
Witajcie nasze Biedroneczki, witajcie drodzy 

rodzice. Oto nasza propozycja na piątkowy 

dzień. Pozdrawiamy Was  gorąco ! 

 

1. „ Głowa, ramiona, kolana, pięty”- prosimy abyście włączyli poniższy link lub 

swoją ulubioną piosenkę i poruszali się w jej rytmie jednocześnie ćwicząc 

każdą część waszego ciała. Powodzenia ! 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE  

 

2. „ Bank”- co to jest bank? Jakie mamy korzyści z banku? Czy wszyscy mogą z 

niego korzystać? Czy dzieci mogą mieć konto w banku? 

 
Bank-  jest to instytucja państwowa lub prywatna, której działalność polega 

przede wszystkim na obrocie pieniężnym, finansowaniu inwestycji, udzielaniu 

kredytów i pożyczek, a także zakładaniu lokat i inwestowaniu pieniędzy swoich 

klientów. 

Klientami banku są osoby dorosłe, ale konta w banku mogą mieć również dzieci za 

pośrednictwem swoich rodziców. Rodzice zakładają konto swojemu dziecku w celu 

wpłacania pieniążków, które latami będą procentować i z pewnością przydadzą się, 

gdy dziecko dorośnie, pójdzie na studia lub będzie chciało zakupić swoje mieszkanie. 

W ten sposób rodzice oszczędzają pieniądze własnego dziecka. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


3. „Oszczędzanie”- wiecie już co to oszczędzanie, w jaki sposób to robimy i w 

jakim celu. Poniżej znajdziecie link, który utrwali waszą wiedzę na temat 

oszczędzania. 

https://www.youtube.com/watch?v=zlH-Gz-g158  

 

4. „ Zagadki”- przyszedł czas na proste zagadki, które z pewnością nie sprawią 

wam najmniejszego problemu  

 

I Zagadka: 

Papierowe pięćdziesiątki, 

dwudziestki i setki. 

Metalowe dwójki, piątki 

prosto z portmonetki.  /PIENIĄDZE/ 

II. Zagadka: 

Gdy pieniądze chcesz oszczędzać, Kasiu , Aniu, Janku to nie trzymaj ich w 

szufladzie tylko w dobrym … /BANKU/ 

III. Zagadka: 

Zamontowany w ścianie automat a w nim pieniądze to … /BANKOMAT/ 

 

5. „Sklep”- co to jest sklep? Jakie mamy rodzaje sklepów? Po co nam sklepy? W 

jaki sposób możemy mieć coś ze sklepu? 

 

Sklep- jest to budynek lub pomieszczenie, w którym sprzedaje się różnego 

rodzaju towary. Za wybrane towary musimy zapłacić dając pieniądze w formie 

papierowej lub płacąc karta płatniczą. 

Obejrzyjcie poniższe fotografie przedstawiające różnego rodzaju sklepy. 

Spróbujcie dopasować do nich nazwy, które zostały wymienione. 

 

SKLEP Z UBRANIAMI                      SKLEP Z WARZYWAMI 

SKLEP Z ZABAWKAMI                     SKLEP RYBNY 

SKLEP OSIEDLOWY                      SKLEP MARKET 

      APTEKA                              SKLEP OBUWNICZY 

https://www.youtube.com/watch?v=zlH-Gz-g158


Sklep Market - sklep o bardzo dużej powierzchni, sprzedający szeroki 

asortyment towarów codziennego użytku. Klienci poruszają się po takim sklepie 

wózkiem sklepowym. Klienci sami wybierają sobie artykuły, które chcą zakupić. 

Sklep osiedlowy-  sklep o małej powierzchni z ograniczona liczbą artykułów do 

kupienia. Są sklepy, w których klienta sam bierze towar z półki, ale są też 

sklepy, w których towar podaje sprzedawca za ladą. 

Galeria handlowa lub centrum handlowe- to obiekt, w którym znajdują się 

różne sklepy i punkty usługowe, z reguły mające różnych właścicieli. Można 

znaleźć w niej również kino, salę fitness lub salę zabaw dla dzieci. 

   SKLEP  MARKET. 

 

 SKLEP OSIEDLOWY. 



 

GALERIA HANDLOWA 

 

A teraz obejrzyjcie fotografie poniżej przedstawiające pozostałe rodzaje sklepów. 

  To jest………… . 

   To jest …………. . 



  To jest sklep ……….. . 

 

   To jest sklep ………… . 

 

     To jest sklep……………. . 



  To jest sklep……………… . 

6. „Moja torba na zakupy”- kochane dzieci przyszedł czas na stworzenie własnej torby 

na zakupy. Jeśli posiadacie w domku torby prezentowe możecie je wykorzystać 

ozdabiając czym tylko macie ochotę, możecie je pomalować mazakami lub nakleić na 

nie naklejki z ulubionymi postaciami z bajek. Jeśli nie posiadacie w domku takiej 

torebki możecie stworzyć własną poprzez namalowanie jej na kartce papieru 

(mazakiem, kredka lub farbą) dodatkowo możecie przykleić na kartce produkty 

wycięte z gazetek reklamowych różnych sklepów. Poniżej wstawiamy kilka fotografii 

w jaki sposób to zrobić. 

   

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Życzymy Wam słonecznego weekendu ! Do usłyszenia w 

poniedziałek ! 

Ściskają i całują Wasze stęsknione panie  


