
Konspekt lekcji w ramach konkursu „Złote Szkoły”. 

 

Temat: Przekonaj mnie, że warto oszczędzać.  

1. Rozgrzewka językowa: Zgadnij, co jest tematem naszych zajęć. 6 zwrotów ze słowem 

pieniądz: 

get pocket money 

save money 

spend money 

lend money 

borrow money 

earn money 

Rozmowa na temat wartości pieniądza np. Does money make people happy? Are you good at 

saving money? Do you save money for something in particular? What is it? What do you 

think the best way to save money is? Can you give me some tips?  Do you have a bank 

account?  

 

2. Przysłowia związane z pieniędzmi, oszczędzaniem – zadania na platformie 

learningapps.pl: 

Pieniądze szczęścia nie dają. 

Grosz do grosz, a będzie kokosza. 

Od przybytku głowa nie boli. 

Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym. 

Nie rozumie nędzy, kto pełen pieniędzy. 

Nie zasypia w nocy śmiele ten, kto ma pieniędzy wiele. 

Pieniądz robi pieniądz. 

Człowiek biedny ceni sobie każdą złotówkę, bogaty każdy grosz. 

Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. 

Gdy pieniędzy wiele, wokół przyjaciele. 

Kto za młodu oszczędza, ten na starość nie wie, co to nędza. 

Money doesn't grow on trees = If you say that money doesn't grow on trees, you say that 

money is limited. Money is valuable and shouldn’t be wasted. 

Spend money like water  = If you spend money like water, you spend too much money. 

Throw money around = If you throw money around, you spend it on unnecessary things. 

Rolling in money = If you are rolling in money, you are very rich. 

 to cost a pretty penny =to cost a lot of money. 



 to be flat broke =to have absolutely no money at all 

to have money to burn =to have a lot of money; to have more money than is needed 

to squirrel away money = to save money over a period of time 

Saving for a rainy day. = Saving money when it's really needed. 

 

3.Pozytywna/negatywna opinia o posiadaniu pieniędzy - rozmowa. 

4. Które przysłowia zachęcają do oszczędzania ? - rozmowa z uczniami 

5. Oszczędzanie - teoria - https://www.nbp.pl/edukacja/zasoby/broszury/sztuka-

odkladania-pieniedzy.pdf 

6. Pojęcia związane z oszczędzaniem w języku angielskim. 

https://www.youtube.com/watch?v=jh5J0xptFlE  

 

7. SKO - https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/sko-szkolne-kasy-

oszczednosci/ 

 

8. Quiz o oszczędzaniu w języku angielskim. Przed przystąpieniem wyjaśnienie 

nieznanych słów/zwrotów: 

 

figure   

burn a hole in my pocket 

budget 

resale value 

9. Przypomnienie głównych cech reklamy: 

 

 metafora(„chodzi za mną kawa”), 

 wypowiedzi nacechowane emocjonalnie („Dzięki niemu schudłam 10 kilo!”), 

 opisy odwołującymi się do zmysłów („Poczujesz, jak twoje ciało….”), 

 definicje terminy naukowe, analizy („98 proc. Polaków wybrało…”), 

 dowcip językowy („wielka wyprz”), 

 odwołanie do świata baśni lub fantazji („Nawet zaklęcie ich nie otworzy!”), 

 mieszanie stylów (np. najpierw język potoczny, potem naukowy – pani domu 

opowiada o problemach z dopieraniem plam, za chwilę słyszymy wykład o tym, co 

zawiera nowy proszek do prania). 

 użycie hasła, sloganu reklamowego: „Jedz drożdżówki i rośnij jak na drożdżach!” 

 użycie czasowników w trybie rozkazującym (np. Wypróbuj). 

 

 

10. Kampania społeczna – Oszczędzanie jest modne./Oszczędzanie się opłaca. 

Opracowanie hasła, plakatu, argumentów zachęcających. Uczniowie mogą zwrócić 

uwagę, że oszczędzanie związane jest z ochroną  środowiska.  
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