
ZAJĘCIA Z
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

EKSCYTUJĄCE INNOWACJE, KTÓRE MOGĄ ZMIENIĆ ŚWIAT



STARTER EDUKACJA ZAPRASZA 

ZORGANIZOWANE GRUPY DZIECI I MŁODZIEŻY 
NA ZAJĘCIA Z TEMATYKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

przybliżymy tematy finansów i budżetu domowego, 
będziemy zastanawiać się, czy warto oszczędzać 

rozwikłamy takie hasła jak: inflacja, kredyt, pożyczka.

Oferujemy bezpłatne spotkania w Inkubatorze Starter,
podczas których: 

       i czym jest konto oszczędnościowe,



ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ

Przedszkolaki i uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej już
wiedzą, że banknoty to nie tylko kolorowe papierki. Monety służą do
płacenia, a plastikowym kartonikiem można zapłacić za zakupy 
w sklepie. Tylko skąd się biorą pieniądze, do czego je potrzebujemy 
i czy wszystko można kupić?
 
Uczniowie na zajęciach w aktywny sposób poznają historię 
i znaczenie pieniądza. Dowiedzą się, czym jest, skąd go mamy i co 
z nim można robić. 

Dzieci zaczynają rozumieć, o co chodzi z tą całą „kasą” – wiedzą skąd
się biorą pieniądze, że do bankomatu trafiają z banku, a rodzice
mają ich ograniczoną ilość. Niektóre będą w stanie obliczyć, czy
starczy z kieszonkowego na wszystkie zachcianki.
 
Na zajęciach poruszymy temat wydatków domowych,
przedstawimy, na co rodzice wydają pieniądze i jaki to ma wpływ na
codzienne życie. Pokażemy jakie zachowania i nawyki mogą
wzmocnić budżet domowy. 

Skąd się biorą pieniądze Budżet domowy – czyli kto płaci za
wodę w wannie 

grupa wiekowa 5–7 lat grupa wiekowa 7–9 lat 



ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ

Zaczyna się okres, w którym dzieci i młodzież otrzymują pierwsze
kieszonkowe. Wiedzą za co, jednak nie zawsze wiedzą po co im
oszczędności i  jak nimi zarządzać. Często mają kłopot 
z powstrzymaniem się od nieprzemyślanych zakupów.

Podczas zajęć w aktywny sposób będziemy rozmawiać na temat
oszczędzania, poruszymy temat sprawczości młodzieży i wpływu
reklamy.

Po co oszczędzać – moje pierwsze
kieszonkowe

grupa wiekowa 9–11 lat 

Wiedza finansowa jest już coraz większa wśród młodzieży. Często
młodzież chciałaby mieć w posiadaniu własną kartę płatniczą,
chociaż nie do końca rozumie działania e-pieniędzy. Obce są jej
pojęcia związane z e-płatnościami i zależnościami finansowymi. 

Konto bankowe, lokata, kredyt, pożyczka – to tylko część haseł, które
będziemy rozkładać na czynniki pierwsze i pokazywać co młodzież
ma z nimi wspólnego. Porozmawiamy o zarządzaniu pieniędzmi,
koncie bankowym, świadomych zakupach. 

E-pieniądze – czyli wirtualne pieniądze 

grupa wiekowa 11–14 lat 



ZADZWOŃ I UMÓW 
GRUPĘ NA ZAJĘCIA

zajęcia prowadzone są bezpłatnie w siedzibie Gdańskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości Starter,
termin oraz godzina jest ustalana w porozumieniu z osobą prowadzącą,
warunkiem odbycia się zajęć jest zebranie grupy od 8 do 20 osób,
zapraszamy grupy przedszkolne, szkolne, ale również grupy nieformalne, 
zajęcia trwają jedną godzinę zegarową (60 minut),
zajęcia prowadzone są w godzinach 9:00 – 14:00,
zajęcia nie są prowadzone w formie online.

WAŻNE



KONTAKT

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

ul. Lęborska 3b 
80-386 Gdańsk

www.inkubatorstarter.pl

Alicja Świtlik
a.switlik@inkubatorstarter.pl
58 731 65 73


