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Potrzeby i Zachcianki 
 

 Cel: 
Pod koniec lekcji, uczniowie powinni być w stanie: 

a) zrozumieć różnicę pomiędzy potrzebą a zachcianką.  

b) określić własne cele oszczędnościowe, w oparciu o swoje potrzeby i zachcianki. 

 

 
 Instrukcja: 

1. Zapytaj uczniów: Czym różni się potrzeba od zachcianki? 

2. Zaproponuj uczniom zabawę, podczas której przeczytasz na głos nazwy przedmiotów, które większość dzieci 

może sobie kupić. Poproś, aby po usłyszeniu każdej z nich dzieci wstały, jeżeli uważaja, że dany przedmiot jest 

potrzebą, lub usiadły, jeżeli uważaja, że jest on zachcianką.  

3. Przeczytaj na głos poniższe nazwy, jedna po drugiej. Po odpowiedzi uczniów, poproś o podanie przyczyny.  

• Przekąski i napoje podczas przerwy w szkole 

• Czipsy ziemniaczane 

• Woda butelkowana 

• Zeszyt szkolny 

• Długopisy lub ołówki 

• Fantazyjny, wielokolorowy dlugopis 

• Nowy rower do jazdy do szkoły 

4. Razem z całą klasa, stwórzcie listę wszystkich rzeczy, na które uczniowie chcieliby oszczędzić pieniądze. Mogą 

one byc potrzebami, zarówno jaki i zachciankami.  

5. Poproś uczniów aby stworzyli pary. Każda para będzie miała za zadanie wybrać jedną rzecz z listy i sporządzić 

plan oszczędzania, który pozwoli tą rzecz kupić.  

6. Wytłumacz uczniom, że plan oszczędzania powinien być: 

• Konkretny: zrozumiały dla każdego i nie zbyt ogólny (np. zamiast “Poprawię wyniki w szkole“, powinni napisać 

“Poprawię moją średnią ocenę z matematyki”) 

• Wymierny: jego sukces może być zmierzony prostym “tak” lub “nie”, lub na podstawie innej miary, np. oceny w 

szkole.  

• Zorientowany na działanie: co należy zrobić aby osiągnąć cel? 

• Realistyczny: jest w stanie być zrealizowany w danym czasie, z dostępem do danych środków. 

• Określony w czasie: każdy cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim ma być osiągnięty 

*Koncepcja SMART - Specific, Measurable, Action-Oriented, Realistic, Time-bound 

7. Każda para powinna następnie stworzyć plan, w jaki sposób osiagną cel.  

8. Na końcu, poproś aby każda para zaprezentowała swój plan reszcie klasy.  
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Oszczędzanie Pieniędzy                              

 

Cel: 
Pod koniec lekcji, uczniowie powinni być w stanie: 

a) wymienić różne instytucje finansowe w swojej społeczności 

b) zrozumieć jak oszczędzać za pomocą dostępnych instytucji finansowych 

  
Instrukcja: 
1. Poproś uczniów aby wymienili jak najwięcej miejsc, gdzie ludzie trzymają swoje pieniądze. Wyznacz ochotnika, 

który zanotuje wszystkie pomysły na tablicy. 

2. Podziel uczniów na grupy (5-7 osób). Poproś aby przedyskutowali następujące pytania w swoich grupach: 

• Gdzie najczęściej oszczędzają ludzie w Twojej społeczności? 

• Gdzie TY chciałbyś oszczędzać? 

3. Następnie, narysuj poniższą tabelę na tablicy: 

 

 
 

4. Poproś uczniów, aby podzielili się z innymi co wiedzą na temat instytucji finansowych. Wyznacz ochotnika, który 

zanotuje wszystkie informacje w kolumnie pod nazwą “Co wiemy?”. 

5. Następnie, zapytaj uczniów czego chcieliby się nauczyć w zakresie instytucji finansowych. Ponownie, poproś 

kogoś o zapisanie informacji, tym razem w kolumnie pod nazwą “Czego chcemy się nauczyć?”. 

6. Poproś uczniów aby przedyskutowali poniższe pytania w poprzednio stworzonych grupach. Pózniej, poproś 

jedną osobę z każdej grupy o podzielenie się owocami dyskusji na forum klasy. 

• Jakie instytucje finansowe są powszechnie dostępne? 

• Czy jakiekolwiek instytucje finansowe są dostępnr w Twojej okolicy? Jeżeli tak, jakie? 

• Jak pożyczyć pieniądze z instytucji finansowej? 

• Czym jest pożyczka? 

• W jaki sposób możesz stworzyć relację z osobą z instytucji finansowej lub złożyć im jakąs ofertę? Czy kwalifikuje 

się to jako korupcja? 

• Czym jest korupcja? 

• Czym różni się korupcja od wsparcia/pomocy? 

7. Poproś uczniów o wypełnienie kolumny pod nazwą “Czego się dzisiaj nauczyliśmy?”, na podstawie wiedzy, którą 

zdobyli podczas dyskusji.  

8. Na koniec, podziel się z uczniami poniższymi materiałami na temat rodzajów rachunków bankowych, ich zalet, 

ważnych terminów bankowych oraz pytań, które należy zadać podczas wizyty w banku. 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

Korzystanie z instytucji 

finansowych: 
        Co wiemy? 

 

Czego chcemy się 
nauczyć? 

   Czego się dzisiaj 
nauczyliśmy? 

Oszczędzanie    
Pożyczanie    
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Materiały: Informacje na temat bankowości 
 

Rodzaje rachunków bankowych  
 

• Rachunek bieżący  

• Rachunek oszczędnościowy  

• Wkłady/Lokaty terminowe  

 

Korzyści wynikajace z posiadania konta bankowego  

 
Bezpieczeństwo: Pieniądze przechowywane w domu w pudełku, 
pod materacami lub nawet w torebkach mogą zostać skradzione. Życiowe oszczędności mogą także przepaść w skutek  
różnych klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, itp. 
Z tych i wielu innych powodów, trzymanie pieniędzy w banku jest bezpieczniejsze. Jako że banki ubezpieczają nasze  
rachunki bankowe, a także otrzymują pomoc od banków centralnych, nasze pieniądze są w nich dobrze chronione.  

 

Wzrost: Banki naliczają odsetki od pieniędzy, które trzymamy na rachunku bankowym, dzięki czemu nasze oszczędności 

rosną. Przechowujac pieniądze w domu, nie zyskujemy nic.   

 

Pożyczki: Na podstawie naszych oszczędności lub depozytów, bank może udzielić nam pożyczek na nasze potrzeby, takie 

jak kupno domu lub edukacja. Inne instytucje finansowe również udzielają pożyczek na podstawie oszczędności na koncie 

bankowym. 

 

Ważne terminy bankowe:  

Wypłata: to pieniądze, które wyciągasz ze swojego konta, aby za coś zapłacić. Inaczej zwane "debetem".  

Depozyt: to pieniądze, które wpłacasz na swoje konto bankowe. Inaczej zwane “kredytem”.  

Saldo:  to kwota pieniędzy, którą aktualnie masz na swoim koncie. Saldo to suma wszystkich depozytów minus suma 

wszystkich wypłat.  

Odsetki: to procent, który determinuje wzrost kwoty, którą masz lub której jesteś winien, na przykład 15% rocznie.   

 
Przykładowe pytania do pracownika instytucji finansowej:  
Pytania ogólne:  

• Czy konta, które Państwo oferują, wymagają trzymania na nich pewnej minimalnej kwoty pieniędzy?  

• Jaki poziom oprocentowania oferują Państwo przy kontach bankowych?  

• Czy naliczają Państwo miesięczne opłaty z posiadanie konta?  

• Jakie poniosę koszty w przypadku, gdy:  
o nie posiadam minimalnej kwoty pieniędzy na swoim koncie?  
o wpłacę lub wypłacę pieniądze z konta?  
o wypłacę więcej pieniędzy, niż dostępne na moim koncie  
o zamknę swoje konto   
o sprawdzę stan swojego konta   

• Ile pieniędzy mogę wypłacić jednorazowo? Jak często mogę wypłacać pieniądze? Jak szybko mogę wypłacić 
pieniądze po założeniu konta?  

Odnośnie nowych technologii w bankowości:  

• Czy mogę korzystać z bankomatu?  

• Czy mogę sprawdzić stan swojego konta przez telefon lub Internet?  

• Czy mogę zarządzać swoim kontem przez Internet?  
Dotyczące zasad posiadania konta:  

• Czy oferują Państwo zniżki dla młodzieży lub uczniów?  

• W jaki sposób młodzież/uczeń może założyć konto?   
W odniesieniu do innych usług finansowych oferowanych przez banki / instytucje finansowe  

• Oprócz zarządzania kontem, jakie inne usługi oferuje Państwa bank?  

• Czy te usługi są dostępne dla dzieci i młodzieży? 
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Mój Rachunek Bankowy                                 
 

Cel:  
Pod koniec lekcji, uczniowie powinni być w stanie: 

a) otworzyć swój własny rachunek bankowy. 

 

Instrukcja: 
1. Wyjaśnij uczniom, że dzisiaj nauczą się jak otworzyć rachunek bankowy.  

2. Podziel uczniów na siedem grup. Wręcz wszystkim dzieciom z danej grupy jedną kartkę z materiałów poniżej 

(Numer jeden dla pierwszej grupy, numer dwa dla drugiej grupy, itd.). 

3. Daj uczniom 5 minut na przeczytanie i zrozumienie treści na kartce. W razie pytań, członkowie danej grupy 

powinni sobie wzajemnie pomóc. Wytłumacz, że zadaniem każdej grupy jest współpraca.  

4. Po 5 minutach, podziel uczniów na nowe grupy. Każda nowa grupa powinna uwzględnić ucznia z poprzedniej 

grupy numer jeden, dwa, trzy itd. Nazwij nowe grupy na podstawie kolorów.  

5. Poproś uczniów aby każdy członek nowej grupy wytłumaczył pozostałym informacje zawarte na karteczce z 

poprzedniego zadania (jeden uczeń tłumaczy zawartość karteczki 1, drugi tłumaczy zawartość karteczki 2, itd.). 

Wytłumacz, że pod koniec aktywności zabierzesz wszystkie karteczki i każda grupa będzie musiała wypełnić test. 

Zaznacz, że członkowie grupy powinni współpracować. Zachęć uczniów do sporządzenia notatek.  

6.  Po 15 minutach, zbierz wszystkie karteczki.  

7. Daj grupom 10 minut na przygotowanie się do testu. 

8. Po 10 minutach, poproś o schowanie notatek i wręcz im test. 

9. Na koniec, omów wyniki testu. 

 

Materiały: Otworzenie rachunku bankowego w kilku krokach (karteczki 1-7) 
 

1. Zastanów się co chciałbyś zrobić ze swoimi pieniędzmi. Jeżeli masz 12 lat lub więcej, możesz otworzyć swój 

rachunek w banku. Rachunek bankowy to bezpieczne miejsce, w którym możesz trzymać swoje pieniądze. 

Istnieją różne rodzaje rachunków bankowych. Niektóre z nich pozwolą Ci wpłacić pieniądze i trzymać je na 

rachunku przez długi czas, abyś mógł na coś zaoszczędzić. Czy jest coś na co chciałbyś zaoszczędzić? Inne rodzaje 

rachunków pozwola Ci wpłacać oraz wypłacać pieniadze kiedykolwiek chcesz. Jaki typ rachunku bardziej Cię 

interesuje? 

2. Odwiedź bank i porozmawiaj z kimś, kto tam pracuje. Gdy zdecydujesz się jakiego rodzaju rachunek chciałbyś 

założyć, odwiedź bank ze swoją mama, tatą lub opiekunem. Porozmawiaj z obsługą banku i wytłumacz, że 

chciałbyś założyć konto. Nie bądź nieśmiały - obsługa jest po to aby Ci pomóc. Po wstępnej rozmowie, pracownik 

banku prawdopodobnie wręczy Ci formę do wypełnienia.  

3. Wypełnij formularz. Po wstępnej rozmowie z pracownikiem banku, zostaniesz poproszony o dokładne 

wypełnienie formularza. Będziesz musiał podać swoje imię oraz adres. Ponadto, zostaniesz poproszony o 

własnoręczne podpisanie formularza. Niektóre banki proszą także o kopię Twojego zdjęcia. 

4. Poproś kogoś znajomego o poświadczenie. Banki często proszą o dostarczenie listu od kogoś kto Cię zna i 

poświadczenie, że jesteś osobą wartą zaufania. Jako, że banki sa odpowiedzialne z pieniądze wielu ludzi, 

zrozumiałe jest, że chcą one współpracować z uczciwymi klientami.  

5. Dostarcz formularz do banku. Po dokładnym wypełnieniu formularza, przekaż go odpowiedniemu 

pracownikowi banku. Na podstawie tego dokumentu, bank określi czy kwalifikujesz się do założenia rachunku. 

6. Ktoś w banku sprawdzi Twój formularz. Pracownik banku przeczyta Twoje odpowiedzi i upewni się, że 

wszystkie informacje są prawidłowe. Nie ma potrzeby się zamartwiać - nie jest to żaden test! Bank chce jedynie 

wiedzieć kim jesteś. W przypadku gdy poznajesz nową osobę, Ty także chcesz wiedzieć o niej coś więcej, 

prawda? Po sprawdzeniu Twojego formularza, bank otworzy Twój rachunek i wyposaży Cię w kartę bankową lub 

ksiażeczkę czekową. Czy to nie ekscytujace? 

7. Wpłać pieniądze na swój rachunek. Jak tylko bank otworzy Twój rachunek, zostaniesz poproszony o wpłacenie 

danej kwoty pieniędzy. Nie bój się - zwykle jest to symboliczna kwota, którą zawsze powienieneś mieć na swoim 

rachunku. Czas zacząć oszczędzać! Powodzenia! 
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Oszczędzanie zasobów naturalnych i energii 
 
Cel: 
Pod koniec lekcji, uczniowie powinni być w stanie: 

a) oszczędzać energię na różne sposoby 

b) zrozumieć jak oszczędzanie zasobów naturalnych i energii może pomóc w oszczędzaniu pieniędzy 
 

Instrukcja: 
1. Zapytaj uczniów: 

• Dlaczego użwamy klimatyzacji/ogrzewania i światła w naszych domach? 

• Jak ważna jest elektryczność? 

• Czy wiesz ile wynosi miesięczny rachunek za energię w Twoim domu? 

• Twoim zdaniem, jak wysoki jest miesięczny koszt energii w szkole? 

2. Poinformuj uczniów, że energia i woda nie są darmowe oraz, że dorośli w ich domach/szkole płacą za energię i 

wodę, którą zużywają (włącznie z energią i wodą zużywaną przez dzieci). 

3. Wyjaśnij, że marnowanie energii lub wody to to samo co marnowanie pieniędzy, co nigdy nie jest dobrym 

pomysłem! 

4. Poproś uczniów aby rozproszyli się po klasie oraz aby każdy z nich zapytał 5-ciu kolegów o to jak można 

oszczędzać energię i wodę. 

5. Poproś uczniów aby podzielili się pomysłami na forum klasy.  
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Wprowadzenie do budżetowania  
 

Cel: 
Pod koniec lekcji, uczniowie powinni być w stanie: 

a) zrozumieć, że budżetowanie pomaga odróżnić potrzeby od zachcianek.  
 

 Instrukcja: 
Przed lekcja, poproś uczniów o przyniesienie wycinków z gazet ze zdjęciami różnych produktów i ich cen. Ty też możesz 

przynieść kilka wycinków. Dodatkowo, przygotuj 10 kamyków, monet, lub kulek z papieru. 

 
1. Napisz słowo “Budżet” na tablicy. Zapytaj studentów: 

• Co oznacza to słowo? 

• Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek prowadził własny budżet, lub widział, że ktoś inny to robi? 

• Co dzieje się, gdy idziesz do sklepu z zamiarem kupienia wielu produktów, ale niestety nie masz wystarczająco 

pieniędzy? 

• Czy zdarza Ci się zadecydować czego tak naprawdę potrzebujesz a co jesteś gotowy odpuścić (co jest 

zachcianką)? 

• Czy Twoi rodzice kwestionują Twoje wybory podczas zakupów (co kupić i co sobie odpuścić)? 

• Czy uważasz, że prowadzenie budżetu jest trudne? 

 
2. Umieść wycinki z gazet w różnych miejsach w klasie.  

3. Podziel uczniów na grupy (4-5 osób). Każdej grupie wręcz kartkę papieru oraz ołówek. Poproś aby każda grupa 

podzieliła kartkę na 2 kolumny – jedną dedykowaną POTRZEBOM i drugą dedykowaną ZACHCIANKOM. 

4. Wytłumacz uczniom następującą aktywność: jedna osoba z każdej grupy zostanie przy stole z kartką i ołówkiem, 

podczas gdy reszta przejdzie się po klasie i postara się zapamiętać dobra z wycinków gazet. Po zapoznaniu się z 

wycinkami, członkowie grupy wrócą do stołu i wszyscy razem zadecydują, które dobra kwalifikują się jako 

potrzeby, a które kwalifikują się jako zachcianki.  

5. Popros aby uczniowie uformowali okrąg*. Wręcz 10-ciu losowo wybranym dzieciom kamyczki/monety/kulki z 

papieru. Wytłumacz zasady gry: uczniowie będą przekazywać sobie kamyczki/monety/kulki z papieru po okręgu, 

do momentu kiedy powiesz “STOP”.  Zadaj 10-ciu uczniom z kamykami w ręku następujace pytania: 

• Czy kiedykolwiek chciałeś kupić produkt, jedynie na podstawie jego reklamy? 

• W jaki sposób możesz wykorzystać zdobytą dzisiaj wiedzę, aby stworzyć swój własny budżet? 

• Czy pewne zasoby niefinansowe mogą zwiększyć ilość pieniędzy, którą posiadamy? W jaki sposób? 

*Jeżeli pracujesz w zatłoczonej klasie z wieloma uczniami, nie muszą oni formować okręgu.  
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Budżetowanie w celu Oszczędzania    
 

Cel: 
Pod koniec lekcji, uczniowie powinni być w stanie: 

a) zrozumieć dlaczego budżet pomaga efektywnie oszczędzić pieniadze 

b) stworzyć swój własny budżet 

 
 Instrukcja: 
Przed lekcją przygotuj tabelę pt. “Mój Budżet” na tablicy, tak aby później uczniowie mogli przerysować ją do swoich 

zeszytów.  
1. Na początek, zapytaj klasę dlaczego, czasami, ludzie nie są w stanie zaoszczędzić pieniędzy?  

2. Poproś aby uczniowie wysłuchali historii Jana.  

 

“Janek ma 12 lat i żyje w dużym mieście. Uczęszcza on do 6-tej klasy w publicznej szkole podstawowej. Mama Janka 

każdego tygodnia daje mu kieszonkowe, pozostawiając mu w pełni decyzje dotyczące wydatków. Może on np. 

zadecydować czy woli pojechać do szkoły autobusem czy iść na piechotę (jest to krótki dystans). Może on także wybrać 

czy kupi przekąske w szkolnym sklepiku, czy przyniesie ze soba zapakowaną kanapke. Dodatkowo, może on zadecydować 

o kupnie dóbr takich jak słodycze, komiksy lub zabawki. Jankowi podoba się życie w mieście. Jest tu więcej rzeczy do 

robienia oraz zobaczenia niż na wsi, gdzie kiedyś mieszkał. Mimo wszystko, Janek bardzo tęskni za swoimi bliskimi, którzy 

pozostali na wsi. Zbliżają się wakacje więc nie może się doczekać, aż będzie miał okazję ich odwiedzić. Jego mama 

powiedziała mu jednak, że jeżeli chce jechać na wieś, musi sam zaoszczędzić na to pieniądze! 

 

Ten fakt troszeczkę zdezorientował Janka. Nie wiedział on jak zaoszczędzić wystarczajaco pieniedzy na czas. Janek zdaje 

sobie sprawę z tego, że może oszczędzić zmniejszając część swoich wydadków, ale czasami trudno mu się oprzeć 

rzeczom, które znajduje w sklepie. Aby mu pomóc, jego mama doradziła stworzenie listy miesięcznego dochodu oraz 

wydatków. Kiedy Janek wypełnił listę, zorientował się, że co miesiąc wydaje wszystkie swoje pieniądze, nie oszczędzając 

nic na wycieczkę na wieś.” 
 

3. Teraz, zwróć uwagę uczniów na tabelę narysowaną na tablicy oraz poproś ich aby przerysowali ją do swoich 

zeszytów.  

 

“Mój Budżet” 

Miesięczny dochód Miesięczne wydatki 

Kieszonkowe  Oszczędności  

Praca / Obowiązki  Słodycze  

Prezenty  Zabawki  

Inne  Transport  

Inne  Inne  

Całkowity przychód  Łaczne wydatki  

  Balans (całkowity 
przychód minus łaczne 
wydatki) 

 

   
4. Poproś dzieci aby poświęciły 5 do 10-ciu minut na wypełnienie powyższej tabelki. 

5. Gdy uczniowie wypełnią swoje tabelki, zadaj im następujace pytania: 

• Czy wydajesz wszystkie pieniadze, które dostajesz co miesiąc, czy oszczędzasz część z nich na przyszłość? 

• Czy wydajesz większość swoich pieniędzy na zachcianki, np. słodycze? 

• Czy jeżeli zaczniesz planować i kontrolować swoje wydatki, będziesz w stanie zaoszczędzić pieniadze? 

6. Na koniec, zapytaj uczniów ile pieniędzy chcieliby oszczędzić miesięcznie. Następnie, zaproponuj im aby 

zmniejszyli liczbę wydatków na produkty, które nie są niezbędne - to pozwoli im zaoszczędzić pewną sumę 

pieniędzy każdego miesiąca! 



8 Here write the title 

 Planowanie Działań 
 

Cel: 
Pod koniec lekcji, uczniowie powinni być w stanie: 

a) podzielić nadrzędny cel, który zamierzają osiągnąć, na etapy 

b) zrozumieć różnicę pomiędzy krótko-, średnio-, oraz długoterminowym celem. 

 
Instrukcja: 

1. Poproś uczniów aby podnieśli rękę, jeżeli kiedykolwiek postawili sobie krótko-, średnio-, lub długoterminowy 

cel. Policz ile uczniów podniosło rękę i zapisz liczbę na tablicy.  

• Krótkoterminowy cel: na dany dzień albo tydzień (np. Co będziesz jadł) 

• Średnioterminowy cel: na dany miesiąc lub kilka miesięcy (np. Jak będziesz uczył się do egzaminu) 

• Długoterminowy cel: na kilka lat (np. Co będziesz robił bo skończeniu szkoły) 

2. Wytłumacz dzieciom, że dzisiaj stworzą plan osiągnięcia średnioterminowego celu – szkolnego ogródka.  

3. Podziel klasę na dwie grupy: 

• Jedna grupa stworzy plan, w jaki sposób założyć ogródek. 

• Druga grupa opracuje plan konserwacji i użytkowania ogrodu kwiatowego po jego uruchomieniu. Uczniowie 

powinni także stworzyć dziennik, aby śledzić bieżące prace. 

4. Narysuj na tablicy tabelę, która pomoże dzieciom stoworzyć ich plany. Będą oni musieli zadecydować co musi 

być zrobione, kiedy powinno to być zrobione, kto to zrobi, i czy będzie to kosztowało jakiekolwiek pieniądze. 

Jeżeli uczniowie będą mieli jakiekolwiek problemy z wykonaniem zadania, pomóż im podając wzory z 

przykładowego planu dla nauczycieli.  

 
 Grupa 1: Plan Założenia Ogrodu 

Kroki Ostateczny 
termin: 
dzień/miesiac/rok 

Osoby 
odpowiedzialne 

Koszt 

    
 

Grupa 2: Plan Konserwacji Ogrodu 

Zadanie Dzień/Godzina Osoby 
odpowiedzialne 

Koszt  

    
 

 
1. Kiedy uczniowie będą gotowi, poproś obie grupy o zaprezentowanie ich planów na forum klasy. Omówcie oba z 

nich, aby ostatecznie podzielić obowiazki.  

2. Przypomnij dzieciom, że każdego dnia osoby odpowiedzialne za ogródek będą miały za zadanie zanotować co 

zrobiły, oraz przekazać całej klasie informacje o stanie ogródka.  

3. Na koniec, zapytaj uczniów czy którekolwiek z nich planuje założyć ogródek w swoim domu lub okolicy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

                                                                                                                                         Materiały dla nauczycieli ǀ Wiek: 10-14 
  

 
9 

 

Materiał: Przykładowy plan dla nauczycieli. 
Plan Założenia Ogrodu 

Kroki 
 

Ostateczny termin: 
dzień/miesiac/rok  

Osoby odpowiedzialne Koszt 

Zdobyć pozwolenie na założenie 
ogrodu 

W przyszłym tygodniu Nauczyciel No 

Wybrać rośliny    

Kupić rośliny    

Itd.    

Plan Konserwacji Ogrodu 

Kroki  Dzień/Godzina Osoby odpowiedzialne Koszt 

Codzienna kontrola i podlewanie (jeśli 
potrzebne) 

Poniedziałek 8:30 rano A, B, C  

…   

Piatek 15:00 D,E,F  

Pielenie ogrodu    
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Cele życiowe  
 

Cel: 
Pod koniec lekcji, uczniowie powinni być w stanie: 

a) pojąć związek pomiędzy odpowiedzialnością i podejmowaniem dobrych życiowych wyborów. 
 

  

Instrukcja: 
1. Rozpocznij dyskusję w klasie, zadając następujace pytania: 

• Czy ktokolwiek z was podjął kiedyś niewłaściwą decyzję? 

• Czy jeżeli mielibyście możliwość, zmienilibyście tą decyzję na inną? 

• Dlaczego podejmowanie dobrych, przymyślanych decyzji jest ważne? 

• W jaki sposób odpowiedzialność wpływa na podejmowanie właściwych wyborów życiowych? 

• W jaki sposób Twoje działania wpływają na innych? 

• W jaki sposób oceniasz, co należy zrobić? 

2. Podziel uczniów na grupy (5-7 osób) i poproś każdą z nich o przygotowanie skeczu lub piosenki na temat: 

Podejmowanie właściwych życiowych decyzji.  

3. Daj wszystkim kilka minut na przygotowanie. Następnie poproś każdą grupę o zaprezentowanie skeczu/piosenki 

reszcie klasy. 

4. Zapytaj uczniów co sądzą o występach przygotowanych przez inne grupy – jakie było ich znaczenie. Zachęć do 

dyskusji. 
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Moja przyszłość                                    
 

Cel: 
Pod koniec lekcji, uczniowie powinni: 

a) zrozumieć, że różne zawody wymagają różnych umiejętności, wiedzy, oraz zaangażowania.  

b) być gotowi podjąć różne obowiazki, aby zrealizować swoje cele.  
 

 

 Instrukcja: 
1. Poproś uczniów aby utworzyli okrąg. Rozdaj 10-ciu losowo wybranym dzieciom po kamyczku (lub jakimkolwiek 

małym przedmiocie).  

2. Wytłumacz zasady gry: uczniowie będą przekazywać sobie kamyczki po okręgu, do momentu kiedy powiesz 

“STOP”. Uczniowie trzymający kamyczki w tym momencie, będą mieli za zadanie podejść do tablicy i napisać na 

niej nazwę jakiegokolwiek zawodu.  

3. Kontynuuj zabawę przez 5-10 minut, tak aby jak najwięcej uczniów miało okazję podejść do tablicy.  

4. Poproś uczniów aby wyobrazili sobie siebie w wieku 25 lat oraz zastanowili się jakiego typu zawód chcieliby 

wykonywać w tym wieku. Zaznacz, że powinni oni wziąć pod uwagę następujące elementy: 

• Poziom odpowiedzialności związany z pracą.  

• Wymagany poziom edukacji 

• Wymagane umiejętności 

• Poziom ryzyka związany z pracą (np. zagrożenia dla zdrowia, samopoczucia) 

• Ilość godzin pracy (na dzień/tydzień) 

• Poziom zarobków 

• Zapotrzebowanie na dany rodzaj pracy 

5. Proproś uczniów aby w parach przedystkutowali swoje odpowiedzi na powyższe pytania. Zachęć ich do 

zadawania pytań i bycia otwartym na cele innych.  

6. Następnie, poproś uczniów aby indiwidualnie zastanowili się jakie kroki musieliby podjąć, aby osiągnąć swój cel 

związany z karierą. 

7. Po 10-ciu minutach, poproś uczniów aby ponownie dobrali się w pary i przedyskutowali swoje odpowiedzi.  

8. Poproś aby każda para podzieliła się z resztą klasy, o czym dyskutowała. Weź pod uwagę następujace pytania: 

• Czy łatwo było postawić sobie cel do osiągnięcia w wieku 25 lat? Dlaczego? Dlaczego nie? 

• Czy łatwo było ustalić jak dążyć do tego celu? Dlaczego? Dlaczego nie? 

• Czy Ty i Twój partner zidentifikowaliście jakiekolwiek podobne kroki na drodze do swojej kariery? Czy są ludzie, 

którzy mogliby wam pomóc osiagnac cel? 

9. Zaznacz, jak ważne jest stawianie sobie celów oraz identifikowanie kroków potrzebnych do ich realizacji. Zwróć 

uwagę, że czasami osiagnięcie celu nie jest łatwe. Cel może także ulec zmianie z biegiem czasu.  
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