KARTY PYTAŃ

Odwiedzasz dziadków,
a oni dają Ci 5 zł.

A

Biegniesz do sklepu po ciastko
i wybierasz największe.

B

Mimo, że masz ochotę na ciastko,
decydujesz się na tańszego lizaka,
a resztę wrzucasz do skarbonki.

C

Sąsiadka prosi Cię o pomoc
w wyprowadzaniu psa, akurat w czasie,
gdy leci Twój ulubiony program w TV.
Możesz zarobić na tym 10 zł. Co robisz?

A

Rezygnuję z programu w TV i chętnie
idę na spacer z psem, a zaoszczędzone
pieniądze wrzucam do skarbonki.

B

Idę na spacer z psem, po drodze, za
zarobione pieniądze, kupuję napój.
Resztę wrzucam do skarbonki.

C

Przepraszam sąsiadkę, ale bardzo
lubię ten program i nie chcę przegapić
tego odcinka. Zostaję w domu
i oglądam telewizję.

Chowasz całą kwotę do skarbonki.

Nadchodzi kiermasz szkolny. Każdy z uczniów
może wystawić dowolne przedmioty, pod
warunkiem, że przygotuje je samodzielnie na
dodatkowych zajęciach w szkole. Połowa
dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona
na cele charytatywne, a drugą będziesz mógł
zachować dla siebie. Czy weźmiesz udział
w kiermaszu?

A

Oczywiście, że tak! Nie dość, że
pomożesz potrzebującym, to jeszcze
zarobisz trochę pieniędzy.

B

Nie bierzesz udziału, nie lubisz
dodatkowych zajęć w szkole.

C

Wziąłbyś udział, gdybyś wszystkie
pieniądze mógł zachować dla siebie.

Brakuje Ci dodatkowych pieniędzy na
wymarzoną zabawkę. Jak myślisz, która
z poniższych propozycji ich zdobycia
byłaby najbardziej odpowiednia?

Wujek, który prowadzi sklep zoologiczny,
potrzebuje pomocy w czyszczeniu klatek
dla zwierząt. Proponuje, abyś przychodził
do niego w każdy piątek po szkole, a za
pracę dostaniesz 5 zł. Co robisz?

Wczoraj rodzice dali Ci 5 zł. Zamierzałeś
kupić sobie drożdżówkę do szkoły,
jednak mama poleciła Ci schować
pieniądze do skarbonki, a do szkoły
przygotować kanapki. Co robisz?

Samochód rodziców jest brudny. Tata
zaproponował, żebyś go umył, za co
otrzymasz 5 zł. Co robisz?

A

Zgadzasz się! W każdy piątek po szkole
pomagasz wujkowi, a wychodząc od
niego, w nagrodę za dobrze wykonaną
pracę, kupujesz sobie kilka cukierków.

A

Prosisz mamę o pomoc
i przygotowujecie wspólnie kanapki –
są zdrowsze od drożdżówki,
a dodatkowo oszczędzasz pieniądze.

A

Chciałbyś dostać pieniądze, ale
bardzo nie lubisz błota i zimnej wody,
dlatego proponujesz tacie żeby
pojechał na myjnię.

B

Nie zgadzasz się, bo w piątki często
odwiedzają Cię koledzy z klasy, bardzo
lubisz te wizyty i nie chcesz z nich
rezygnować.

B

Masz ogromną ochotę na drożdżówkę,
dlatego za cale 5 zł kupujesz
największą jaka jest są w sklepie.

B

Nie lubisz sam myć samochodu,
dlatego prosisz tatę, żeby Ci pomógł.

C

C

Robisz z mamą kanapki, ale na
pocieszenie kupujesz sobie małego
batonika.

Zgadzam się! Myję samochód
i zarabiam 5 zł.

C

Zgadasz się! Całą kwotę odkładasz do
skarbonki, bo zbierasz na wymarzoną
zabawkę.

Niedaleko Ciebie mieszkają starsi
państwo. Proszą Cię, abyś zrobił dla
nich zakupy w sklepie obok, a za resztę
kupił sobie jakiś smakołyk lub schował
pieniądze do skarbonki. Co robisz?

Pożyczyłeś choremu koledze z klasy swój
zeszyt z lekcjami. W zamian za dobry
uczynek, jego rodzice postanowili Ci
podziękować i pozwolić Ci wybrać dla
siebie nagrodę. Którą z nich wybierzesz?

Rodzice proszą Cię o zgrabienie liści,
ale akurat miałeś iść się pobawić
z rówieśnikami. Co robisz?

A

Telefon do dziadków i prośba
o sponsorowanie zakupu.

A

Zgadasz się! Robisz zakupy, a za
resztę kupujesz czekoladę.

A

Największy puchar lodów jaki będzie
w cukierni!

A

Pomagam rodzicom, pójdę pobawić
się później.

B

Przygotowanie lemoniady i sprzedaż
przed domem.

B

Niestety, ale akurat miałeś iść do
kolegi, więc nie zgadasz się.

B

B

Idę się pobawić, pograbię liście
później.

C

Upieczenie ciasteczek z mamą
sprzedaż na szkolnym kiermaszu.

C

Zgadasz się, robisz zakupy, a resztę
wkładasz do skarbonki.

Pożyczyłeś zeszyt koledze, bo tego
potrzebował, więc grzecznie dziękujesz
za nagrodę i prosisz, żeby kolega Cię
odwiedził, kiedy wyzdrowieje.

C

Idę się pobawić i sugeruję, żeby
rodzice pograbili liście sami, bo bardzo
nie lubisz tego robić.

C

Co prawda pożyczyłeś koledze zeszyt
z dobrego serca, ale nie odmówisz
sobie nagrody i wybierasz małego
batonika.

KARTY PYTAŃ

Z kolegami z klasy poszliście do lodziarni.
W lodówkach piętrzą się same lodowe
smakołyki. Co wybierzesz?

Jesteś z rodzicami na zakupach. Na
sklepowej półce zauważyłeś najnowszy
model ulubionej zabawki. Co robisz?

A

Największego loda z bitą śmietaną i
Twoją ulubioną polewą.

A

Oczywiście, że kupujesz! Przecież
czekałeś na nią tyle miesięcy!

B

Małego loda bez dodatków.

B

C

Nic. Spędzisz milo czas z kolegami, a
pieniądze przeznaczone na lody
wrzucisz do skarbonki.

Postanawiasz poczekać aż cena
spadnie i kupisz ją później.

Mają odwiedzić Cię przyjaciele. Prosisz
rodziców, by kupili z tej okazji pizzę.
Rodzice proponują, abyście wspólnie
z nimi i kolegami przygotowali domową
pizzę. Co robisz?

C

A

Nie podoba Ci się ten pomysł, wolisz
pizzę zamówioną z pizzerii.

A

Próbujesz wszelkimi sposobami
namówić rodziców na jej kupno.

B

Pytasz mamy, czy możecie kupić
tańszą pizzę w sklepie, a drugą upiec
razem z kolegami.

B

Korzystasz ze swoich oszczędności i
kupujesz czekoladę.

C

Zgadasz się, bo wiesz, że dzięki temu
oszczędzicie pieniądze, a dodatkowo
wiesz, że wspólne przygotowywanie
posiłku to świetna zabawa.

A

Prosisz rodziców, żeby po szkole
jechać od razu do księgarni. Musisz ją
mieć!

B

Mimo że bardzo chcesz mieć tę
książkę, postanawiasz poczekać aż
pojawi się w bibliotece i przeczytasz ją
całkowicie za darmo.

Po przemyśleniu, stwierdzasz, że
chociaż zabawka jest świetna, to tak
naprawdę jej nie potrzebujesz, bo
masz wiele podobnych w domu.

Jesteś z rodzicami w supermarkecie
i widzisz ogromną czekoladę. Na jej
widok cieknie Ci ślinka. Co robisz?

C

Właśnie ukazała się najnowsza część
Twojej ulubionej książki. Co robisz?

Opierasz się pokusie, bo szybko
przypominasz sobie, na co zbierasz
pieniądze.

Kolega namawia Cię na zrobienie psikusa
koleżance i proponuje dosypać jej soli do
soku. Co robisz?

A

B

Uważasz, że to bardzo niegrzeczne, nie
zgadzasz się i odwodzisz go od tego
pomysłu.
Zgadasz się, to doskonały żart!

W szkole zbliża się coroczny bal
przebierańców. Jak się do niego
przygotujesz?

A

Poprosisz rodziców, aby kupili nowy
wystrzałowy strój kowboja/księżniczki.

B

Postanawiasz przygotować strój z
rzeczy dostępnych w domu. Maskę
możesz wykonać z papieru, bandaże z
apteczki posłużą jako element ubioru
mumii, a sukienka mamy może stać
się elegancką suknią balową.

Rodzice nie chcą Ci kupić nowej zabawki.
Co robisz?

Cały dzień marzysz o czekoladowych
ciasteczkach z ulubionej cukierni.
Rodzice zgadzają się na kupno ciastek,
jednak sugerują, żebyście zrobili
ciasteczka samodzielnie w domu.
Co robisz?

A

Zaciekawił Cię pomysł rodziców i
prosisz ich o pomoc w upieczeniu
ciasteczek. To musi być świetna
zabawa!

B

Skoro rodzice się zgodzili,
postanawiasz skorzystać z okazji i
kupić ciasteczka.

Jesteś na wycieczce szkolnej.
Zatrzymujecie się z klasą przy ulubionej
restauracji z hamburgerami i frytkami.
Większość kolegów kupuje zestawy
z gratisową zabawką, ale Ty masz
kanapki, które przygotowała Ci mama.
Co robisz?

A

Dzwonię do dziadków :)

A

B

Robię scenę w sklepie, może mój płacz
spowoduje, że się zgodzą.

Mimo kanapek w plecaku, kupujesz
zestaw, bo też chcesz zabawkę.

B

Zjadasz przygotowane przez mamę
kanapki – są znacznie zdrowsze, a do
tego zaoszczędzasz pieniądze i nie
robisz przykrości mamie.

C

Kupujesz małego hamburgera, bo nie
możesz się powstrzymać.

C

Staram się zrozumieć ich decyzję i nie
rozpaczać. W końcu mam dużo innych
zabawek w domu.

KARTY ODPOWIEDZI

Odwiedzasz dziadków,
a oni dają Ci 5 zł.

A

Nie otrzymujesz dodatkowej kwoty.

B
C

A

Brawo! Dostajesz 10 zł.

Otrzymujesz 3 zł.

B

Dostajesz 5 zł.

Otrzymujesz 5 zł.

C

Nie otrzymujesz dodatkowej kwoty.

Nadchodzi kiermasz szkolny. Każdy z uczniów
może wystawić dowolne przedmioty, pod
warunkiem, że przygotuje je samodzielnie na
dodatkowych zajęciach w szkole. Połowa
dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona
na cele charytatywne, a drugą będziesz mógł
zachować dla siebie. Czy weźmiesz udział
w kiermaszu?

A

Doskonale! To prawidłowa
odpowiedź! Otrzymujesz 10 zł.

B

Niestety, Twoja decyzja nie była
poprawna. Nie otrzymujesz
dodatkowej kwoty.

C

Sąsiadka prosi Cię o pomoc
w wyprowadzaniu psa, akurat w czasie,
gdy leci Twój ulubiony program w TV.
Możesz zarobić na tym 10 zł. Co robisz?

Zła decyzja. Pamiętaj, żeby
w przyszłości pomagać innym! Nie
otrzymujesz żadnej kwoty i idziesz 3
pola do przodu (jeśli traﬁasz na pole
„szansa” nie korzystasz
z przypisanego do niej bonusu).

Brakuje Ci dodatkowych pieniędzy na
wymarzoną zabawkę. Jak myślisz, która
z poniższych propozycji ich zdobycia
byłaby najbardziej odpowiednia?

A

B

C

Niestety, to nie jest dobra odpowiedź.
Nie otrzymujesz dodatkowych
pieniędzy.
Świetnie! To dobry sposób na
zarobienie pieniędzy.
Otrzymujesz 5 zł!
Świetnie! To dobry sposób na
zarobienie pieniędzy.
Otrzymujesz 5 zł!

Wujek, który prowadzi sklep zoologiczny,
potrzebuje pomocy w czyszczeniu klatek
dla zwierząt. Proponuje, abyś przychodził
do niego w każdy piątek po szkole, a za
pracę dostaniesz 5 zł. Co robisz?

A

Po przekroczeniu każdego pola
„piątek” (niezależnie od tego, czy na
nim staniesz), otrzymujesz 2 zł.

B

Tracisz szansę na dodatkowe
pieniądze. Nie otrzymujesz
dodatkowej kwoty.

C

Po przekroczeniu każdego pola
„piątek”(niezależnie od tego, czy na
nim staniesz), otrzymujesz 5 zł.

Niedaleko Ciebie mieszkają starsi
państwo. Proszą Cię, abyś zrobił dla
nich zakupy w sklepie obok, a za resztę
kupił sobie jakiś smakołyk lub schował
pieniądze do skarbonki. Co robisz?

A

Dobrze, że pomagasz starszym,
jednak nie możesz otrzymać
dodatkowych pieniędzy, bo wydałeś je
na czekoladę.

B

Zła odpowiedź. Nie otrzymujesz
dodatkowych pieniędzy.

C

Brawo! Jesteś rozsądny i bardzo
grzeczny. Otrzymujesz 5 zł.

Wczoraj rodzice dali Ci 5 zł. Zamierzałeś
kupić sobie drożdżówkę do szkoły,
jednak mama poleciła Ci schować
pieniądze do skarbonki, a do szkoły
przygotować kanapki. Co robisz?

Samochód rodziców jest brudny. Tata
zaproponował, żebyś go umył, za co
otrzymasz 5 zł. Co robisz?

A

Niestety, ale nie otrzymujesz
dodatkowej kwoty.

To błędna decyzja. Nie otrzymujesz
żadnych pieniędzy.

B

Otrzymujesz 2 zł.

Otrzymujesz 3 zł.

C

Super! Otrzymujesz 5 zł.

A

Doskonała decyzja! Otrzymujesz 5 zł.

B
C

Pożyczyłeś choremu koledze z klasy swój
zeszyt z lekcjami. W zamian za dobry
uczynek, jego rodzice postanowili Ci
podziękować i pozwolić Ci wybrać dla
siebie nagrodę. Którą z nich wybierzesz?

Rodzice proszą Cię o zgrabienie liści,
ale akurat miałeś iść się pobawić
z rówieśnikami. Co robisz?

A

Nie otrzymujesz dodatkowej kwoty.

A

B

Brawo! Świetna decyzja! Wyciągnij
kolejną zieloną kartę (poza kolejką).

Super! Za pomoc rodzicom,
otrzymujesz 5 zł.

B

Dobrze, że pomogłeś rodzicom, ale
lepiej byłoby, gdybyś pomógł od razu.
Otrzymujesz 2 zł.

C

Błędna odpowiedź. Nie otrzymujesz
dodatkowej kwoty

C

Dobrze, że pomyślałeś o tym, żeby nie
obciążać budżetu kolegi dużą kwotą
i wybrałeś skromną nagrodę. W tej
kolejce nie otrzymujesz jednak
dodatkowej kwoty.

KARTY ODPOWIEDZI

Z kolegami z klasy poszliście do lodziarni.
W lodówkach piętrzą się same lodowe
smakołyki. Co wybierzesz?

A

Płacisz 5 zł za loda. Oddajesz tę kwotę
z uzbieranych pieniędzy.

B

Płacisz za loda 2 zł. Oddajesz tę kwotę
z uzbieranych pieniędzy.

C

Zachowujesz całą kwotę, dzięki czemu
szybciej uzbierasz na wymarzony cel.

Mają odwiedzić Cię przyjaciele. Prosisz
rodziców, by kupili z tej okazji pizzę.
Rodzice proponują, abyście wspólnie
z nimi i kolegami przygotowali domową
pizzę. Co robisz?

A

Płacisz za pizzę z własnych pieniędzy.
Oddajesz z uzbieranej kwoty 20 zł.

B

Za kupioną w sklepie pizzę płacisz
z własnych oszczędności. Oddajesz
z uzbieranej kwoty 10 zł.

C

Świetna decyzja! Zachowujesz całą
uzbieraną kwotę.

Jesteś z rodzicami na zakupach. Na
sklepowej półce zauważyłeś najnowszy
model ulubionej zabawki. Co robisz?

Właśnie ukazała się najnowsza część
Twojej ulubionej książki. Co robisz?

W szkole zbliża się coroczny bal
przebierańców. Jak się do niego
przygotujesz?

A

Oddajesz połowę uzbieranych do tej
pory pieniędzy.

A

Oddajesz połowę uzbieranych do tej
pory pieniędzy.

A

Oddajesz połowę uzbieranych do tej
pory pieniędzy.

B

Oddajesz całe kolejne kieszonkowe.

B

Zachowujesz całą kwotę.

B

Zachowujesz całą kwotę.

C

Zachowujesz całą kwotę.

Jesteś z rodzicami w supermarkecie
i widzisz ogromną czekoladę. Na jej
widok cieknie Ci ślinka. Co robisz?

A

Oddajesz z uzbieranej kwoty 5 zł.

B

Oddajesz z uzbieranej kwoty 5 zł.

C

Zachowujesz całą uzbieraną kwotę.

Kolega namawia Cię na zrobienie psikusa
koleżance i proponuje dosypać jej soli do
soku. Co robisz?

A

Doskonale! Jesteś bardzo rozsądny.
Zachowujesz wszystkie pieniądze!

B

Musisz oddać koleżance pieniądze za
zniszczony sok (oddajesz 5 zł). Za
swoje zachowanie dostajesz uwagę od
nauczyciela i musisz przeskoczyć 3
pola do przodu (jeśli traﬁasz na pole
„szansa” nie korzystasz z przypisanego
do niej bonusu).

Rodzice nie chcą Ci kupić nowej zabawki.
Co robisz?

A

Nie udaje Ci się namówić dziadków
na zakup zabawki. Oddajesz rodzicom
1 zł za korzystanie z telefonu.

B

W ramach rekompensaty za
niegrzeczne zachowanie oddajesz
z uzbieranej kwoty 5 zł na cele
charytatywne.

C

Brawo! Jesteś bardzo rozsądny.
Możesz zachować wszystkie
oszczędności.

Cały dzień marzysz o czekoladowych
ciasteczkach z ulubionej cukierni.
Rodzice zgadzają się na kupno ciastek,
jednak sugerują, żebyście zrobili
ciasteczka samodzielnie w domu.
Co robisz?

A

Zachowujesz całą uzbieraną kwotę!
Dzięki tej decyzji będziesz dobrze się
bawił, a dodatkowo zaoszczędzisz
pieniądze.

B

Kupujesz ciasteczka za własne
pieniądze. Oddajesz 5 zł z uzbieranej
kwoty.

Jesteś na wycieczce szkolnej.
Zatrzymujecie się z klasą przy ulubionej
restauracji z hamburgerami i frytkami.
Większość kolegów kupuje zestawy
z gratisową zabawką, ale Ty masz
kanapki, które przygotowała Ci mama.
Co robisz?

A

Oddajesz 10 zł z uzbieranej kwoty.

B

Brawo! Świetna decyzja, możesz
zachować wszystkie oszczędności.

C

Oddajesz z uzbieranej kwoty 3 zł

KARTY ODPOWIEDZI

Kolega z klasy był chory, przez co nie
mógł uczestniczyć w zajęciach. Prosi Cię
o pomoc w lekcjach. Co robisz?
Chętnie mu pomagam, bo wiem jak
trudno samemu nadrobić zaległości .

B

Odmawiam, bo wolę pobawić się
z kolegami.

C

Odmawiam, ale proszę innego kolegę,
żeby pomógł.

Sąsiadka prosi żebyś zaopiekował się jej
kotkiem, podczas gdy ona pojedzie po
zakupy. Co robisz?

A

Nie umiem się zajmować zwierzętami,
więc odmawiam.
Chętnie jej pomogę! Uwielbiam
zwierzęta, a sąsiadom trzeba
pomagać!

C

Odmawiam, bo mam dużo zajęć
dodatkowych i jestem bardzo
zmęczony.

