KLASA 2 - ILE ZYSKUJĘ, POSIADAJĄC WŁASNE KONTO BANKOWE?
OPIS LEKCJI: Lekcja omawia podstawowe produkty bankowe:
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy oraz lokatę.
Uczniowie dowiadują się, do czego służy konto bankowe oraz jakie korzyści płyną z jego posiadania.
Starają się odróżniać ROR od konta oszczędnościowego i lokaty.
Poznają zasady logowania do serwisu SKO, poruszania się po wirtualnych zakamarkach bankowości
indywidualnej,
Przygotowują rady dla bohaterów historyjek – klientów banku – oraz obliczają stan (saldo) rachunku.
CELE LEKCJI
Uczeń powinien:
• wiedzieć, dlaczego warto lokować środki w banku
• odróżniać ROR od rachunku oszczędnościowego i lokaty,
• zdecydować, jaki produkt jest najlepiej dopasowany do potrzeb przykładowych klientów
banków,
• rozumieć, co to jest oprocentowanie środków na rachunku czy lokacie i czym są odsetki,



poznać zasady korzystania z serwisu sko. pkobp.pl
poznać zasady wykorzystania kalkulatora podczas obliczania oprocentowania

• poznać korzyści z posiadania konta w banku.

POJĘCIA KLUCZOWE: • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, • rachunek oszczędnościowy, •
lokata, • oprocentowanie i odsetki, • podatek od dochodów kapitałowych , Serwis internetowy
TREŚCI PROGRAMOWE Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – I etap
edukacyjny: klasy I-III – Edukacja wczesnoszkolna.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
Edukacja polonistyczna. Uczeń: • korzysta z informacji: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z
przekazywanych informacji
Edukacja matematyczna. Uczeń: • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, sprawdza wyniki
odejmowania za pomocą dodawania, • rozwiązuje proste zadania tekstowe, • wykonuje łatwe
obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających
takich umiejętności

Zajęcia komputerowe. Uczeń: • wyszukuje informacje i korzysta z nich: przegląda wybrane przez
nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), dostrzega elementy aktywne na stronie
internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,
METODY: • praca w grupach, • pogadanka, • dyskusja, • układanka.
MATERIAŁY POMOCNICZE: Nr 1 – schemat „Jak działa bank?”, Nr 2 – zadanie „Ile mam na koncie?”,
Nr 3 – układanka „Co to jest?”, Nr 4 – zadanie „Nasze rady dla klientów banku”, Nr 5 – zadanie
„Korzyści z posiadania konta bankowego”, kartki papieru, fl amastry, kredki, nożyczki, komputer z
rzutnikiem.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przypomnienie uczniom podstawowych wiadomości o działaniu banków. Wykorzystanie
informacji zawartych we wprowadzeniu (skąd wzięły się banki) oraz w scenariuszu „Co robią
banki?” (dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego).
Zapytanie uczniów, co wiedzą o bankach, a następnie przeprowadzenie krótkiej pogadanki ,
posługując się schematem funkcjonowania banku (materiał pomocniczy nr 1).
Serwis SKO – PKO bp , zasady logowania do serwisu – pokaz nauczyciela.
2. Powiedz, że każdy bank przyjmuje pieniądze swoich klientów (osób, fi rm i innych instytucji), czyli
depozyty. Niektóre są tylko na przechowanie, ale część może stać się także oszczędnościami –
czyli tymi środkami, które są odłożone na przyszłe wydatki. Jeśli oszczędzamy w banku,
to z reguły bank płaci za to „wynagrodzenie” nazywane odsetkami. Ich wysokość zależy
od aktualnego oprocentowania konta, które jest ustalane przez bank (sam określa cenę
za korzystanie z naszych oszczędności wpłaconych do banku). Im dłużej oszczędzamy (i nie
wypłacamy pieniędzy), tym więcej środków bank doda do naszego konta. Bank gromadzi
pieniądze swoich klientów, a z tych środków udziela pożyczek i kredytów. Oznacza to, że
przekazuje on pieniądze innym osobom czy fi rmom, pod warunkiem że w przyszłości zwrócą te
środki do banku. W zamian za pożyczone pieniądze klienci banku (kredytobiorcy) muszą
zazwyczaj zapłacić odsetki, czyli dodatkową część pożyczonych pieniędzy, które muszą oddać
bankowi razem z pożyczoną kwotą.
3. Przeprowadź krótką rozmowę o działaniu banku. Sprawdź, czy uczniowie wiedzą, co można tam
załatwić. Zapytaj, czy byli już w banku razem z dorosłymi opiekunami, co tam robili. Podkreśl, że
pieniądze złożone w banku są bezpieczne (znajdują się m.in. pod opieką Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego), nie można ich zgubić czy utracić, a oszczędzanie w banku jest bardziej korzystne
niż odkładanie pieniędzy w skarbonce./ prezentacja /
4. Powiedz uczniom, że bank dokładnie zapisuje, ile pieniędzy każda osoba złożyła i ile wypłaciła.
Takie informacje są widoczne na koncie, czyli rachunku bankowym. Należy on do konkretnej
osoby, fi rmy lub instytucji. Są różne rodzaje rachunków. Zaznacz, że w czasie zajęć będziemy
zajmować się tylko rachunkami należącymi do osób fizycznych, a nie do przedsiębiorstw.
Prezentacja z serwisu sko – wpłaty , odsetki, ćwiczenia praktyczne z uczniami.
5. Wyjaśnij, że ludzie najczęściej zakładają w banku konto osobiste (dokładnie ujmując, jego nazwa
jest dość złożona: „rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy”, czyli w skrócie „ROR”). Na takie
konto można wpłacać np. wynagrodzenie za pracę czy kieszonkowe. Właściciel ROR może
wypłacać z konta pieniądze, kiedy chce, ale z reguły tylko tyle, ile jest w danym momencie
na koncie. Wspomnij, że pieniądze na koncie osobistym zazwyczaj nie są oprocentowane.

Oznacza to, że właściciel rachunku nie dostaje od banku dodatkowego wynagrodzenia za to, że
przechowuje w banku swoje pieniądze. Dzieje się tak dlatego, że bank rozróżnia dwa rodzaje
kont osobistych – te, które służą do rozliczeń, i te, które służą do oszczędzania (o tym za chwilę).
6. Poproś teraz uczniów, by w parach rozwiązali zadanie „Ile mam na koncie?” (materiał
pomocniczy nr 2). Poleć uczniom, by podsumowali wpłaty i wypłaty poszczególnych osób
i zapisali je w tabeli. Poproś, by ochotnicy podali rozwiązania zadania. Zapytaj, które dziecko –
bohater historyjki – ma teraz najwięcej pieniędzy na koncie. Wykorzystanie kalkulatora
komputera.
7. Wyjaśnij uczniom, że w banku można także oszczędzać – służy do tego rachunek
oszczędnościowy, który jest przeznaczony dla osób chcących przechowywać w banku swoje
pieniądze. Takie rachunki są oprocentowane, a bank wypłaca ich posiadaczom odsetki,
najczęściej naliczane co miesiąc. Właściciel może w dowolnym momencie wpłacać pieniądze, ale
i je wypłacać. Takie konto ma wiele zalet. Ułatwia oszczędzanie; zawsze wiemy, ile mamy
na koncie, bo możemy to sprawdzić (np. w serwisie internetowym). Pieniądze są bezpieczne,
dostajemy jeszcze dodatkowe wynagrodzenie od banku. Kiedy chcemy, możemy wpłacać
dodatkowe środki. Jeśli bardzo potrzebujemy pieniędzy na nagłe wydatki, możemy wypłacić
jakąś kwotę. Nie tracimy przy tym zazwyczaj całego oprocentowania.
8. Jeszcze innym rozwiązaniem oferowanym przez banki osobom, które chcą oszczędzać, jest lokata
bankowa. W tym wypadku wpłacamy do banku pieniądze i deklarujemy, że nie wypłacimy ich
z rachunku przez z góry określony czas. W zamian za to bank wypłaca po upływie tego czasu
odsetki. Jeśli jednak będziemy chcieli wcześniej wybrać pieniądze, stracimy to wynagrodzenie.
Przed założeniem lokaty należy zdecydować, na jak długo możemy powierzyć bankowi nasze
pieniądze – możliwości jest wiele, np. na 3 miesiące, na pół roku, na rok itd. / przykłady
zakładania wirtualnej lokaty/
9. Pokazać uczniom, jak dzięki oprocentowaniu „rosną” pieniądze na koncie. Możesz w tym celu
odnaleźć w sieci prosty kalkulator oszczędności. Przejdź kolejne kroki, wyjaśniając klasie
trudniejsze pojęcia. Wpisz dowolną kwotę do kalkulatora (np. 100 zł), wpisz datę, do której
chcesz oszczędzać, i pokaż, jaką wysokość będą miały oszczędności po upływie tego terminu.
Wprowadź kilka innych kwot. Zachęć klasę do korzystania z kalkulatora. Uświadom uczniom, że
wpłacając pieniądze do banku, możemy w łatwy sposób pomnażać swoje oszczędności.
10. Zwróć uwagę uczniów, że kwota odsetek, które nam wypłaci bank, została pomniejszona
o obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych, czyli obowiązkową opłatę na rzecz państwa.
Wyjaśnij, że osoby i fi rmy płacą zróżnicowane podatki państwu, które fi nansuje dzięki tym
środkom ważne dla obywateli sprawy, cele, np. działalność szkół i szpitali, budowy i remonty
dróg itd./ przykład z serwisu SKO – indywidualne konto ucznia /
11. Podziel klasę na kilkuosobowe zespoły. Każdemu rozdaj komplet pociętych kart do układanki pt.
„Co to jest?” (materiał pomocniczy nr 3). Poleć, by dzieci ułożyły poprawne nazwy produktów,
dobierając odpowiednie karty z sylabami. Poproś ochotników o odczytanie rozwiązania.
W krótkiej rozmowie podsumowującej z klasą ustalcie, czym się różnią te produkty, jakie dają
korzyści klientom banku. Ważne, by ćwiczenie to zostało wykorzystane głównie do powtórzenia
i utrwalenia nazw produktów. Poprawne odpowiedzi: konto oszczędnościowe, konto
oszczędnościowo-rozliczeniowe, lokata.

12. Dzieci mogą pracować nadal w tych samych zespołach. Powiedz, że będą teraz wybierać
odpowiedni produkt dla osób przedstawionych w kolejnym zadaniu. Rozdaj zadanie „Nasze rady
dla klientów banku” (materiał pomocniczy nr 4). Narysuj na tablicy tabelkę zawartą w materiale.
Zespoły czytają opisy sytuacji, w jakiej znajdują się poszczególne osoby.
13. Po krótkiej naradzie w zespole reprezentanci przedstawiają rady dla bohaterów tekstu. Jeżeli
inne zespoły mają odrębne zdanie, przeprowadź dyskusję, tak by cała klasa wspólnie uzgodniła
stanowisko. Wpisuj kolejno do tabeli: imiona osób, decyzję uzgodnioną przez uczniów, wady
i zalety rozwiązania. Podkreślaj, że wybór rodzaju rachunku czy lokaty zawsze zależy od potrzeb
danego klienta i powinien być do nich dopasowany.
14. Na zakończenie zajęć porozmawiaj z uczniami o zaletach posiadania konta bankowego.
Zaproponuj klasie wykonanie plakatu zachęcającego do założenia konta. Jeśli nie dysponujesz
wystarczającą ilością czasu, możesz polecić wykonanie części 2. ćwiczenia (materiał pomocniczy
nr 5). Uczniowie w zespołach dobierają karty zawierające opisy zalet posiadania konta. Poleć,
by przedstawiciele grup odczytali rozwiązania.
15. Podsumuj lekcję, omawiając podstawowe korzyści z posiadania konta. Zapytaj uczniów, czy
chcieliby je założyć, i poproś o uzasadnienie opinii. Powiedz, że dzieci także mogą korzystać
z niektórych usług banku – warunkiem jest uzyskanie zgody rodziców.

MATERIAŁY POMOCNICZE
Materiał pomocniczy nr 1 Schemat „Jak działa bank?, prezentacja multimedialna .
Materiał pomocniczy nr 2 Zadanie „Ile mam na koncie?”. Korzystanie z kalkulatora komputera.
Oblicz, ile pieniędzy znajduje się na ROR różnych osób. Wpisz informacje do tabelki, w jednej
kolumnie dodając razem wpłaty, a w kolejnej – dodając wypłaty. Otrzymasz stan konta, inaczej: saldo
rachunku bohaterów historyjek. Dowiesz się, ile pieniędzy mają teraz na koncie dzieci. a) Jakub miał
na koncie 100 zł. Wypłacił jednak pieniądze, żeby kupić książkę za 26 zł, komiks za 8 zł i dwa soki po 3
zł. Ile pieniędzy mu zostało? b) Kasia potrzebuje 30 zł na prezent dla rodziców i 20 zł na prezent
świąteczny dla siostry Zosi. Dwa tygodnie temu wpłaciła na konto 50 zł oszczędności trzymanych do
tej pory w metalowej puszce-skarbonce i 10 zł kieszonkowego. Czy wystarczy jej pieniędzy? Ile
złotych zostanie na jej koncie? c) Janek chce kupić trzy książki po 9 zł, a na koncie ma 30 zł. Ile
pieniędzy mu zostanie po dokonaniu zakupów?
Uzupełnij tabelkę: Właściciel konta Wpłaty na ROR – razem Wypłaty – razem Stan konta
Materiał pomocniczy nr 3 Układanka „Co to jest?”. Połącz karty z sylabami, tworząc pełne nazwy
różnych produktów bankowych. Nie wszystkie sylaby są potrzebne. Uwaga, niektóre powtarzają się
kilka razy, bo znajdziesz je w różnych nazwach. Wyjaśnij, do czego służą te produkty bankowe.
Materiał pomocniczy nr 4 Zagadki „Nasze rady dla klientów banku”. Poradź bohaterom tekstu,
co powinni załatwić w banku: założyć konto czy lokatę? a) Pan Kamil pracuje w fi rmie budowlanej,
co miesiąc dostaje wynagrodzenie za swoją pracę. Czasem pracuje też dodatkowo – remontuje
sąsiednie domy i też otrzymuje za to zapłatę. Z tych środków musi utrzymać swoją rodzinę – opłacić
rachunki, kupić jedzenie, ubrania, środki czystości. Jaki rachunek bankowy jest najbardziej

odpowiedni dla pana Kamila? Jakie korzyści będzie miał z posiadania tego rachunku? b) Pani Renata
zamierza systematycznie oszczędzać. Planuje odkładać co najmniej 100 zł miesięcznie. Chce jednak
mieć stały dostęp do swoich pieniędzy, bo ma różne nieprzewidziane wydatki. Jej dziecko czasem
choruje, potrzebne są pieniądze na zakup leków. Jaki rachunek powinna założyć w banku? c) Pani
Ania i pan Robert oszczędzają na wakacje w przyszłym roku. Zamierzają pojechać za granicę z dziećmi
i zwiedzać zabytki. Wiedzą, że wypłacą pieniądze dopiero za rok. Chcieliby też, by pieniądze zostały
pomnożone. Jaki produkt bankowy powinni wybrać?
Uzupełnij tabelkę, wpisując imiona osób, decyzję oraz jej zalety i wady.
Materiał pomocniczy nr 5 Zadanie „Korzyści z posiadania konta bankowego”.
1. Wymień korzyści z posiadania konta bankowego. Potem narysuj plakat zachęcający do założenia
rachunku w banku.
2. Spośród poniższych zdań wybierz te, które podają korzyści z posiadania konta bankowego. Uwaga,
nie wszystkie odpowiedzi są poprawne.
1. Na konto można wpłacać swoje pieniądze.
2. Pieniądze na koncie w banku są bezpieczne.
3. Konto może mieć tylko osoba, która pracuje.
4. Pieniądze na koncie są zawsze oprocentowane.
5. Konta są tylko dla osób dorosłych.
6. Do konta można mieć dostęp przez internet.
7. Bank może wypłacić pieniądze z konta właściciela jako zapłatę za jego zakupy.
8. Z konta można wypłacać pieniądze, kiedy tylko chcemy.
9. Bank oblicza, ile środków pozostało nam na koncie. 10. Na konto można wpłacać tyle, na ile zgodzi
się Bank
10. Na konto można wpłacać tyle, na ile zgodzi się bank.
Odpowiedzi. Prawda: 1, 2, 6, 8, 9 Fałsz: 3, 4, 5, 7, 10
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