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Zadania z projektu wdrażaliśmy ponownie po przerwie wakacyjnej 
czyli od września 2015 r. I było ich sporo !  

Skupiliśmy się na różnorodnych działaniach, które realizowaliśmy  
nie tylko w klasie, ale i poza nią.  Dzięki temu została rozbudzona 
nasza ciekawość poznawcza, którą umiejętnie wykorzystywaliśmy  
w atmosferze twórczej zabawy w zdobywaniu wiedzy w zakresie 

bezpieczeństwa i oszczędzania. 



Mamy pomysły - czy stara 
klisza ochroni nasze oczy 
przed Słońcem lub innymi 

gwiazdami ? 

Parasol 
bezpieczeństwa 

doradzał nam 
rozwiązania. 



Podczas pracy w grupach 
dobrze się bawimy  

z Grosikiem. 





Uczymy się oszczędzać – dzięki naszym 
skarbonkom racjonalnie wydajemy 

pieniądze. 



Znamy już znaki 
drogowe i zasady 

bezpiecznego 
poruszania się po 
drogach, dlatego 

zainspirowani 
stworzyliśmy własne 
znaki dla Grosika, 

które miały Mu 
wskazać drogę do 
nowej Galaktyki. 



Te znaki są dla nas i dla Grosika 
drogowskazem. 







Gazetka klasowa 



Nasza fantazja podpowiadała nam 
różne wyobrażenia Grosika, który 

 w czasie naszej wędrówki zmieniał się. 



Nasze Grosiki 



Praca z projektem pozwoliła nam 
działać na różnych frontach. 

Pamiętając o tym, co nam mówił 
Grosik, podjęliśmy także zadania 

służące ochronie środowiska - 
tworzyliśmy ekoznaki ucząc się 

oszczędności i odpowiedzialności. 



Wiemy już, że każdy kupiony produkt 
kiedyś stanie się nam niepotrzebny- 

stąd musimy dbać, żeby był łatwy  
do przetworzenia czyli recyklingu. 

Dzięki Grosikowi nauczyliśmy się 
też dbać o nasze środowisko – 

jesteśmy świadomymi ekologami. 





... ale zupy gotowaliśmy już w domu. 





To było bombowe zadanie, bowiem poznaliśmy zasady 
zdrowego odżywiania, co powiązaliśmy z umiejętnym 

gospodarowaniem finansami podczas zakupów wybranych  
do kanapek produktów. 



Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole jest dla nas bardzo ważne. 
W ostatnim czasie zwróciliśmy więc uwagę na wielki hałas, który 
towarzyszy nam na przerwach. Rozpoczęliśmy walkę z hałasem i 

oplakatowaliśmy szkołę. Grosik był z nas dumny, a uszy zdrowsze !!! 





Grosikowe wędrówki zaprowadziły nas do Zagrody 
Edukacyjnej w Konarzewie. A tam działy się 
niesłychane rzeczy ! Umiejętność planowania  

i przeliczania pieniędzy przydały się do zrozumienia 
zadań wynikających z prowadzenia gospodarstwa. 
Dodatkowo poznaliśmy bliżej ciężką pracę rolnika.  











Na koniec mamy coś dla ucha, 
niech więc każdy nas wysłucha ! 

Tej wyprawy nadszedł kres, 
ale wiedzy ogrom jest. 

Bezpieczeństwo, oszczędzanie, 
to jest nowe powołanie. 

Dziś Grosika już żegnamy, 
ale pewnie się spotkamy. 

W sklepie, w banku, czy też w szkole, 
Grosik  wspomni o mozole. 

Bowiem z wiedzą tak już jest, 
że „zasiada” w nas – jak chcesz!!!  
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