
S l a p ta S  p i n i g ų
E d u k a c i n ė  p a m o k a

g y v e n i m a s

Tai kūrybiška finansinio raštingumo pamoka, kurios metu vaikai yra 
mokomi suprasti pinigų judėjimą ir juos sąmoningai taupyti. Edukacinės 

pamokos metu moksleiviams pasakojama apie senuosius pinigus, monetas, 
popierinius pinigus, elektronines banko korteles, jie sužino, kas yra 

balansas, kaip galima ir kodėl reikia  
turėti santaupų. 

Edukacinė pamoka pradinių klasių moksleiviams suteiks pamatinių 
finansinio raštingumo žinių, padėsiančių suvokti pinigų vertę ir jų 

racionalaus panaudojimo svarbą. Edukacinės pamokos metu vaikai ne tik 
įgis pagrindinių teorinių žinių apie pinigus, bet ir leisis į kelionę po pasaulį. 

Edukacinė programa parengta 2–5 klasių vaikams, ją veda personažas – 
bankininkas, kuris kelionės po pasaulį metu tampa kapitonu.



Pamokos pabaigoje  
kiekvienam vaikui dovanojama  

sulankstoma taupyklė 
ir įteikiamas  

jaunojo finansų eksperto diplomas

1. Eiliuotas edukacinės pamokos vedėjo – bankininko – prisistatymas. 
Moksleiviai suskirstomi į grupes po 5–6 vaikus, išrenkami komandų kapitonai. Vaikams išdali-
jamos pamokai reikalingos priemonės.

2. Pažintis su pinigais. 
Vaikams žaidimo forma pasakojama apie pinigus ir natūrinius mainus. Pasitelkiant tikrus pini-
gus bei pinigų maketus apžvelgiama pinigų istorija.

3. Moksleiviams suteikiama informacija apie pajamas, išlaidas ir santaupas. 
Pinigų taupymas palyginamas su gyvūnų atsargų kaupimu. Pajamos ir išlaidos  iliustruojamos 
svarstyklių principu: vaikai vardija pajamų ir išlaidų rūšis, o edukatorius tai iliustruoja naudo-
damas balansines svarstykles.

4. Kelionė po pasaulį (žaidimas)
Žaidimo pradžioje kiekviena vaikų 
komanda gauna po vienodą skai-
čių banknotų, žemėlapį ir kelionės 
išlaidų planavimo lapą. Už turimus 
pinigus vaikai turi nusipirkti ke-
lionei reikalingas priemones. Taip 
pat suteikiama galimybė pirkti 
ir kelionei nereikalingas prekes. 
Tačiau perplaukti kelionės stoteles 
vaikai gali tik tam tikroje stotelėje 
turėdami būtiną daiktą. Žaidimo 
tikslas – vaikams parodyti, kad 
reikia planuoti savo išlaidas ir 
turėti santaupų.
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Numatoma edukacinės pamokos trukmė – 40–45 minutės.
Edukacinė pamoka skirta pradinių klasių moksleiviams.
Edukacinės pamokos kaina vaikui – 5 €.
Mažiausia grupė, kurioje vykdomas pristatymas, – 24 vaikai pamokoje.
Mažiausias pamokų skaičius Kauno mieste – 2 pamokos mokykloje. 
Mažiausias pamokų skaičius kituose miestuose – 4 pamokos mokykloje.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

E d u k a c i n ė s  p a m o k o s  p l a n a s :

prekyba@terrapublica.lt, tel. 8 679 68 595 


