
“VERSLUMAS IR FINANSINIS 

RAŠTINGUMAS”



Priešmokykliniame amžiuje formuojasi vaikų vertybinės nuostatos. Pats

efektyviausias ir įtraukiausias būdas mokytis verslumo - patyriminės veiklos. Vaikai

ugdosi kritinį mąstymą, gebėjimą prisitaikyti prie esamos aplinkos. Veiklų metu vaikai

geba pasiskirstyti vaidmenimis, juos atlikti. Lavėja kalbiniai įgūdžiai.

Vykdant projektą stengiamės, kad temos ir veiklos būtų artimos to amžiaus

vaikams. Diskutuojame su ugdytiniais apie profesijas, kuo norėtų būti užaugę. Kodėl

visko norime, bet negalime turėti? Kokie yra norai ir poreikiai? Kaip uždirbami pinigai?

Kada reikia taupyti, o kada galima išleisti? Tokie klausimai vaikams yra labai aktualūs.

Priešmokykliniame amžiuje svarbu skatinti vaikų smalsumą, motyvaciją tyrinėti.

Tyrinėjant pinigus (banknotus, monetas), įrengiant parduotuves grupėje, vaikai ugdosi

kritinį mąstymą ir gebėjimą. Skatinami suvokti pinigų vertę. Vaikams duodamos

monetos, banknotai. Juos tyrinėja, kurių turi daugiausia, grupuoja pagal vertę ir

pavaizduotus simbolius. Lygina tarpusavyje. Pratinasi atpažinti pinigus, juos

suskaičiuoti, sudėti, atimti.



Tyrinėja, skaičiuoja, grupuoja

pagal vertę ir pavaizduotus

simbolius, lygina

tarpusavyje.



Veiklų metu “Pinigų kalykla” gamina monetas (ant monetos uždėtą 

popieriaus lapą trinant pieštuko grafitu), kopijuoja banknotus.

“Taupau – išleidžiu” iš popieriaus lanksto pinigines. 



“Mainų stalas” - dalijantis, keičiantis žaislais, geriau suvokia, kad nebūtina pirkti 

kiekvieno pageidaujamo žaislo ar daikto, gali juo pasidžiaugti geranoriškai pasikeitus.



Veiklos skatina veikti pačius vaikus. Jie domisi pirkimu, susipažįsta su sąvokomis:

centas-moneta, euras-banknotas. Vaikai gauna pirkimo ir atsiskaitymo už prekes

patirties.Veiklos skatina veikti pačius vaikus. Jie domisi pirkimu, susipažįsta su

sąvokomis: centas-moneta, euras-banknotas. Vaikai gauna pirkimo ir atsiskaitymo už

prekes patirties.

Finansinio raštingumo ir verslumo ugdymas padeda suformuoti įgūdžius. Veiklų

metu vaikai įgauna komandinio darbo, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių.

Verslumo gebėjimai reikalingi kasdieniniame gyvenime. Ugdant vaikų

kompetencijas svarbi dalis tenka bendrųjų gebėjimų ugdymui(si). Verslumo ugdymo(si)

poreikiai auga, nes tai sutampa su ugdytinio, darželio bei besikeičiančios socialinės

aplinkos interesais. Ugdomos vaikų savybės, kaip kūrybiškumas, iniciatyvumas,

nepriklausomybė, kurios skatina verslumo nuostatų ugdymą, vaikams būtų naudingos,

nepriklausomai kokia veikla jie ateityje užsiimtų. Ankstyvosios žinios ir ryšys su verslo

pasauliu suteikia tam tikrą pradinį verslininkų vaidmens visuomenėje supratimą.



Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos turinyje ekonominio raštingumo

ugdymo elementai siejami su socialine kompetencija. Galima teigti, kad ekonominio

raštingumo ugdymas atpažįstamas tik per santykių tarp skirtingų asmenų formavimą,

bei į geresnį savęs pažinimą orientuotas sritis. Būtinas šeimos aktyvus įsitraukimas.

Šeima - vienas pagrindinių finansų valdymo mokytojų. Savo finansus planuoja

intuityviai, o su vaikais apie pinigus kalbasi mažai. Vaikas privalo suprasti, kad norai

ir finansinės galimybės dažniausisi skiriasi. Finansinio raštingumo ugdymas yra

būtinas, kuo anksčiau vaikai gaus, tuo geresnių rezultatų pasieksime.

Parengė: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vida Minkuvienė


