grosza, a będzie kokosza; 

Od nędzy do pieniędzy;  Dobry zwyczaj, nie pożyczaj;  Gdy pieniędzy wiele, wokół 
przyjaciele;  Czas to pieniądz. 
                                         RELAKS Z DOWOLNĄ BAJKĄ 
 

DZIAŁALNOŚĆ POPOŁUDNIOWA; 

 Proponuję zaprezentowanie dziecku filmiku edukacyjnego  

„Mennica Polska. Jak się robi pieniądze” https://www.youtube.com/watch?v=FntiUiLncLw. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFntiUiLncLw%26fbclid%3DIwAR03uV1pigBEeO4ThlBCNiHevW_0od9dvLWyN2jJ5Hu5FV8S0m3SlXvuKd8&h=AT0pp83PbGv7-V9H7npZM82oz_R-5auAek9nasp9RiWVjoqzvUGMv7VImFodOmmMYzTv0PFO0FIpj4hd48Zd1U0R5up8m4UvcvCJfElWOuqszV-uS0LHaoG4C8PCGmeG7HKWAr3LraXl73IRvB_AmAPQJsYhi72Knk5yMjZ4kgncDfgIhAPyXbYbPiS_6jvVmKqUe7anypbM5sQIcWOMASMc4pUdXn-OQoeAoGUd4CayMm537PxCBV0yEuBVnYk7UWB_kYxg-DgavQIrC58_B7SfxCyuwfdyRBFFMXnib8l6d5cvFlE-DmXAVtSf6ereg9m1cXE1yV-ymvXIU85JFO2HlFp8q7hnMENeG9bg_fV5pog4KD_b7pV1ebdkzu0CpLww6SLlT6tiiWLHoSDF7nyklhNaL2MyM1roV9fBDA9249uTvDrvJsXl02cvCaq22nbj5osWCZTpwLbMbUWlRrv564GfM8ZV28V_9ZfQ8wd2SsmW1mO3wIvFBk7qaSWmWPf865eOHVG8inxw05zfKb7DlELuNcyRZXoeMuSaHxjoZy6g02rzAktWC-z6vr6oXEgYYN91BoxPwE7HDa3WFKhAvI_VVsxu4eHzqvOMdTtFn4ybR8RdeWDVOgJfri4


 

ZAŁ1. 
    Pojęcia „awersu” i „rewersu” są w języku potocznym często mylone. Każda moneta ma 

adwie strony: „prawą”, czy też „przednią”, zwaną awersem, oraz „lewą”, „tylną”, 

zwaną rewersem. Otóż za stronę ważniejszą (awers), uważa się tę, która zawiera stały 

element zdobniczy, jednakowy dla wszystkich nominałów, a nie tę, na której widnieje 

nominał. 

    AWERS, jako strona główna i oficjalna jest przez to zasadniczo niezmienna graficznie, 

zawiera godło państwowe, czasem też portret władcy, a także rok wybicia monety  

(na złotówkach jest to polskie godło). 

     REWRES, jest to strona odwrotna w stosunku do awersu, strona zawierająca przeważnie 

mniej ważne informacje- rozmaite motywy ikonograficzne, np. budowle, popiersia sławnych 

ludzi, itd. Po stronie rewersu zwykle znajduje się nominał (jak w polskim złotym), ale nie ma 

na to reguły. 
 

                                                                   AWERS 
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