
  

  

   

 

Gotowi na nasz eBook ON THE MONEY TRAIL 
ON THE MONEY TRAIL opowiada historię małego chłopca/dziewczynki, który/która chodząc po 

lesie, znajdującym się w pobliżu jego/jej domu, niechcący wchodzi do podziemnego 

królestwa. Początkowe zaciekawienie mija, kiedy zdaje sobie sprawę, że jest daleko od domu 

i postanawia do niego wrócić. Nowo poznany przyjaciel wskaże mu/jej drogę do domu, ale wyjście 

będzie pilnowane przez olbrzyma, który zażąda zapłaty w monetach. Chłopak/dziewczynka i jego/jej 

nowy przyjaciel pomoże w zebraniu odpowiedniej liczby monet, przeżywając wspólnie ciekawe 

przygody i rozwiązując zadania. 

   

Bądź na bieżąco i jako jeden/jedna z pierwszych osób 
pobierz eBook  ON THE MONEY TRAIL!  

 

# Strona internetowa projektu: www.money-trail.eu 

# Strona Facebook: www.facebook.com/moneytrailebook/ 
 

  

 

  

http://www.money-trail.eu/
http://www.facebook.com/moneytrailebook/


 

 

W 2019, partnerzy projektu ON THE MONEY 

TRAIL przeprowadzą pilotażowy test 

z dziećmi, rodzicami i nauczycielami, 

w Polsce, Portugalii, we Włoszech i na 

Chorwacji, prezentując im nasz eBook oraz 

zbierając ich opinie. 

 Możesz wziąć bezpłatny udział w tym pilotażu 

i pomóc poprawić nasz eBook ON THE MONEY 

TRAIL.  

DOWIEDZ SIĘ JAK I GDZIE!  
 

  

 

   

 

Więcej o edukacji finansowej dla dzieci 
Niedawno, kilka krajów na świecie opracowało i przyjęło narodowe strategie w zakresie Edukacji 

Finansowej, tworząc w ten sposób zapotrzebowanie na materiały edukacyjne związane z tym 

tematem. 

Oto jeden z przykładów: 

 

 

  
 

 

MoneyQuest to komputerowa gra online, oferująca wirtualne 

środowisko, w którym dzieci mogą dowiedzieć się 

o kluczowych zagadnieniach finansowych oraz muszą podjąć 

wiele decyzji związanych z wykorzystaniem pieniędzy. Projekt 

ten jest finansowany w ramach programu  Erasmus+.  

Gra jest dostępna online, bezpłatnie! Sprawdź 

tutaj: www.moneyquest.eu/ 
 

  

 

  

Tutaj dowiesz się więcej o projekcie On The Money Trail! 

 

   

http://www.facebook.com/moneytrailebook/
http://www.moneyquest.eu/
https://www.money-trail.eu/
https://www.practicalmoneyskills.ca/games/peterpigs/


 

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich 

autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
 

  

 

  

 

 

  

 

    

  

 

  

 

Chcesz zmienić sposób otrzymywania tych e-maili? 

Możesz zaktualizować swoje preferencje lub zrezygnować z subskrypcji.  
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