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Tikslas

Suteikti teorinių bei praktinių finansinio 
raštingumo žinių, kurių vaikams prireiks ateityje, 

priimant pagrįstus finansinius 
sprendimus,įgyvendinat  savo asmeninius tikslus 

bei siekiant svajonių išsipildymo.
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• Suprasti stereotipų, stigmos ir diskriminacijos dėl lyties, 
klasės ir gyvenimo būdo poveikį,ugdyti tlerancijos jausmą ir 
vertinti įvairovę.

• Žinoti savo teises ir pareigas bendruomenėje

• Pagarbos aplinkai bei atsakomybės jausmo ugdymas

• Gebėti atpažinti kaip mano veiksmai ir poelgiai gali paveikti
aplinkinius

• Suprasti konflikto priežastis ir mokytis juos spręsti

SOCIALINIS ASPEKTAS



• Ugdyti lyderystės jausmą,motyvuojant
aplinkinius

• Mokytis dirbti komandoje ir iniciatyviai
dalyvauti užduotyse

• Susipažinti su profesijomis ir karjeros
galimybėmis užaugus

• Susipažinti su įmonėmis mūsų mieste/rajone, 
bei jų vykdoma veikla

VERSLUMO ASPEKTAS



• Lavinti skaičiavimo įgūdžius naudojant pinigus

• Suprasti nuosavybės ir išteklių reikšmę ir naudotis jais
atsakingai

• Atpažinti skirtumą tarp norų ir poreikių

• Suvokti būtinumą dalintis ištekliais su aplinkiniais

• Suprasti kodėl žmonės dirba ir gauna uždarbį

• Susipažinti su finansinėmis institucijomis bei jų teikiamomis
paslaugomis

• Ugdyti taupymo įgūdžius ir suprasti taupymo prasmę

FINANSINIS ASPEKTAS



Finansinis raštingumas
“Mažųjų mokyklėlėje”



Tikslas

Sudaryti sąlygas vaikams įgyti finansinio
raštingumo pradmenų visumą



Uždaviniai:
(diferencijuotai pagal amžiaus grupes)

• Supažins su pinigų kilme,plės supratimą apie pinigų vertę,galimą
pinigų taupymo naudą.

• Ugdys gebėjimą atpažinti savo norus ir poreikius,pradės mokytis
juos saikingai valdyti,ugdant saikingą vartojimą

• Mokysis saikingo išteklių vartojimo, teorines žinias pritaikant
kasdieniniame gyvenime.

• Mokysis bendravimo etiketo,ugdys tarpasmeninius
įgūdžius,lavins kūrybiškumą,imlumą naujovėms.

• Ugdys praktinius skaičiavimo įgūdžius

• Mokykis savo patirtį,tyrinėjimų duomenis pavaizduoti
pavėkslėliais, diagramomis,schemomis ir perskaityti,aptarti
statistinę informaciją.



Finansinis vaikų raštingumas:

• Asmeninis finansų valdymas

• Kūrybiškas verslumas

• Pozityvaus požiūrio į gamtos
išteklių,elektros,maisto produktų taupymą
formavimas



Asmeninis finansų valdymas

1.Projektas “Pinigų kalvė”(spalio mėn) :
• Banknotų ir monetų pažinimas (vertė,nauda)
• Kuriame “Mažųjų mokyklėlės valiutą”
2.Mokysimės atskirti norus nuo poreikių.
3.Išvykos į parduotuvę metu mokysimės kultūringo elgesio,domėsimės
pinigų taupymo galimybėmis apsiperkant.(Žaidimas “Stilingai aprenk
mokytoją”)
4. Integracija: 
• Matematiniai žaidimai: “Pinigų bokštas”,’’Monetų saldainis”
• IT : “Pinigėnai”(www.pinigenai.lt),lentelių sudarymas naudojant

kompiuterį.
5.Ekskursija į banką:kaip veikia finansinė institucija,jos teikiamos
paslaugos.

http://www.pinigenai.lt


Kūrybiškas verslumas

1.Projektas: “Mažieji prodiuseriai” (lapkričio-gruodžio mėn)
• Pareigybių pasiskirstymas šou versle
• Muzikinio vaizdo klipo kūrimas
• Integracija : IT(skaitmeninės technologijos),Muzikos

pamokėlės(muzikinio numerio paruošimas)
2.Verslo įmonės struktura
3.Versliniko asmeninės savybės,išvaizda(Žaidimas “Jauna
piniginė).
4.Susipažinimas su Rokiškio rajone veikiančiais verslais.
5.Apsilankymas smulkaus verslo parduotuvėje,bei prekybos
centre.Lyginamoji analizė,idėjų žaidimui “Parduotuvė” 
generavimas.



Pozityvaus požiūrio į
resursų taupymą formavimas

1.Projektas: “Sąmoningas pirkėjas”

• Tyrimai namuose:kiek maisto išmetame per 
savaitę,maisto taupymo diagrama,taupau
popierių-saugau mišką

• Patariame tėveliams sudarant apsipirkimo sąrašą

2.Integracija: Anglų kalbos pamokėlėse mokymasis
per personažais:

Spend,Earn,Donate,Safe

• Gaminame piniginę :” taupau,išleidžiu,dovanoju”







Žaidimas “Mažųjų Parduotuvėlė”

Sukurtų darbelių parduotuvė –sukauptų žinių
pritaikymas praktikoje

• Marketingas (reklamos kūrimas)

• Parduotuvės dizainas

• Klientų aptarnavimo kultūra

• Vietinės valiutos panaudojimas atsiskaitant.



Idėjos 4 -5 metų vaikučiams

• Personažai
pasakojantys
istorijas,susijusias su
finansiniu raštingumu

• Ženkliukų,žvaigždučių,
pinigėlių
apdovanojimų sistema

• Taupyklių,piniginių
gamyba.

• Darželio turgelis









apdovanojimai

• http://www.nickjr.tv/paw-patrol/games/paw-
pups-save-the-day/



spausdinimui

• http://www.ellierosepartydesigns.com/diy-
paw-patrol-party-decoration-centerpieces-
free-printables-included/


