


Wyruszamy po nowe 
przygody. 

Pierwszy krok 
w Galaktyce Oszczędzania 

postawiła Marlenka.



„Hej Grosiku, hej Grosiku 
Jak się masz, jak się masz.

Razem się bawimy, 
razem się uczymy, bądź wśród 

nas, bądź wśród nas”.

Na powitanie 
zaśpiewaliśmy i zagraliśmy

piosenkę dla Grosika.



Celem naszej podróży  jest…



Moja mama płaci 
przez Internet.

Płatność bezgotówkowa…



Mój brat płaci telefonem.

Można płacić 
kartą.

Polecenie zapłaty to taka zgoda 
rodziców na pobieranie  z kąta 

bankowego opłaty 
za prąd, gaz…



Giełda



Portfel 
inwestycyjny



Kartą kredytową można płacić, 
gdy braknie pieniędzy, bank 

daje kredyt, oddaje się wtedy, 
gdy  znów się zapracuje.

Jest też karta 
debetowa.



Mama mi nie uwierzy, że znam tyle pojęć.





Wykonujemy plakat na temat 
oszczędzania.



- Oszczędzaj wodę,  kapiący 
kran to uciekające grosiki.



- Ale gorąco, otworzyć 
jeszcze jedno okno?

- Nie marnujcie ciepła, lepiej 
załóżcie cieńsze ubrania! 

- Zamknę okno, 
a ty przykręć kaloryfer.



Dlaczego w dzień 
świecicie światło?

Marnujecie energię, 
może coś z tym zrobicie?

Odsłonię
żaluzje. .

Wyłączę 
światło.



- Co robisz?

- Nie chowaj pieniędzy 
pod dywan, zanieś do 

banku..

- Chcę założyć 
lokatę.

- Może 
zainwestujesz 

w akcje?



- Wyrzucę tę książkę, 
bo ją przeczytałam.

- Możesz ją 
komuś 

podarować. 
- Nudzę się.

- Oszczędzając papier, 
oszczędzasz lasy.



Wykonujemy 
plakaty.







Omawiamy wiersz pt. „Czarna dziura”, 
oglądamy film.

Ale to 
ciekawe.



Czarna dziura wciągnęła 
nasze pieniądze!

To były złe inwestycje.



Nasze pieniądze wpadają w czarną 
dziurę, gdy wydajemy je na 

niepotrzebne rzeczy.

Trzeba mieć pieniądze 
na czarną godzinę.



Pani wyjaśnia nam, co to jest 
polisa i ubezpieczenie mienia.Moja babcia ma 

polisę na życie.

Ja mam 
ubezpieczony 

dom.

W szkole też 
jesteśmy 

ubezpieczeni.





Rodzice doceniają nasze oszczędzanie, 
i zaczęli nas naśladować. 

Może im też będziemy przyznawać gwiazdki?





Podczas podróży po Galaktyce Oszczędzania 
planowaliśmy wydatki, uczyliśmy się rozsądnie 

gospodarować budżetem.
W naszych wędrówkach wspierali nas 
nauczyciele, rodzice i profesjonaliści. 

Dołącz do nas. 
Potrafimy oszczędnie 

zorganizować wypoczynek, 
rozrywkę, przygotować zdrowe 

posiłki.



Wspólnie z panią  
i  rodzicami zaplanowaliśmy oraz 

zorganizowaliśmy niskobudżetową  
wycieczkę.  Naszym przewodnikiem był 

tato Olka.



Podczas podróży po Galaktyce Oszczędzania 
spotkaliśmy panią dietetyk. Dowiedzieliśmy 

się, co należy jeść, aby nasze posiłki były 
zdrowe. Postanowiliśmy wszystkie rady 
wykorzystać  do przyrządzenia naszego 

galaktycznego posiłku.



Sami przygotowywaliśmy 
pyszne, zdrowe i tanie 

przekąski. 





Na wychowaniu fizycznym, 
wykorzystywaliśmy naturalne 

przeszkody.





Madzia zagrała dla nas 
koncert.



Nasza podróż po Galaktyce Oszczędzania dobiegła końca. 
Teraz jesteśmy bogatsi nie tylko w wiedzę teoretyczną, 

ale potrafimy również w praktyce gospodarować 
swoim kapitałem.


