Jak wprowadzić dziecko w świat pieniędzy?
Nigdy nie jest za wcześnie aby, wprowadzić w świat dziecka temat pieniędzy
oraz planowania swoich wydatków. Codzienne życie daje nam mnóstwo możliwości
do ćwiczenia z maluchem dobrych nawyków finansowych, nie tylko poprzez
wytłumaczenie czym one są, lecz przede wszystkim poprzez praktykę i zabawę.
Poznaj 6 prostych rad, dzięki którym łatwiej wytłumaczysz dziecku rolę pieniądza
w życiu.

1. Daj kieszonkowe
Aby nauka oszczędzania miała sens, warto przemyśleć kwestię dawania dziecku kieszonkowego. Regularnie
wypłacana kwota, pozwoli maluchowi zrozumieć istotę planowania swoich wydatków. Kwota kieszonkowego
nie powinna być zbyt mała, tak aby pociecha była w stanie zaoszczędzić jego część. Z drugiej strony wypłacane
kieszonkowe powinno być niższe, niż oczekiwania dziecka. Dzięki temu zrozumie ono, że życie polega na sztuce
wyboru. Zacznijcie od kieszonkowego otrzymywanego co tydzień, wtedy dziecku będzie łatwiej uniknąć wydania dużej
ilości pieniędzy od razu.

2. Rozmawiajcie o celach
Jak najczęściej rozmawiaj ze swoim dzieckiem o jego planach i celach. Wytłumacz
mu jaka jest różnica między rzeczami potrzebnymi, a tymi, które po prostu
chciałoby mieć. Podczas podejmowania przez malucha decyzji zakupowych pytaj,
czy coś innego nie jest mu bardziej potrzebne. W dniu wypłaty kieszonkowego
pomóż wypunktować planowane wydatki. Razem z dzieckiem stwórzcie listę jego
marzeń, uwzględniając też cele długoterminowe. Po ich przedyskutowaniu, poproś
by uszeregowało je według priorytetu. Oszczędzanie sprawia wiele problemów nawet
dorosłym, dlatego dziecko powinno czuć w tobie oparcie i wiedzieć, że może liczyć
na twoją radę.

3. Załóżcie skarbonkę
Oprócz planowania bieżących wydatków, warto uczyć dziecko odkładania części
pieniędzy do specjalnej skarbonki. W tym celu sprawdzi się nawet zwykły słoik,
z przyklejonym rysunkiem zabawki, na którą zbiera twoja pociecha. Możecie oszczędzać
równocześnie na kilka rzeczy. Dzięki temu dziecko zrozumie, że na niektóre z nich trzeba
poczekać dłużej,oraz że musi zdecydować, na czym zależy mu najbardziej. Przygotujcie
prosty plan oszczędzania i przyklejcie go na lodówce lub w innym widocznym miejscu.
Maluch będzie bardziej zmotywowany, widząc na bieżąco swoje postępy.

4. Nagradzaj za oszczędzanie
Zachęcaj swoje dziecko do oszczędzania poprzez premie i nagrody. Możecie się umówić, że za każdym razem,
gdy uda mu się odłożyć zaplanowaną kwotę, ty też będziesz dorzucać coś do jego skarbonki. Nagradzaj dziecko
także w sposób niematerialny, chwaląc je za postępy lub zabierając w nagrodę na wycieczkę.

5. Bądź przykładem
Każde dziecko w pierwszej kolejności bierze przykład ze swoich rodziców. Dobrym pomysłem jest, żebyś Ty także
posiadał swoją skarbonkę. Powiedz dziecku, na co oszczędzasz i wrzucaj przy nim do słoika drobne pieniądze.
Pamiętaj, że najlepszym sposobem na przekazanie pozytywnych wzorców jest dawanie dobrego przykładu. Dziecku
trudniej jest wyrobić w sobie nawyk systematycznego oszczędzania, jeżeli widzi, że rodzice sami nie radzą sobie
z domowym budżetem.

6. Pozwalaj popełniać błędy
Pamiętaj, że Twoim zadaniem jest jedynie pomoc w planowaniu wydatków, a ostateczna decyzja powinna należeć
do dziecka. W przeciwnym razie kieszonkowe straci dla niego wartość. Także zmuszanie malucha do oszczędności
może jedynie sprawić, że zacznie postrzegać zaoszczędzone pieniądze jako skonfiskowane przez rodziców.
Najlepszym, choć niekiedy najtrudniejszym, sposobem, aby dziecko poznało wartość pieniędzy, jest pozwolenie
mu na popełnienie błędów. Jeżeli od razu wyda swoje kieszonkowe na słodycze i zabraknie mu na kupno
komiksu, szybciej zrozumie, że musi rozsądniej planować swoje wydatki. Pamiętaj, aby nie dawać w takiej sytuacji
dodatkowych pieniędzy. Mimo, że często nie jest to łatwe, konsekwencja jest w tym przypadku najistotniejsza.
W innym razie maluch wyrośnie w przekonaniu, że pieniądze nie są dobrem ograniczonym. Jeżeli dziecko będzie
dostawać dodatkowe fundusze, w przypadku złego rozplanowania wydatków, nie będzie czuło potrzeby, by zmienić
swoje nawyki.
Jednym z zadań rodziców jest przygotowanie dziecka do odpowiedniego zarządzania
finansami w przyszłości. Dlatego konieczna jest cierpliwość i konsekwencja. Tylko dzięki
nim uda się wyrobić w dziecku dobre nawyki związane z planowaniem swoich wydatków
oraz oszczędzaniem.

