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dla początkujących

WYCHOWANIE dziecko a świat dorosłych

O pieniądzach się nie mówi? Przecież to nieprawda! 
A gdy pyta dziecko, tym bardziej warto o nich
porozmawiać. Na miarę dziecięcej wyobraźni
i możliwości zrozumienia. 
Tekst ALEKSANDRA KSOKOWSKA-ROBAK, KATARZYNA ZEH,

psycholożki z poznańskiej Pracowni Humani

P
ie nią dze są nie o dłącz ną czę ścią
na sze go ży cia. I dzie ci też ma ją
z ni mi kon takt. Za czy na się już
przy na ro dzi nach. Al bo przy

chrzci nach. W póź niej szej wer sji – od rocz-
ku i ko lej nych uro dzin. Dziec ko do sta je pie -
nią dze w pre zen cie. Cza sem, ku ucie sze
(lub zgro zie) ro dzi ców – do rąk włas nych.
I o ile pię cio la tek jest w sta nie po wią zać
otrzy ma ną kwo tę z pu deł kiem kloc ków
lego, to dla 2-3-lat ka ko lo ro wy ban knot
zna czy du żo mniej niż sa mo cho dzik czy
wo re czek ko lo ro wych pió rek i ka my ków.
Ma luch nie ro zu mie war to ści pie nię dzy,
nie umie jej do ce nić. Du żo ła twiej mu to
zro bić, gdy za otrzy ma ną mo ne tę ku pi ma -
łą rzecz czy sma ko łyk. „Du żych pie nię dzy”
dziec ko nie ogar nia… 

Nie zwy kła za baw ka
Brzę czą ce mo ne ty, sze lesz czą ce ban kno ty,
ko lo ro wa kar ta płat ni cza to cie ka we obiek -
ty za ba wy dla ma lu cha. Rocz niak czy dwu -
la tek jesz cze nie ro zu mie, że pie nią dze ma -
ją ja kąś „war tość do da ną”. Gdy znaj dą się
w za się gu je go rę ki, chęt nie się ni mi po ba -
wi. Po sma ku je, po rzu ca, pod rze. Z ra do ścią
pisz czy, gdy pięk nie się roz sy pu ją. I wte dy
do wia du je się, że to nie ta kie zwy kłe za -
baw ki. Że ja kimś cu dem za wy rzu co ne
przed chwi lą z bal ko nu sre brzy ste kó łe czka
moż na by do stać i ba lo ni k, i chrup ki, i la -

Na prawdziwych monetach
i banknotach roi się
od bakterii. Po dotykaniu
ich zawsze myjmy ręce!

Ekonomia
sprze da je to war, ktoś go ku pu je i pła ci. I obie
stro ny trak tu ją się życz li wie i z sza cun kiem.

Wy mia na, czy li coś za coś
Pod czas za ba wy i praw dzi wych za ku pów
ma luch uczy się, o co cho dzi w ku po wa -
niu. Ob ser wu je, jak ma ma po da je pani za la -
dą pie nią dze i do sta je chleb. W tym wa -
rian cie naj ła twiej zro zu mieć ideę wy mia ny
pie nią dza na to war. Co mo że my śleć dziec -
ko, któ re wi dzi, że ta ta wsu wa kar to nik do
pu de łe czka i za bie ra wó zek z róż ny mi
wspa nia ło ścia mi? Trud no jest po wią zać
kosz wy peł nio ny za ku pa mi z ka wał kiem
pla sti ku. Dla te go war to ma lu cho wi po móc
zro zu mieć skom pli ko wa ną rze czy wi stość,
wy jaś nia jąc: „Wy bra liś my róż ne rze czy, te -
raz mu si my za nie za pła cić przy ka sie. Ta ta
ma ta ką spe cjal ną kar tę płat ni czą…”.

Pie niądz w rę ku
Naj pierw dziec ko do sta je do rą czki zło tów -
kę, że by po dać w ka sie i za pła cić za swój
dro biazg. Ma więc pie nią dze przez chwi lę.
Wy da je się, że włas ne. Po tem ro dzi ce de -
cy du ją, że mo że trzy mać mo ne tę na swo je
za ku py w kie sze ni w dro dze do skle pu.
„Tyl ko uwa żaj, że by ci nie wy pa dło” mó -
wią. Pil no wa nie pie niąż ka to też mo że być
faj na za ba wa. Wy ma ga za glą da nia co chwi -
lę do kie sze ni i spraw dza nia „Jest?”. 

Gdy po ja wia się skar bon ka, pie nią dze ma -
lu cha ma ją swo je miej sce. Moż na zo ba czyć,
ile ich jest, moż na do ło żyć lub wy jąć, moż na
o nich zde cy do wać. „Je śli chcesz na spa ce rze
ku pić so bie lo dy, weź ze skar bon ki pie nią żek”. 

Prze kaz ro dzin ny
My śle nie o pie nią dzach to też rodzaj
filozofii rodzinnej i osobistej. „Za wsze
trze ba mieć coś na czar ną go dzi nę”, „Kre -
dyt się ja koś spła ci, trze ba ko rzy stać z ży -
cia”. Ta kie prze ko na nia są prze ka zy wa ne
z po ko le nia na po ko le nie. Dzie ci po zna ją
„praw dę o pie nią dzach” i za pa mię tu ją, bo
na co dzień kie ru ją się nią ro dzi ce, dziad ko -
wie. Gdy bli scy re pre zen tu ją róż ne po dej -
ście do spraw pie nią dza, ma luch jest świad -
kiem ście ra nia się tych op cji. Do wia du je się
też, że to waż na spra wa mieć peł ne kon to.
Bo choć pie nią dze szczę ścia nie da ją, to
bez nich cza sa mi wpa da się w kło po ty.
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Lekcja oszczędzaniaPRZYCHODZI TAKI MOMENT, GDY KILKULATEK ODKRYWA, 
ŻE GDY UZBIERA SIĘ WIĘCEJ, MOŻE KUPIĆ COŚUPRAGNIONEGO. „CZY JUŻ WYSTARCZY MI NA KLOCKI?”.
TO NIEZŁA LEKCJA OSZCZĘDZANIA. I CIERPLIWOŚCI. 
Dziecko przekonuje się także, że po zakupie świnka ma pusty
brzuszek, a możliwości zakupowe chwilowo się kończą. 
Ale można przecież zacząć zbierać od nowa. Jest jeden warunek udanego uczenia się „operowania pieniędzmi”
– kwoty muszą być na miarę dziecka. Dla kilkulatka odpowiednią
kwotą będzie kilka złotych. 
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two uzyskać lub coś jest nie do stęp ne dla
nie go. Sły szy: „Co ci się po do ba?” al bo „Nie
ma my na to pie niąż ków”. Pie niądz wy stę -
pu je w tle dzie cię ce go CHCĘ, DAJ, KUP MI.
Czasa mi przy ka sie ma lec do sta je od opie -
ku na mone tę do rę ki i mo że sam za pła cić
za ulubio ny de se rek. Wte dy uczy się,
że gdy ma się w rę ce pie nią dze, po ja wia
się wie le moż li wo ści. Moż na ku pić so bie
to albo tam to…

Za ba wa w sklep
Ma łe dzie ci uwiel bia ją ba wić się w sklep,
pocztę, lo dziar nię. Naj chęt niej z ma mą, ta tą
lub star szym ro dzeń stwem, któ rzy bę dą
mó wić: „Dzień do bry pani, czy są jabł ka?”,
„Po pro szę”, „Ile pła cę?”. W dzie cię ce za ba -
wy pró bu ją wtrą cić swo je trzy gro sze pro -
du cen ci. Co raz wię cej na ryn ku za ba wek,
któ re ko ja rzą się z pie niędz mi. Ka sy tra dy -
cyj ne, ka sy fi skal ne, czyt ni ki cen, ban ko ma -
ty, mo ne ty, ban kno ty... Tak że do ro śli wpa -
da ją nie kie dy na po mysł po ży cze nia do
za ba wy włas ne go por tfe la (z za war to ścią).

2-3-la tek urzą dza ją cy w po ko ju skle pik
nie po trze bu je pa pie ro wych ko pii ban kno -
tów (a już na pew no nie war to ry zy ko wać
z praw dzi wą go tów ką). Cie ka wiej bę dzie, gdy
z po mo cą ro dzi ców lub star sze go ro dzeń -
stwa wy tnie z pa pie ru i po ko lo ru je „pie niąż -
ki” al bo uży je gu zi ków. Cho dzi o to, aby
dziec ko po zna wa ło ideę ku po wa nia – ktoś

leczkę. Więc to jest moż li we nie tyl ko
w baj ce? Dziec ku trud no to zro zu mieć.

Pier wsze kro ki na za ku pach
Na po cząt ku dziec ko jest świad kiem ku po -
wa nia. W któ rymś mo men cie za czy na się
orien to wać, że wy ra ża jąc swój za chwyt
lub znie cier pli wie nie, mo że spo wo do wać,
że coś zo sta nie ku pio ne dla nie go. Han -
dlow cy świet nie to ro zu mie ją i umiesz cza -
ją pół ki z dzie cię cy mi obiek ta mi po żą da -
nia na wy so ko ści oczu kil ku lat ka. I wte dy
maluch mo że się prze ko nać, że coś ła -


