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Мета: формувати у дітей уявлення про потреби і бажання, вчити розуміти відмінність
між словами «хочу» і «треба»; ознайомити з економічними поняттями «гроші», «зарплата»,
«сімейний бюджет»; підводити до розуміння того, що люди різних професій працюють і за
свою працю отримують зарплату; закріпити вміння відрізняти гривні різного номіналу;
розширювати знання про те, що таке «реклама»; розвивати спостережливість, пам’ять,
логічне та асоціативне мислення; активізувати словник дітей словами: гроші, сімейний
бюджет, зарплата, гривні, реклама; виховувати працьовитість, бажання допомогти та уміння
здійснювати самоаналіз діяльності.
Матеріал: імітація грошових купюр, «грошове» дерево, скарбничка, роздаткові
картки до д/г «Визнач ціну», набори цифр, квадрати Воскобовича, конверти, сніжинкисамоклейки, відеопроектор, коробки (3 шт.).
Хід заняття
До групової кімнати під музичний супровід заходять діти з вихователем. Вихователь
запрошує дітей привітатися з гостями.
Вихователь: Сідайте, будь-ласка. Пропоную вам відгадати загадку.
Невеликий він на зріст
Цей казковий дивний гість.
У ранковий зимній час
Поспішає він до вас.
Щоб загадку відгадати
Слід підказки пошукати.
А підказки ці незвичайні. Тамаро, допоможи мені дістати першу підказку. (Дитина занурює
руки у ємність з квасолею і дістає панчішки гнома). Ну що здогадалися, чиї це панчішки? Ні? Тоді
нам потрібна ще одна підказка. Кириле, пошукай і ти. (Дитина дістає з ємності шапочку) А тепер?
Діти: Гном.

Вихователь: Молодці, правильно. Сьогодні я розкажу вам цікаву історію про гнома.
Хочете послухати?
Діти: Так!
Вихователь: Жив був у лісі гном Економ. Він дуже багато працював і зароблені
гроші складав у скарбничку - економив. На зароблені і зекономлені гроші він збудував у лісі
свій магазин і там працює продавцем. Його дружина працює лікарем, лікує лісових
мешканців. За свою працю вони отримують ...... Ех, забула, як це називається. Ваші батьки
теж ходять щодня на роботу і отримують там ...
Діти: Зарплату.
Вихователь: Молодці. Всі гроші, які зароблені в сім’ї складають «сімейний бюджет».
То як називаються всі гроші, які заробили гном із дружиною? Повторіть.
Діти: Сімейний бюджет.
Вихователь: Правильно. Діти, у ваших сім’ях теж є «сімейний бюджет», який
складається із зароблених батьками грошей. Але потрібно вміти гроші не тільки заробляти,
але й економити. Що для цього потрібно робити?.
Діти: Потрібно берегти одяг, взуття, іграшки, меблі .... Ремонтувати у разі потреби.
Берегти воду, електроенергію. Залишки хліба не викидати у смітник, а віддавати птахам або
іншим тваринам.
Вихователь: Які ви молодці.Так багато знаєте про економію сімейного бюджету.
Пропоную вам пограти у гру «Потреби та бажання». Пригадайте – потреби, це те що нам
необхідно для життя, а бажання – це те, чого ми хочемо. Я буду показувати картинки, а ви
відповідайте, що є потребою, а що бажанням.
Вихователь: Молодці. У гнома Економа дуже багато роботи. Давайте йому
допоможемо. Я запрошую вас в подорож до чарівного лісу.
Діти: Так!
Вихователь: Шлях нам покажуть ось чарівні сніжинки.
Звучить ринг тон смс, вмикається відеозвернення:«Як же мені не радіти, всім
вітання, любі діти. У цей ранковий зимній час, запрошую до себе вас.»

Вихователь: Діти, гном Економ, пропонує нам попрацювати помічниками в його
магазині. А за те, що ми йому допоможемо, він нам за правильно виконані завдання
заплатить, як ви думаєте, що?
Діти: Гроші. Зарплату.
Вихователь: Діти, ми з вами тут як одна сім’я, давайте теж зберемо свій сімейний
бюджет. Ми з вами будемо виконувати завдання, а в кінці нашої подорожі (коли всі завдання
будуть виконані) отримаємо зарплату. Всі отримані гроші ми складемо ось у цю скарбничку
це і буде наш сімейний бюджет.
Звучить ринг тон смс, вмикається відео звернення гнома Економа:« Товари різні в
магазині щодня я продаю. Допоможіть мені ви нині позначити на іграшках ціну»
Вихователь: Економ хоче перевірити які ви продавці. На столах лежать картинки, на
яких зображено іграшки. Вам потрібно за допомогою цифр визначити ціну кожної іграшки.
Давайте пригадаємо від чого залежить вартість товару.
Діти: Від якості, складності виготовлення, розміру….
Вихователь: Молодці діти з цим завданням ви теж справились. А тепер давайте
відпочинемо.
Фізкультхвилинка «Посмішка»
(під музичний супровід вихователь з дітьми виконує фізичні вправи)
Вихователь: Діти, а зараз вас чекає цікаве перетворення. На ваших столах лежать
чарівні квадрати, розгляньте їх. А тепер загорніть три кути до середини квадрата так, щоб
утворився конверт (діти перетворюють квадрати Воскобовича на конверти). У всіх
вийшло? Молодці. Покладіть цифри у ці конверти і складіть в коробку. Давайте промовимо
чарівні слова і поглянемо, що буде. В одну коробку збирає цифри, а потім непомітно
замінює її на аналогічну, в якій лежать конверти, але вже не з цифрами, а купюрами
грошей.
Вихователь: Діти, подивіться, що лежить у ваших конвертах? Так, це «гроші».
Роздивіться їх уважно і скажіть, вони схожі між собою чи різні?
- Чим вони відрізняються між собою? (кольором, цифрами)
- Як називаються гроші на Україні? (гривні)
- Гривні це паперові гроші.
- Покажіть мені купюру в одну гривню, в 2 гривні, в 5 гривень.
- А для чого нам потрібні гроші? (щоб купувати товар)
Вихователь: Діти, а ви знаєте про гроші є прислів’я та приказки?(діти розказують).
Молодці.
Звучить рингтон смс, вмикається відео звернення гнома Економа:«Щоб скоріш товар
продати, його слід рекламувати»
Вихователь: Наступне завдання: придумати рекламу. А хто з вас знає, що таке реклама і
для чого вона потрібна?
Відповіді дітей.
Діти розповідають вірш про рекламу.
Вихователь: Давайте спробуємо прорекламувати товар в магазині гнома Економа,
щоб його швидше купили. Хто буде рекламним агентом?
Діти рекламують іграшки.
Вихователь: Молодці, діти, і з цим завданням ви справились. Всі завдання ви
виконали і тепер можете отримати свою зарплату.
До групи заходить Гном. Він дякує дітям за виконані завдання. Діти проходять
сідають за столи.
Гном: Дякую вам, малята, за допомогу. Які ви молодці. І ціни поставили і рекламу
зробили. Без вас я б не справився. Діти, давайте пригадаємо, що таке сімейний бюджет? Що
вам найбільше сподобалось? Яке завдання було найважчим (найлегшим, найцікавішим)?
А тепер виконайте ще одне завдання – оцініть свою роботу і виберіть ту купюру на
грошовому дереві, яку ви сьогодні заробили – це і буде ваша зарплата.
Діти по черзі підходять до грошового дерева і отримують свою зарплату.(самоаналіз)

