GRA
W SŁOIKI

Po powrocie z wycieczki, Kajtuś z wypiekami na twarzy
opowiadał rodzinie, jak jest fajnie było w ZOO. Nie mógł
nie wspomnieć o Raptusiu i jego burczącym brzuszku.
Wszyscy dobrze się bawili, kiedy Kajtusiowi przypomniało
się, że chciał zapytać rodziców o coś bardzo ważnego.
Na wycieczce zobaczył bowiem chłopca na deskorolce i zastanawiał się, czy za kieszonkowe, które otrzymał, mógłby sobie kupić
taką samą. Rodzice odpowiedzieli, że tak, co bardzo go ucieszyło.
Po chwili okazało się jednak, że z pieniędzy, które posiada, nie
uda mu się kupić wymarzonej deskorolki. Kajtek posmutniał. Tata
postanowił więc pokazać mu stary, dobry sposób
na oszczędzanie. Była to zabawa, której nauczył się będąc dzieckiem, a dzięki której szybko uzbierał kwotę na wymarzony model
samolotu.
Poprosił mamę, aby przyniosła ze spiżarni dwa puste słoiki
z pokrywkami, zaś Olę o dwie kartki, mazak i gumkę recepturkę.
Kiedy wszystko było już przygotowane, cała rodzina usiadła
do rysowania. Tata z Kajtkiem narysowali deskorolkę, a Mama
z Olą kilka monet i banknotów. Następnie obie kartki przymocowali za pomocą gumki recepturki do słoików, a w ich pokrywkach
zrobili dziurki.
— Od teraz Kajtusiu, wszystkie pieniądze, które dostaniesz
w ramach kieszonkowego, będziesz wrzucał do słoika z narysowanymi monetami, zaś wszystkie pieniądze, które
uda ci się zaoszczędzić do słoika z deskorolką — powiedział
Tata.
— Ach, rozumiem! Słoiki są przezroczyste, dlatego będę
wiedział, ile pieniędzy mi ubywa z pierwszego słoika i ile mi jeszcze brakuje do deskorolki!
— Dokładnie tak. I gdy zobaczysz, że pieniędzy w drugim
słoiku jest dostatecznie dużo, policzymy je i pójdziemy kupić
Twoją deskorolkę.
— Och Tatusiu!!! To będzie cudowne! — krzyknął Kajtuś
i uradowany rzucił się mu się na szyję.

Ty także możesz mieć słoiki na swoje oszczędności. Poproś
rodziców, by przygotowali potrzebne elementy, a potem wspólnie
przygotujcie słoiki! To świetna zabawa!
Pomyśl, jaki prezent chciałbyś kupić za zaoszczędzone pieniądze. Może będzie to miś? Albo nowa gra?
Narysuj swoje marzenie i naklej rysunek na słoiku.
Tylko pamiętaj! Wrzucaj do słoika z marzeniem wszystkie pieniądze, która uda Ci się zaoszczędzić. Im będzie ich więcej, tym
szybciej kupisz wymarzoną rzecz!
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