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Witamy !  To my! 

Klasa 2b z Cybinki 



Razem z naszymi wiewiórami 

rozpoczynamy przygodę z Grosikiem





W grudniu rozpoczęliśmy nowy projekt „Od grosika do złotówki”.
Już sam tytuł nas zaciekawił.  

Dowiedzieliśmy się, że podczas zajęć będziemy rozmawiać o zarabianiu, 
oszczędzaniu i wydawaniu pieniędzy 

(no, akurat z tym ostatnim nie mamy problemów!). 
Szybko jednak  sprawa się wyjaśniła, że chodzi o racjonalne wydawanie .



Potem zrobiło się jeszcze ciekawiej, bo okazało się, 
że czeka nas MISJA!

Misja na planetę GROSIK!
Szybka rozmowa o kosmosie i trzeba się było zabrać do pracy... 

Przecież jakoś trzeba rozpocząć przygotowania do tej misji!
Najpierw plany i wizualizacje naszych wyobrażeń…



Pomysłów nam nie brakowało 



Rysunki gotowe – czas na zapoznanie się  i podpisanie 
regulaminu… i już wiemy, że to nie przelewki!



Stroje i formalności załatwione, więc czas na nasz 
kosmiczny pojazd….  



A oto ostateczna 
i zaakceptowana przez 

wszystkich wersja 
naszej rakiety.



Przedstawiamy śmiałków, 
którzy wyruszają na Grosikową Misję… 



Pierwszy  przystanek

PLANETA GROSIK



Na planecie gwar, który szybko ucicha, 
kiedy padają pierwsze hasła: 

 PLN, 
 moneta, 
 banknot, 
 nominał…

Jest spokój i opanowanie – znamy te słowa. 

Później jednak jest trudniej: 
 bilon, 
 awers, 
 rewers, 
 NBP… hmmmmm…

Razem szukamy znaczenia nieznanych haseł 
w internecie….

I jest! Udaje się! Mamy to!!!  
W grupie siła!



Pojęcia wyjaśnione, postaramy się je zapamiętać, 
choć  chyba łatwo nie będzie… 

Porozmawiamy z rodzicami w domu.



Teraz czas na zajęcia praktyczne  z  pieniędzmi 
Najpierw grupujemy monety i banknoty, potem je przeliczamy

Idzie nam coraz lepiej 
i sprawniej…



Misja trwa…. 
Przeliczamy pieniądze, rozmawiamy o ich znaczeniu 
w funkcjonowaniu każdej rodziny oraz o sposobach 

zabezpieczania naszych oszczędności.
Czas na rozmowę o bezpieczeństwie…

Tutaj spotkaliśmy się z prawdziwymi specami w tej dziedzinie:

panem Krzysztofem (ratownictwo medyczne)

i funkcjonariuszem Policji. 



Misje bywają niebezpieczne, dlatego zaprosiliśmy na zajęcia pana 
Krzysztofa, który przeszkolił nas z udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Przypomnieliśmy sobie numery telefonów ratunkowych 

oraz dowiedzieliśmy się, w jaki sposób rozmawiać przez telefon 
z dyspozytorem służb ratunkowych. 



Po części teoretycznej przeszedł czas na działania praktyczne. 
Wszyscy pod czujnym okiem pana Krzysztofa mogliśmy wykazać 

się znajomością udzielania pierwszej pomocy. 
Ćwiczyliśmy: układanie poszkodowanego w pozycji bocznej 

bezpiecznej oraz resuscytację na fantomach. 





Policjant rozmawiał z nami 
o zasadach 

bezpieczeństwa na ulicy, 
w szkole i w domu. 

Wspomniał o cyberprzemocy 
i ograniczonym zaufaniu 

do nieznajomych.
Prosił nas o rozsądek  podczas 
zbliżających się ferii zimowych.



Pobyt na planecie GROSIK zakończyliśmy wykonaniem gazetki, 
która zdobi naszą klasę oraz wpisami w naszych osobistych 

Dziennikach Podróży...



Zostawiamy planetę GROSIK i udajemy się na zasłużone ferie…..
Do zobaczenia  za 2 tygodnie…..

W lutym naszym nowym celem będzie : 
Planeta PORTFELIK !

Razem  z  2b odmeldowuje się Izabela Wojtkiewicz 


