
Робочий зошит для учнів 1–4 класів 
до уроку з фінансової грамотності

Я та економіка



Вправа 1

Петрик і Катруся планують придбати собі нові смартфони.  
Допоможи їм прийняти зважене обґрунтоване рішення.

Друже,  
привіт!

У всіх моїх однокласників вже є власні смартфони, мені теж потрібен свій смартфон. І я хочу тільки Samsung Galaxy, інші варіанти навіть не розглядаю, бо я чув у рекламі, що це найкращий вибір.

Мені подобається цей смартфон, бо він 
великий і рожевий, а я люблю рожевий 

колір. Усі мої подружки будуть 
заздрити мені!



Заповни таблицю

Мода, вплив однолітків, реклама, настрій, смаки  
та уподобання, батьки, гроші та можливості.

Що впливає 
на їх рішення? 

Петрик Катруся

Порада

Коли ми приймаємо рішення, потрібно добре розуміти, 
що саме на нас впливає. Можливо, ми навіть захочемо 
переглянути деякі наші рішення, зрозумівши, що вони 
навіяні впливом реклами, моди чи поганого настрою. 



Вправа 2

Розшифруй ребуси і дізнайся

Про що забули 
Петрик і Катруся, 
коли приймали 
рішення?

Дякуємо, друже! 



Вправа 3

Петрик і Катруся проаналізували, які є моделі смартфонів, 
які можуть їм підійти з урахуванням ціни та функцій, але досі 
не можуть прийняти рішення, бо це велика покупка і вони не 
впевнені у своїх силах. Що із запропонованих рекомендацій 
найкраще допоможе дітлахам?

Обираємо,  
що купити

Друже, а що зазвичай робиш 
ти, коли не знаєш, 

що вирішити?

 ▪ Спитати поради в батьків чи старших родичів.
 ▪ Подивитися пораду в інтернеті.
 ▪ Запитати у кращого друга.
 ▪ Запитати у штучного інтелекту.
 ▪ Поворожити на пелюстках ромашки.
 ▪ Не приймати жодного рішення.



Вправа 4

Здається, Петрик і Катруся були дуже зайняті своїми новими 
телефонами та зовсім не слухали вчителя. Допоможи їм 
правильно відповісти на запитання про НБУ.

1. Яка дата вважається днем народження НБУ? 
– відповіді зробити перевернуті 

а) 24 серпня 1991 року

б) 20 березня 1991 року 

в) 28 червня 1996 року 

г) 31 жовтня 1924 року 

2. Що покладено в основу логотипу  
Національного банку?

а) Зображення династичного герба Володимира Великого

б) Графічний знак для позначення гривні

в) Символічне зображення срібного злитка гривні київського типу

3. На якій вулиці знаходиться НБУ в Києві? 

а) На Банковій

б) На Інститутській

Цікаво знати 

на Банковій знаходиться Офіс 
Президента та Верховна Рада 
України

День незалежності України

День народження НБУ

День конституції України

День заощаджень



Розмалюй 
будівлю НБУ 

Вправа 5



Вправа 6 Збери пазл і дізнайся, 
хто на ньому 
зображений!



Вправа 7

Напиши коротку листівку до НБУ, як гроші можуть зробити світ 
кращим.

Дорогий НБУ,

Мене звати 

З повагою

Ім’я

Підпис

Ідея: Можеш розмістити готову листівку  
в соціальних мережах Facebook, Instagram  
або TikTok з хештегами #ГраНавчанняДобробут 
#GMWUkraine2023 та #PlanYourMoney 
#PlantYourFuture #GMW2023. Зазнач своє ім’я  
та прізвище, місто або селище, школу та клас. 
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