Svajonėms reikia taupyti
Pamoka / 1-4 klasė / 40 min
LAIKAS

TRUKMĖ

0 min

1 min

1 min

11 min

PLANAS
VEIKSMAI, METODAI, VEIKLA

KĄ DARO MOKINIAI?

REIKALINGI IŠTEKLIAI

PRISTATOME TEMĄ IR PAMOKOS EIGĄ
Pirmiausia vaikai klausosi pasakojimo iš knygos „Pinigai ir kiti
Gilučių šeimos reikalai“, vėliau atlieka praktines užduotis

Klausymasis

Prezentacija, prieiga prie
istorijų audio įrašų

10 min

ISTORIJA „SVAJONĖMS REIKIA TAUPYTI“
Mokytojas paleidžia istorijos audio arba pats ją perskaito.

Klausymasis

7 min

1 UŽDUOTIS – DISKUSIJA
Mokytojas inicijuoja diskusiją:
• Sakykite, ar esate kada nors taupę svajonei?
• Ar turite taupymo tikslą? Svajonę, kuriai dabar taupote arba kuriai
norėtumėte taupyti? Papasakokite!
• Kas dažniausiai trukdo taupyti pinigus? O kas jums padeda
taupyti?

Diskusija

Mokytojas sako, kad taupymui reikia laiko ir kantrybės, bet kuo
daugiau atidedate ir kuo anksčiau pradedate taupyti, tuo greičiau
galite pasiekti savo tikslų. Nepamirškite parengti plano, kiek pinigų ir
per kiek laiko reikia sutaupyti. Būna atvejų, kai galite svajoti apie
kelionę į piratų salą Karibų jūroje, tačiau sutaupyti tam gali būti labai
labai sunku ar net neįmanoma.

1

18 min

10 min

2 UŽDUOTIS – TAUPYMO TIKSLAS IR PLANAS
Nubraižykite ir užpildykite lentelę apie savo taupymo tikslą. Tai bus
jūsų planas! Būkite atsakingi tiek dėl kainos, tiek dėl laiko, per kurį
galėsite reikiamą sumą sutaupyti. Jei nežinote tikslios kainos,
užrašykite apytikslę.

Klausymasis

Mokytojas liepia mokiniams nubraižyti lentelę ant pusės A4 formato
lapo. Apatinė puslapio dalis bus skirta kitai užduočiai.

Plano sudarymas

Taupymo tikslas

Kiek tai
kainuoja?

Iki kada planuoju
sutaupyti?

Iš kur gausiu pinigų?

Pavyzdys: noriu taupyti...
Taupymo tikslas

Kiek tai
kainuoja?

Iki kada planuoju
sutaupyti?

Futbolo batai

35 eurai

Iki vasaros
pabaigos

• Vasarą ravėsiu daržą
• Gimtadienio dovanos (pinigai)
• Parduosiu miške surinktas mėlynes

Auka sergantiems
vaikams

10 eurų

Iki gimtadienio

• Nuplausiu langus
• Kišenpinigiai
• Vieną savaitę nepirksiu mėgstamo
šokolado

...

...

...

...

Iš kur gausiu pinigų?

* Mokytojas paprašo, kad kas nors pasidalytų savo planu.

Dalijamasi savo planais
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Klausymasis
Mokytojas pasiūlo vaikams išsaugoti planą, palinki sėkmės jį
įgyvendinant ir pasiūlo švęsti mažas pergales, pvz., sutaupius eurą,
suplanuoti smagią veiklą, kad tai atšvęstų. Tai padės išlaikyti taupymo
proceso smagumą. Kiekvieną kartą, kai norėsite išleisti pinigus kam
nors kitam, prisiminkite savo planą – jis tikrai padės jums nesustoti!
28 min

10 min

3 UŽDUOTIS
Išsikelkite taupymo tikslą. Pasirinkite vieną taupymo tikslą iš savo
plano ir nupieškite jį apatinėje A4 lapo dalyje (iškart po planu).

Piešimas

Ar žinojote, kad jei nupiešite (vizualizuosite) taupymo tikslą ir paliksite
jį matomoje vietoje (pvz., prie šaldytuvo), galėsite jį pasiekti greičiau?
Taip yra todėl, kad kai tikslas yra matomas, jis sunkiau pamirštamas.
Taip pat galite jį pritvirtinti prie taupyklės ir pastatyti matomoje
kambario vietoje.

38 min

2 min

Kur padėsite savo taupymo planą ir piešinį, kad jo nepamirštumėte?

Atsakymai

Pamokos pabaiga: Ko šiandien išmokote?

Diskusija

3

