
 
 
 
 

 

Kurs: “Digital Tax Education and Tax Payments”  
Microlearning Clips  
Materiał wideo 3: „Kto płaci obecnie podatki?”  
Opis materiału wideo 
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Tytuł  Kto płaci obecnie podatki? 

Krótki opis  Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumied, kto obecnie powinien płacid podatki i 

  jakie są główne kategorie podatników. 

Szczegóły  Cel: 

  Uczniowie powinni zrozumied, kto obecnie powinien płacid podatki i jakie są 

  główne kategorie podatników. 

  Zadania: 

  Rozumied koniecznośd płacenia podatków i ich wpływ na dobrostan społeczności. 

  Rozróżniad 2 główne kategorie podatników. 

  Wyjaśnid odnoszone korzyści i obowiązki, jakie spoczywają na każdym w kontekście 

  podatków, od dzieciostwa do dorosłości. 

  Omówid,  jakie  rodzaje  podatków  każda  kategoria  powinna  płacid  za  swoją 

  działalnośd. 

  Materiały: 

  Mikromateriał wideo: „Kto płaci obecnie podatki?” 

  Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD) 

  Słownictwo: 
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   podatki, podatnicy, społecznośd, dochód, składki na ubezpieczenie społeczne 

Jak korzystać z   Etapy ćwiczenia: 

tej lekcji   Odtwórz wstęp do materiału wideo. Zatrzymaj materiał wideo i upewnij się, czy 
   

   uczniowie rozumieją fabułę. 

   Odtwórz częśd: „Kategorie podatników”. Zatrzymaj materiał wideo i zapytaj, czy 
   uczniowie wiedzą, czym jest „skarb paostwa” i czy zrozumieli, dlaczego wkład 
   Super  Podatnika  przyniesie  korzyści  społeczności.  Omów  główne  kategorie 

   podatników: osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. 

   Wskaż na korzyści w zaprezentowanej ewolucji i zapytaj dzieci, na jakim etapie 

   życia, ich zdaniem, ktoś powinien płacid podatki. 

   Odtwórz częśd: „Właściwa dystrybucja podatków”. Zatrzymaj materiał wideo i skup 
   się na prezentacji powiązania podatków płaconych przez osoby fizyczne z tymi 
   płaconymi przez przedsiębiorstwa – na podstawie pokazanych przykładów – oraz 

   na tym, jaki mają na siebie wpływ. 

   Odtwórz częśd: „Jaki wkład w podatki mają dzieci?” i podkreśl, że chod same nie 

   płacą jeszcze podatków, to częśd pieniędzy wydawana na proste rzeczy dla nich, 

   jest odprowadzana w formie podatków. 

   Podsumowanie: 

   Możesz  zainicjowad  dyskusję  w  klasie  na  bazie  pojęd  zaprezentowanych  w 

   materiale wideo. Wśród poruszanych tematów mogą się znaleźd: 

   Podaj kilka osób fizycznych i przedsiębiorstw ze swojej społeczności, które płacą 

   podatki. 

   Zrób listę wszystkich rzeczy, jakie twoja rodzina kupiła dla ciebie w ubiegłym 

   tygodniu. Czy twoim zdaniem wnosisz jakiś wkład do budżetu paostwa? 

   Przeprowadź wywiad z członkami swojej rodziny i zapytaj się, jak przyczyniają się 

   do korzyści odnoszonych przez społecznośd. 

   Możesz wykorzystad gry edukacyjne z tej części jako zadanie domowe utrwalające 

   pojęcia zaprezentowane w czasie lekcji. 

Kategoria   Microlearning 

Główna  grupa   od 9 do 12 lat 

docelowa    

Powiązane   ekonomia,  etyka,  godziny  europejskie,  angielski  jako  drugi  język,  nauki 
zagadnienia   humanistyczne 

szkolne    
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