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       Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji 

Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pod hasłem „Bezpieczne wędrówki  

od grosika do złotówki”. Projekt ten przygotowany jest przez Fundację 

Młodej Przedsiębiorczości. Sponsorem jest Fundacja PZU. Adresowany jest 

do uczniów klas II i III oraz ich rodziców i nauczycieli. Głównym celem 

programu jest przybliżenie dzieciom pojęć związanych  

z finansami, oszczędzaniem oraz bezpieczeństwem. Dzieci wraz ze swoim 

przewodnikiem Grosikiem odbywają podróż bawiąc się i ucząc  

po Galaktykach: FINANSE, OSZCZĘDZANIE, BEZPIECZEŃSTWO, 

wypełniając przy tym swój „Dzienniczek podróży”   









 W styczniu  uczniowie klas 2 a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f i 2 g 
rozpoczęli swoją przygodę z Grosikiem, wylądowaliśmy  
na Planecie Grosik. Poznaliśmy pojęcia związane  
z finansami. Wiemy już co to znaczy: moneta, banknot, awers 
i rewers. Znamy nominały pieniędzy i uczymy się je liczyć. 
Wiele radości dostarczyła nam zabawa w sklep. Laura nawet 
napisała na ten temat krótką rymowankę. 

 

 Nasz klasowy mały sklepik 

 Od cukierków aż się lepi 

 U nas tylko za piątaka 

 Kupisz słodkiego lizaka 







        Podczas kolejnych etapów wspólnej podróży dzieci odwiedziły 
planety Portfelik i Skarbonka. Wiele się działo. Najpierw 
wykonaliśmy portfelik metodą origami i każdy ozdobił je według 
własnego pomysłu. Teraz będzie można w nich schować nasze 
kieszonkowe. Dowiedzieliśmy się też, w jaki dorośli zarabiają 
pieniądze. Zastanawialiśmy się też, czy za każdą pracę należy się 
wynagrodzenie? Rozważaliśmy kwestię, czy dzieci mogą zarabiać 
pieniądze?  

 Planeta Skarbonka – to prezentacja naszych wymarzonych 
skarbonek. Dziewczynki wykazały się pomysłowością. Trzeba 
przyznać i niektóre ze skarbonek były bardzo ładne. Poznaliśmy też 
sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś oraz znaczenie 
słowa – oszczędzanie. Każdy z nas mógł podać własny przykład 
związany z oszczędzaniem. 

















 Miesiąc kwiecień, to lądowanie na kolejnej planecie – tym razem to 

Planeta Zabawka. Mogliśmy się bawić swoimi ulubionymi 

zabawkami. Samodzielnie wykonaliśmy zabawki z surowców 

wtórnych. Robiliśmy zakupy w sklepie z zabawkami ciesząc się  

z udanych zakupów. Dzieci dowiedziały się i uświadomiły sobie 

jak wielki jest wpływ reklamy na podejmowane przez nas decyzje 

dotyczące zakupów.  

 Finałem tych zajęć była praca w grupach gdzie każda z grup 

przygotowała plakat reklamowy produktu. Potem dokonywaliśmy 

oceny plakatów. Wymienialiśmy elementy, które najbardziej 

przyciągnęły naszą uwagę. Wnioski z zajęć były trafne. 

Stwierdziliśmy, że przy wyborze towaru nie należy kierować się 

tylko reklamą. Trzeba brać po uwagę również inne aspekty. 





































PLANUJEMY BEZPIECZNE WAKACJE 

I ŻEGNAMY ROK SZKOLNY  
    Zawsze powinniśmy być uważni i zachowywać się tak, aby 

być bezpiecznym bez względu na to, gdzie odpoczywamy, 
gdzie spędzamy wakacje 

 

GROSIKOWE RADY: 

› W portfelu nosimy niewielkie kwoty pieniędzy. 

› Na zakupy  nie zabieramy wszystkich oszczędności. 

› Na koloniach pieniądze można oddać w depozyt 
wychowawcy. 

› Komunikujemy się z najbliższymi. 





Opracowała Krystyna Szerzeniewska  


