
REALIZACJA PROJEKTU OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI KLASA II A 

 

Grosikowe podróże klasy II a 

W grudniu 2013 roku my uczniowie klasy 2 a zostaliśmy zaproszeni  do projektu 

edukacji finansowej „Od grosika do złotówki”.  

Nasz przewodnik Grosik prowadzi nas po  planetach leżących w Galaktyce Finansów. 

Odwiedziliśmy z nim do tej pory planety: Grosik, Portfelik i Skarbonka.  Nauczyliśmy się 

nowych słów: awers i rewers.  

  Podczas trzeciej podróży na planetę Skarbonka poznaliśmy dawne i współczesne 

sposoby przechowywania pieniędzy. Wiemy, że należy oszczędzać  nie tylko pieniądze, ale 

zdrowie, przyrodę i własne ubrania. A wspólnie z rodzicami zrobiliśmy skarbonki według 

własnego pomysłu.   

Kolejna planeta Zabawka była wyjątkowa. Kochają ją wszystkie dzieci. W tym dniu 

były z nami w szkole nasze ukochane zabawki. Grosik uczył nas w jaki sposób robić zakupy 

nie ulegając reklamie oraz jak bezpiecznie bawić się zabawkami na placu zabaw i bezpiecznie 

jeździć na rowerze. 

W piątym miesiącu podróży z Grosikiem poszerzyliśmy wiedzę na temat ochrony 

środowiska, powtórzyliśmy zasady segregacji śmieci. Pochwaliliśmy się Grosikowi, że w 

naszej szkole zbieramy butelki plastikowe, ponieważ  bierzemy udział w akcji „Drzewko za 

butelkę”. Podobały  nam się zabawy z liczeniem pieniędzy. Zaplanowaliśmy majówkę z 

Grosikiem. Pojedziemy na wycieczkę do „Magicznych ogrodów”. 

To była nasza ostatnia podróż w tym roku szkolnym. Odwiedziliśmy planetę Parasol. 

Nauczyliśmy się jak bezpiecznie przechowywać pieniądze i jak racjonalnie je wydawać 

podczas wakacji. Planowaliśmy bezpieczne wakacyjne wycieczki. Do zobaczenia we 

wrześniu. 

 

KLASA  III A wrzesień 2014  Dziennik podróży 

We wrześniu  znów zawitał do nas Grosik. Wspominaliśmy z nim wakacje. 

Liczyliśmy w złotówkach i euro ile kosztowały nas wakacyjne pamiątki. Grosik i Strażnik 

Miejski uczyli nas jak bezpiecznie chodzić do szkoły, bezpiecznie się w niej czuć i 

zachowywać. Swoją wiedzę sprawdziliśmy podczas wycieczek na basen  w Atrium. To były 

takie „wrześniowe wędrówki z Grosikiem”. 

 

KLASA  III A październik  2014  Grosikowe oszczędności 

Czy wiecie, że czarna dziura to nie tylko wesoła zabawa ruchowa? Ta ekonomiczna 

może nas wciągnąć jeśli nie zabezpieczymy się przed stratą pieniędzy i nieszczęśliwymi 

wypadkami. 

Do domu dostaliśmy „Kartę oszczędności”. Przez 14 dni pod okiem rodziców 

oszczędzaliśmy pieniądze, wodę, ubrania, surowce wtórne. Rodzice nagradzali nas 



gwiazdkami i ocenili dużą gwiazdką  kategorię, w której byliśmy najlepsi. Rodzicom i 

kolegom pokazaliśmy scenkę o oszczędzaniu pt.”Dbajmy o lasy”. 

 

KLASA  III A listopad  2014  Grosikowe wędrówki 

Podczas Grosikowych wędrówek znów świetnie się bawiliśmy z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapamiętamy, że warunkiem dobrej zabawy jest zgodna 

współpraca. 

 

KLASA  III A grudzień  2014  Od Grosika do złotówki 

Podróżą na planetę Złotówka zakończyliśmy szczęśliwie podróż z Grosikiem.  

Na planecie Złotówka było wiele ciekawych zadań  i przygód. Potrzebna nam była 

wiedza zdobyta podczas poprzednich podróży. Poznaliśmy pojęcia : bogactwo, skarby, 

marzenia, osiągnięcia, lokata terminowa. W pożegnalnym liście do Grosika opisaliśmy nasze 

wrażenia z przebiegu bezpiecznej podróży po galaktyce Finanse i Oszczędzanie.  

 


