Jak wytłumaczyć dziecku wartość pieniądza?
Rozmowa na temat pieniędzy nie jest łatwa, jednak niezwykle istotne jest, by
dziecko jak najwcześniej zrozumiało ich wartość. Korzystając z poniższych
wskazówek, pomożesz mu zrozumieć istotę tak trudnego pojęcia, jakim jest
pieniądz.

1. Wyjaśnij, skąd się biorą w domu pieniądze.
Zapytaj dziecko, czy wie, skąd rodzice biorą pieniądze. Nie zdziw się, gdy usłyszysz odpowiedzi typu „z portfela” lub
„z bankomatu”. Wytłumacz mu, że bankomat jest swego rodzaju skarbonką, w której tylko przechowujecie pieniądze.
Żeby się tam znalazły, rodzice chodzą codziennie do pracy. Opowiedz dziecku, czym się zajmujesz, na czym polega
Twoja praca. Jeżeli masz taką możliwość, skorzystaj z okazji i zabierz pociechę do swojej firmy. Pokaż mu gdzie
pracujesz i na czym polegają Twoje obowiązki. Dzieci uwielbiają poznawać nowe miejsca, będzie to dla niego na
pewno ciekawe doświadczenie. Dodatkowo, gdy następnym razem Twoje dziecko usłyszy słowa „muszę iść do
pracy”, nie będzie to już dla niego tak abstrakcyjne.

2. Stwórzcie listę obowiązków.
Wyjaśnij, że zarabianie pieniędzy, aby móc kupić produkty na obiad, nową kurtkę na zimę,
czy podręczniki do szkoły, należy do obowiązków rodziców. Dzieci nie muszą zarabiać na
podstawowe wydatki, jednak mogą również mieć obowiązki. Dzięki nim, już dzisiaj uczą się jak
dobrze pracować. Postaraj się, aby Twoje dziecko zrozumiało, jak ważna jest jego pomoc
w domu. Ustalcie listę codziennych obowiązków, które dzieci powinny wykonywać, np.:
• pilnowanie porządku w swoim pokoju,
• rozkładanie naczyń ze zmywarki, czy
• wynoszenie śmieci.
Obowiązki powinny być dopasowane do wieku oraz możliwości dziecka. Twoim zadaniem jest
rozbudzenie w nim poczucia obowiązku oraz odpowiedzialności. Unikaj jednak płacenia dziecku
za każdą wykonaną czynność. Wyrośnie ono w przekonaniu, że za wszystko należy się zapłata
i nie warto robić niczego bezinteresownie, dla wspólnego dobra. Niech nagrodą za codzienne
obowiązki będzie zwykła pochwała lub ewentualnie premia do stałego kieszonkowego. Dzięki
regularnym obowiązkom, dziecko poczuje, że ma swój wkład w funkcjonowanie domu.  

3. Ustalcie kieszonkowe.
Dziecko nie będzie w stanie zrozumieć wartości pieniądza w pełni, dopóki nie będzie miało
okazji zarządzać własnym budżetem. Na początek wystarczą symboliczne kwoty, jednak batonik
kupiony za swoje pieniądze wydaje się cenniejszy, niż ten kupiony przez mamę czy tatę. O stałym
kieszonkowym warto pomyśleć w przypadku dziecka idącego do szkoły. Już parę złotych

tygodniowo wystarczy, aby miało okazję zdecydować, czy woli wydać je na drobną przyjemność, czy odłożyć na
wymarzoną zabawkę. Dzięki temu szybko zrozumie, ile może kupić za określoną kwotę. Z góry ustalcie wielkość
kieszonkowego oraz jak często dziecko będzie je od ciebie otrzymywać. Dzięki temu może nauczyć się planowania
swoich wydatków.

4. Daj dziecku możliwość zarabiania.
Oprócz otrzymywania kieszonkowego za wykonywanie stałych obowiązków, daj dziecku możliwość zarobienia
dodatkowych pieniędzy. Możesz zaproponować zapłatę za coś, co nie należy do jego stałych obowiązków, jak na
przykład odkurzenie pokoju, czy umycie samochodu. Gdy dziecko odczuje, ile pracy kosztowało go kupienie komiksu,
czy samochodziku, lepiej zrozumie wartość Twojej pracy i swojej w przyszłości. Być może także zaskoczy Cię też, jak
szybko zacznie negocjować wyższą stawkę.

5. Róbcie wspólnie zakupy.
Jak najwcześniej angażuj dziecko we wspólne, domowe zakupy. Będąc w sklepie, razem szukajcie produktów z
listy. Zwracaj uwagę, że za każdy produkt musicie zapłacić przy kasie. Kupując mu lody, poproś by sam wręczył
sprzedawcy zapłatę. W ten sposób Twoje dziecko, szybciej niż myślisz, zrozumie podstawową istotę pieniądza i
będzie wiedziało, że za wszystko, co chcemy mieć, musimy zapłacić. Starsze dziecko możesz poprosić o samodzielne
zrobienie podstawowych zakupów w osiedlowym sklepie. Jeśli otrzyma od sprzedawcy niewielką resztę, będzie mogło
także przećwiczyć liczenie w pamięci w różnych sytuacjach i nauczy się sprawdzać, czy kasjer wydał odpowiednią
kwotę.

6. Bawcie się.
Nam, dorosłym, temat pieniędzy często kojarzy się ze stresem. Dziecku nie
powinien. Pamiętaj, że dzieci najszybciej przyswajają nowe informacje w trakcie
zabawy. Jeżeli Twoja pociecha chce się bawić w sklep, to świetna okazja żeby
tłumaczyć mu podstawowe pojęcia, takie jak „drogie”, czy „tanie”. Zabawa w sklep
ćwiczy także umiejętność liczenia, pokazuje wartość pieniądza i jego podzielność.
Obecnie dostępnych jest wiele propozycji gier, planszowych oraz komputerowych,
uczących podstaw ekonomii, dopasowanych do dzieci w różnym wieku. Skorzystaj
z tego i poświęć czas na wspólną grę i zabawę.
Dla beztroskich dzieci pieniądze są bardzo abstrakcyjne, dlatego zrozumienie ich
wartości zajmie im jeszcze dużo czasu. Stosując się do tych prostych wskazówek,
możesz sprawić, że temat ten stanie się mniej enigmatyczny i dziecko szybciej
zacznie rozumieć podstawowe zjawiska ekonomiczne.  

