
Przedsiębiorcze dzieci 
Program edukacji ekonomicznej dla dzieci w wieku 4-7 lat 



Cele programu 

Zapoznanie dzieci                     

z podstawową 

wiedzą z zakresu 

ekonomii. 

Rozwijanie u dzieci 

kompetencji 

związanych  z 

przedsiębiorczością. 

Kształtowanie                      

u dzieci dyspozycji 

do bycia 

przedsiębiorczym. 

Przygotowanie osób 

pracujących                               

z dziećmi do 

prowadzenia zajęć                 

z edukacji 

ekonomicznej. 
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Szkolenia dla osób 
pracujących z 

dziećmi 

(program 
„Przedsiębiorcze dzieci”) 

Zajęcia dla dzieci  

(cykl 14 tematów) 

Przedsiębiorcze działania 
dzieci na rzecz lokalnej 

społeczności 

(np. szkoły/przedszkola/ 
biblioteki/przystanki PKS) 

Działania w programie: 
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Gdzie można 
przechowywać 
pieniądze? 

Co to jest bank? Po co 
jest bank? 

Jak można oszczędzać 
pieniądze? 

Jak można płacić? 

Ankieta 
początkowa 

Można 
przechowywać pod 
ziemią. 

Żeby przychodzić po 
pieniądze. 

Dać dla pana i pani,                   
i oni schowają, i później 
się je odbiera. 

W kopercie jest dużo 
pieniędzy, milion                 
i sto. 

Ankieta 
końcowa 

Pieniądze można 
przechowywać w 
skarbcu. 

To taki budynek,                    
w którym się 
przechowuje pieniądze. 

Można oszczędzać w 
banku „na procent”. 

Można płacić 
papierkowymi                        
i grosikami 

Efekty zajęć dla dzieci – wiedza przed i po projekcie na ankiecie rysunkowej 
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W latach 2014-2016: 
 

• Przeszkoliliśmy 68  
nauczycielek wychowania 
przedszkolnego, bibliotekarek, 
animatorek do prowadzenia 
zajęć; 
 
• W zajęciach uczestniczyło 
ponad 1100 dzieci  
w wieku 4-7 lat. 



Pieniądze i dziecko w społeczeństwie: podatki, zmiany w 
okolicy, przedsiębiorcze działania dzieci, świętowanie. 

Pieniądze – projekty badawcze i wizyta w banku, 
oszczędzanie i pożyczanie. 

Blok zajęć marketingowych: reklama, zarabianie na sukces. 

Tematyka związana za sklepami, przedsiębiorstwami, 
kupowaniem i sprzedawaniem. 

Zajęcia dla dzieci: 
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Przede wszystkim moje dziecko dowiedziało się, że pieniądze 
nie rosną na drzewach. Córka w tej chwili potrafi powiedzieć, 
co to jest pieniądz, skąd się bierze i do czego służy. Bardziej 
szanuje także pieniądze zarobione przez rodziców.  
(z ankiety dla rodziców, Zalewo) 

Przedsiębiorcze dzieci 
   Program edukacji ekonomicznej dla dzieci w wieku 4-7 lat 



Niektóre przedsiębiorcze działania dzieci: 
 
- wymiana piaskownicy,  
- odnowienie placu zabaw,  
- zasadzenie kwiatów i krzewów pod 

przedszkolem, 
- założenie ogrodu warzywnego, 
- zakup/odnowienie koszy na śmieci                           

w ogródku,  
- wymiana chodnika do przedszkola,  
- zakup gabloty i opracowanie regulaminu 

placu zabaw,  
- zakup rolet do sali przedszkolnej,  
- odmalowanie ławeczek i płotków na placu,  
- zasadzenie roślin w pobliżu przystanku PKS,  
- zorganizowanie kącika wypoczynkowego                       

w ogrodzie, 
- wymiana podłogi w sali przedszkolnej. 
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