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W Klinice Urologii i Neurochirugii
dzieci zapoznane zostały z różnymi

sposobami płatności oraz
określeniami: pieniądz, banknot,

moneta, karta płatnicza. 

Wrzesień 2021



Październik 2021

Dzieci poznały znaczenie
pojęcia "bank" i instytucji

związanych z
wytwarzaniem pieniędzy

oraz ich głównych zadań.  



W listopadzie omówiliśmy
zależność pomiędzy porami roku,
świętami, a ceną produktu.
Dodatkowo dzieci poznały pojęcia:
cena, droższy, tańszy.

Listopad 2021



Grudzień 2021

Kontynuując realizację
projektu w Klinikach

Urologii i Neurochirurgii
dzieci zapoznane zostały

z pojęciami: praca,
bezrobocie, emerytura.

Dowiedziały się także jaka
jest różnica pomiędzy

potrzebami, a
zachciankami. 



Styczeń 2022

"Jaki można mieć zawód?" - pod takim
hasłem dzieci z Kliniki Urologii i

Neurochirurgii przystąpiły do zajęć
mających na celu zapoznanie się z

pojęciami: zawód, przedsiębiorca, firma,
fabryka.

Przedszkolaki słuchały opowiadania i  
 uzupełniały karty pracy, jak również

ćwiczyły koordynację wzrokowo-
ruchową poprzez układanie obrazka

misia składającego się z kilku
elementów.



Luty był kolejnym miesiącem
działań edukacyjnych

związanych z projektem "ABC
Ekonomii". Dzieci z Kliniki
Urologii i Neurochirurgii z

zainteresowaniem poznały
czym są obowiązki domowe.

Karty pracy umożliwiły
dzieciom zapoznanie się z
podstawowymi zasadami

utrzymania porządku w
domu oraz planowania

swoich zadań. 

Luty 2022



W marcu 
dzieci poznały znaczenie 

pojęć "wolontariat" i
"wolontariusz". 

Dowiedziały się dlaczego należy
pomagać oraz angażować się w

działania charytatywne. 
Z zainteresowaniem przystąpiły

do działań praktycznych,
podczas których 

wykonywały karty pracy. 

Marzec 2022



19 kwietnia 2022 w Klinice Urologii i
Neurochirurgii w IPCZD odbyły się kolejne

zajęcia w ramach projektu "ABC Ekonomii".

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały
fragmentu opowiadania, z którego

dowiedziały się, czym jest "bogactwo",
"bieda" oraz zapoznały się z różnicami

pomiędzy potrzebami a zachciankami. 

Wykonanie kart pracy przyczyniło się do
rozwijania umiejętności matematycznych

wśród najmłod. 

Kwiecień 2022



W ramach projektu ABC Ekonomii w świetlicy
Kliniki Urologii i Neurochirurgii odbyły się
kolejne zajęcia pod hasłem "Co to takiego
reklama?".

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem i
zaangażowaniem słuchały opowiadania, dzięki
któremu zapoznały się z pojęciami: reklama,
promocja, hit. Następnie z ochotą przystąpiły
do wykonania kart pracy. 

Zajęcia umożliwiły dzieciom rozwijanie
umiejętności orientacji w przestrzeni oraz
dokonywanie obliczeń matematycznych w
podanym zakresie. 

Maj 2022


