
Edukacja finansowa dzieci Edukacja finansowa dzieci 

Podręczniki dla 
dzieci, rodziców i nauczycieli

Edukacja Finansowa Crown     www.crown.org.pl







Dzieci do 7 lat
1. Życzenie – Co Bóg mówi na temat 

pieniędzy
2. Kogo ta piłka - Bóg właścicielem 

wszystkiego
3. Wierny sługa – Noe dba o zwierzęta
4. Dawid i owce – Pracując dla Pana
5. Dwa grosze - dawanie5. Dwa grosze - dawanie
6. Mądre mrówki – oszczędzanie
7. Lalka – zadowolenie
8. Sklep z zabawkami – dług
9. Król Salomon – szukanie rady
10. Cenna zguba – szczerość
11. Na spotkanie z najlepszym przyjacielem – zbawienie
12. Niespodzianka  - przyjaźń



Dzieci 8-12 lat
1. Na rozpocz ęcie – Co Bóg mówi na temat 

pieniędzy
2. Olbrzym w jaskini - Bóg właścicielem 

wszystkiego
3. Las sosnowy – Dbając o cudze rzeczy 
4. Problem z komórkami – Dług
5. Przyjazd szczeniaków – Szukanie 5. Przyjazd szczeniaków – Szukanie 

mądrej rady
6. Cenna zguba – Szczerość
7. Kotek o imieniu Tomek – D awanie
8. Nocleg w jaskini – Pracując dla Pana
9. Hodowla mrówek – Oszczędzanie a zbawienie
10. Nowy przyjaciel – Pomaganie innym
11. Co jest w tych kartonach – Zadowolenie



Dlaczego o edukacji finansowej na lekcjach 
katechezy / religii?

• Możliwość kształtowania świadomości finansowej i 
odpowiedzialności od najmłodszych lat.

• Oferta programowa w szkole nie zawiera tego tematu.
• Program może być realizowany łącznie z bieżącym 

programem nauczania jako dodatkowy moduł.programem nauczania jako dodatkowy moduł.
• Pokazywanie praktycznych aspektów życia będącego w 

zgodzie z zasadami Pisma Świętego.
• Na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum nie ma 

edukacji w tym temacie.
• Wypełniamy lukę braku dobrych i atrakcyjnych materiałów na 

ten temat dla rodziców i nauczycieli,
• Przekazanie podstaw wiedzy finansowej opartej 

o ponadczasowe wartości Pisma Świętego.



Jak u żywać tych podr ęczników na lekcji?

• Podręcznik „Dawaj, oszczędzaj wydawaj” dla dzieci w wieku 
5-8 lat jest zgodny z nowa podstawą programową.

• Podręcznik „Sekret” może być stosowany w 5-6 klasach 
Sz.P. lub 1 klasie Gimnazjum zgodnie z nową podstawą 
programową.

• Nauczyciel może stosować je jako atrakcyjną propozycję 
uzupełnienia programu nauczania.uzupełnienia programu nauczania.

• Możliwość łatwego podziału treści podręcznika na części, 
które są realizowane w trakcie całego roku szkolnego.

• Komplet podręczników zawiera: podręcznik dla nauczyciela z 
gotowymi scenariuszami lekcji oraz zeszyt ćwiczeń dla 
ucznia.

• Scenariusze zawierają nowoczesne metody aktywizujące, 
które sprawiają, że cała lekcja jest atrakcyjna dla ucznia.



Zamówienia podręczników

Kontakt: Dawid Mrotek
Tel. 502-061-95
Mail: dmrotek@crown.org.pl.

www.crown.org.pl


