


Niestety nasza podróż z Grosikiem 
dobiega końca.

Jesteśmy już na Planecie Złotówka.

Nadia czyta  list od Grosika. 
Całą klasą ustaliliśmy, że naszymi 
doświadczeniami podzielimy się 

z uczniami klasy II b, którzy właśnie 
rozpoczynają swoją podróż 

z Grosikiem.



Sami robimy grę 
planszową.

Świetna ta 
gra.

W naszą matematyczną  grę 
zagramy z drugoklasistami.



Do naszej podróży przyłączyła się 
Pani Sierżant. Opowiedziała nam jak 

bezpiecznie robić przedświąteczne zakupy, 
gdzie nie należy trzymać pieniędzy i telefonu.



Grosikowe rady na bezpieczne 
zakupy powiesimy w  holu szkolnym. 

Może będą pomocne 
w przedświątecznym   zakupowym 

szaleństwie?



W naszej klasie gościmy uczniów klasy II b.
Uczymy ich Grosikowej piosenki.

Przedstawiamy naszą  
Wiewiórkę młodszym 

kolegom. 

Madzia czyta drugoklasistom list 
od Grosika na rozpoczęcie 

podróży.



Przekazujemy regulamin 
międzygalaktycznej podróży.

Duży Olek wręcza małemu Olkowi 
Grosikowe życzenia na dalszą podróż.



Uczniów z klasy 2 włączamy 
w zabawę 

„skojarzenia   ze złotówką”.
Pani Anetka wyjaśnia nam 

zasady zabawy w sklep.



Wspólnie z naszymi gośćmi planujemy 
świąteczne zakupy, mając określoną 

kwotę na wydatki.



Wybraliśmy żywą choinkę, 
którą potem wsadzimy przed 

szkołą.

Wykonujemy 
Grosikowe ozdoby 

świąteczne.



Koncert dla Grosika.



Wymyślamy Grosikowe 
zagadki.



Gwiazdozbiór marzeń klasy 3 a  
- mamy nadzieję że się spełnią.





Praca, praca, praca…



Uczymy się pisać list. 
Tym razem napisaliśmy do Grosika. W listach dziękujemy za wspólne 

przygody.  Każdy z nas napisał również czego się nauczył  podczas 
przemierzania nieznanych planet.  



Nasza świąteczna Złotówka.
Redagujemy życzenia dla 

Grosika.





Świąteczne życzenia z Planety 
Złotówka umieściliśmy 

na klasowej gazetce.



Jestem bogaty, bo potrafię mądrze 
planować wydatki.

Jestem bogaty, bo znam wartość 
monet i banknotów.

Jestem bogaty, bo wiem 
jak bezpiecznie przechowywać 

pieniądze. 



Burza mózgów  wykazała, że każdy z nas inaczej pojmuje bogactwo, jednak 
wszyscy byliśmy zgodni, że największym skarbem jest nasza rodzina.  

Wspólnie z naszymi mamami 
dekorujemy przedświąteczne 

pierniczki upieczone przez 
mamę Marlenki.



Oto nasze drzewa genealogiczne  
przygotowane w domu z pomocą 

rodziców.



Magia Świąt.              Nasi rodzice zasiedli w szkolnych ławach 
i dyskutują o tym, co dla nich oznacza bogactwo.  

Czego nauczyłem się od dziecka dzięki 
międzygalaktycznej wędrówce z Grosikiem?

Rodzice losują przygotowane przez nas pytania.



Nadszedł czas podsumowania klasowej podróży. 
Wspominaliśmy nasze przygody, utrwaliliśmy zdobytą wiedzę. 

Wspólne wnioski zostały zapisane i umieszczone na plakatach.



Efekty naszej podróży na 
Planecie Złotówka.



Wypracowane przez nas materiały nie tylko 
zdobią naszą klasę. Pokazują również  jak 
wiele się nauczyliśmy  oraz dokumentują  

naszą niezwykłą podróż z Grosikiem.



Podróż od Grosika do Złotówki dobiegła końca. Wędrując przez rok
naszą rakietą, zdobyliśmy  wiedzę na temat pieniędzy, zarabiania, oszczędzania, 

inwestowania… Dzięki Grosikowi byliśmy bezpieczni. Do naszych działań 
zapraszaliśmy rodziców,  panią policjantkę, pielęgniarkę.

Grosiku dziękujemy - to była świetna przygoda!


