TEV IR JĀSAPROT,
KĀDS IR TAVS
LIELĀKAIS SAPNIS,
KURU VAR NOPIRKT
PAR NAUDU!

PIEMĒRAM DAŽI NO
MŪSU SAPŅIEM:
Jauns maciņš telefonam
Lelle
Sunītis uz baterijām
Grāmata par Vinniju Pūku
Jauns telefons
Mocītis
Florbola spēle datorā
Liela privātmāja

Vai pašam uzzīmēt savu sapni, vai
atrast foto internetā un pielikt

TEV SAVU SAPNI
VAJAG VIZUALIZĒT!

redzamā vietā.
Blakus novieto krājkasīti!
Tas Tev palīdzēs vienmēr atcerēties
par savu sapni un, kad Tev būs
naudiņa, Tev vairs nevajadzēs
domāt, kā to tērēt.

Viena krājkase būs Taviem mazajiem

TEV LĪDZĀS LIELĀ SAPŅA
KRĀJKASEI VAJAG
PIELIKT VĒL 2
KRĀJKASES, KURAS TEV
PALĪDZĒS SAGAIDĪT
LIELĀ SAPŅA
PIEPILDĪŠANOS.

tēriņiem, kas visbiežāk ir kādi īpaši
kāroti našķi.
Otra krājkasīte būs labdarībai, lai Tu
varētu kādam palīdzēt. Mums līdz šim
tādas krājkasītes nebija, bet tagad mēs
to ieviesīsim. Šī būs mūsu 2021.gada
apņemšanās.
Visām 3 krājkasītēm virsū uzraksti
mērķi, piemēram, Lielajam sapnim,
Ikdienas našķiem, Labiem darbiem.

TEV IR JĀSAPROT UN
JĀSAPLĀNO KĀ TU
KRĀJKASĒS METĪSI
NAUDIŅU UN CIK DAUDZ.
PADOMĀ, KĀDAS IR
TAVAS IESPĒJAS TIKT
PIE NAUDIŅAS.

PIEMĒRAM DAŽI NO MŪSU
SAPŅIEM:
Ja uzdāvina naudiņu svētku reizēs, es to
lieku Lielā sapņa krājkasē.
Ja man paliek pāri naudiņa, ko vecāki
iedod dienas tēriņiem, es to lieku
krājkasītē Ikdienas tēriņiem.
Ir reizes, kad kopā ar vecākiem ejam uz
veikalu iepirkties vai mani aizsūta vienu
pašu uz veikalu, tad arī kaut cik naudiņa
paliek pāri. Turpmāk es to likšu krājkasē
Labdarībai.

ES CENTĪŠOS DARĪT TĀ:
Padomāt vai to lietu, ko gribēju nopirkt
man patiešām vajag. Varbūt labāk

IEPIRKŠANĀS DIENĀS
CENTIES PADOMĀT PAR
SAVĀM KRĀJKASĪTĒM!

naudiņu, ko iztērētu tagad, ielikt Lielā
sapņa krājkasē.
Kopā ar vecākiem salīdzināsim cenas
dažādos veikalos un starpību starp
dārgāko un lētāko cenu atkal varēšu ielikt
Lielā sapņa krājkasītē.
Pirms nopirkt kādu našķi, padomāšu kas
man sagādās lielāku prieku, tas našķis vai
ātrāk piepildīts Lielais sapnis.

MŪSU INDIVIDUĀLĀS ATZIŅAS
PĒC "NAUDAS STUNDĀM"

jāmāk skaitīt un krāt.

Mūsu vecumā jau bērniem jāsaprot kā
nauda rodas – tā jānopelna.
Naudu var nopelnīt palīdzot cilvēkiem
padarīt kādus darbus, vasarā lasot ogas
un lūdzot uz jubilejām dāvināt naudu.
Bērniem jāprot uzrakstīt savu vēlmju
saraksts, ko var nopirkt par naudu, tad
jāsaprot, cik naudas viņam ir un, ko par to
var nopirkt, jāprot izvērtēt, kas tajā brīdī
viņam ir visvajadzīgākais, ko var atlikt vai
vispār nepirkt.

Pirms dodies uz veikalu, uzraksti vajadzīgo

Nauda dzīvē nav viss, bet bez tās – nav

preču sarakstu un pērc tikai to, kas ir

nekā.

sarakstā.

Labākais naudas ieguldījums ir izglītībā,

Iepērkoties var ietaupīt izvēloties akcijas

piemēram, pulciņos.

preces.

Arī ceļojumi var būt izglītojoši, un tie

Nauda saviem sapņiem jākrāj pašam, jo tad

sagādā prieku.

būs lielāks prieks.

Nav prātīgi naudu tērēt telefona spēlēm,

Labāk nopirkt vienu labu preci, nekā vairākas

sīkām rotaļlietām un saldumiem, jo to

nekvalitatīvas.

sagādātais prieks ir īss.

Jo cītīgāk krāsi, jo vairāk sakrāsi.

Naudu vislabāk krāt bankā, jo tur tā nevar

Kas centus krāj, pie eiro tiek.

pazust.

Jo labāk saproti naudas lietas, jo vieglāk
risināt uzdevumus par naudu.
Nauda ir vajadzīga, ar to var darīt labas
lietas.
Pirms tērēt naudu, vajag padomāt, vai tas, ko
gribi nopirkt, Tev dos prieku ilgākam laikam.
Ja Tu krāj savam sapnim, tad netērē naudu
mazsvarīgām lietām.
Nauda ir ļoti svarīga mūsu dzīvē, tāpēc to ir

