
PLAN KURSU
 
1.    Alarm i misja ratunkowa. Poznajemy postacie programu świnkę Grosię i wiewióra  
       Franka oraz zasady kursu.  Planujemy misję ratunkową. Zabawy ruchowe.
 
2.    Historia pieniądza -  wprowadzenie do tematu pieniędzy, elementy historii, geografii, 
       zabawy ruchowe
 
3.    Negocjacje z panem budowniczym Bobrem – co nam daje mądra wymiana, pojęcie 
       barteru, nawiązania do historii, zabawy zręcznościowe, ćwiczenia na pamięć, 
       koordynację ruchową, kreatywność, praca zespołowa
 
4.    Nie wszystko można kupić – zabawa pokazująca, co powinniśmy doceniać w życiu. 
       Zabawa ruchowa z wężem Dusigroszem
 
5.    Wartości niematerialne - bajka o tym, ze wszystkiego kupić nie można.
 
6.    Monety – zapoznanie z monetami w Polsce, zasadami higieny i bezpieczeństwa 
       dotyczącymi posługiwania się monetami, ułatwienia dla osób niewidomych, nauka 
       uważności, zabawa ruchowa
 
7.    Banknoty w Polsce – rozpoznawanie nominałów, ułatwienia dla niewidomych, 
       ochrona przed podrobionymi banknotami
 
8.    Podróż dookoła świata – poznajemy waluty – ciekawostki dotyczące monet i 
       banknotów na świecie
 
9.    Pieniądze nie rosną na drzewach, czyli skąd dorośli biorą pieniądze i dlaczego ze 
       ściany?
 
10.  Czy warto wierzyć reklamie? – jak nie dać się zwieść podstępnym przekazom 
       reklamowym
 
11.  Wszechobecna reklama – natura zjawiska
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12.    Dobra strona mocy, czyli jak zareklamować swój produkt?  Tworzymy swoją   
         reklamę
 
13.    Pierwsze wrażenie ma znaczenie – działanie marketingu
 
14.    Miej głowę otwartą na nowe możliwości – Franek z Grosią uczą, że warto 
         próbować nowych rozwiązań. 
 
15.    Podatkowy zawrót głowy. Po co to komu potrzebne?
 
16.    Problemy Franka i Grosi z drabiną i paragonem. Pojęcie paragonu, zwrotów, 
         reklamacji.
 
17.    W zdrowym ciele Małego Przedsiębiorcy – Zdrowy Duch. Przykłady z życia 
         miliarderów – waga zdrowej diety, sportu, snu dla osiągania wyników w szkole
         i w  biznesie.
 
18.    SMART  Bank – zapoznanie z ideą banku, konta bankowego
 
19.    Zaginiona gotówka – na podstawie bajki o wiewiórce Franku i śwince Grosi dzieci  
         poznają zagadnienie karty płatniczej
 
20.    Działanie bankomatu – zapoznanie się ze swoimi kartami płatniczymi, pojęciem 
         PINu oraz działaniem bankomatu
 
21.    Metoda 3*Z – sposób SMART Kid Academy na oszczędzanie
 
22.    Nie poddawaj się!  - wytrwałość drogą do sukcesu – przykłady ze świata 
         sportowców, biznesmanów, ludzi sukcesu
 
23.   Tworzymy swoją ofertę produktową. Reklamowanie, zarabianie.
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24.    Bankructwo. Czy możemy wydać więcej niż mamy? Przykłady sławnych ludzi, 
         którzy podejmowali złe decyzje dotyczące swoich dużych pieniędzy
 
25.    Czy pożyczanie pieniędzy jest dobre?  - rozróżnienie dobrego długu od złego,  
         wprowadzenie pojęcia inwestycji i kredytu
 
26.    Mały biznes plan – planujemy własny biznes, produkt, stoisko, plakat promocyjny, 
         reklamę i zaproszenia dla rodziców
 
27.    Czas start – produkcja w toku. Przygotowanie do sprzedaży
 
28.    Wychodzimy na świat – sprzedaż w realu
 
29.    Budżet domowy, czyli jak mądrze planować i wydawać
 
30.    Wartość wolontariatu – jak bardzo nasza praca może pomóc innym?
 
31.    Pomagamy odbudować domek dla zwierzaków
 
32.    Pożegnanie z Małymi Przedsiębiorcami – podsumowanie przyswojonej wiedzy i 
         rozdanie dyplomów
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