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Szkoła Podstawowa 

 im. Stefana Żeromskiego                        

w Nałęczowie 
KLASA  2a 

 



            Wylądowaliśmy na wyjątkowej planecie –  
planecie Zabawka. To na niej dowiedzieliśmy się, jak racjonalnie 
wydawać pieniądze, nauczyliśmy się rozumienia między innymi 

takich określeń, jak: "Wyrzucić pieniądze w błoto",  
"Kupić za psie pieniądze" i "Kupić kota w worku". 

 

 

 

 
 



Wszyscy ochoczo przystąpiliśmy do pracy !!! 

 





Zabawa ruchowa  przy piosence  

„ Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki’. 

 Podróż na planetę Zabawka naszą klasową Rakietą!  



 

 

 

 

 

Witajcie  

na planecie Zabawka!  

 

A oto nasze Zabawki. 



Nasze Zabawki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iga i jej praca przedstawiająca ulubioną zabawkę. 



Prace plastyczne dzieci  

z ulubionymi Zabawkami 

są przepiękne!!  

 

 

Zobaczcie sami !!! 

  



Wpływ reklamy na zakupy. 

 Ola i Michaś pomagają Ani dokonać wyboru  

najlepszego produktu. 



 

 

Racjonalnie wydajemy pieniądze. 

Pomagamy Zosi zrobić zakupy. 



 

 

 

 

 

 

Podczas naszego pobytu na planecie Zabawka rozmawialiśmy 

o  wpływie reklamy  na zakupy dzieci i ich bliskich, a także 

przygotowywaliśmy niezbędne rady dla wszystkich 

 przed wyruszeniem na zakupy.  

Największą atrakcją dnia była zabawa „w sklep”.  



          

 W sklepie  z zabawkami dzieci wydawały  wykonane przez siebie 

pieniądze i planowały kolejne zakupy.  



 

Jestem rozważnym klientem.      

ZABAWA W  SKLEP  



Role zostały przydzielone: sprzedawca, magazynier, kasjer, ochrona 

sklepu, pracownik sali i klient. 



Następnie udaliśmy się na  prawdziwe zakupy do sklepu „Alibi”.      



Każdy z nas miał do wydania  5 złotych. 



Staraliśmy się nie przekroczyć podanej kwoty. 



Mogliśmy kupić zdrową żywność oraz 

artykuły papiernicze. 



Pani Zosia była z nas dumna, wszyscy bardzo 

dobrze poradzili sobie z liczeniem i wszystkim 

wystarczyła kwota 5 złotych. 



A oto kilka zdjęć z naszych pierwszych 

samodzielnych zakupów w markecie. 



Poznajemy budowę roweru. 



Marcel omawia budowę roweru                           

oraz sposoby jego  konserwacji. 



Wszyscy poznali budowę roweru oraz 

przypomnieli  przepisy ruchu drogowego. 



Podczas kwietniowej podróży dzieci dowiedziały się też, 

jak bezpiecznie spędzać czas podczas zabaw na podwórku, na placu 

zabaw i w domu. Poznały dokładnie budowę roweru oraz utrwaliły 

wiedzę, jak bezpiecznie jeździć na rowerze.  



Julka ze swoją dobrze wykonaną pracą! 



Iga doskonale poradziła sobie ze znajomością nazw  podstawowych  

części roweru.  



Iga również wykonała zadanie bezbłędnie! 



Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, dzieci  przystąpiły  

do  jazdy na własnym rowerze na szkolnym placu manewrowym. 



 

Szymon wymienia znane części roweru. 



      Julka doskonale wie, gdzie znajduje się wentyl. 



Julka z zainteresowaniem wymienia części roweru. 



Iga demonstruje poznane części roweru. 



Budowa roweru,  to dla Olka nic trudnego !!! 



Jedziemy z Grosikiem na rowerze. 



Marcel doskonale radzi sobie z jazdą na rowerze  

i ze znajomością znaków drogowych. 



Znam te znaki !!! 



Egzamin zdany, pani Zosia jest z nas dumna !!! 



Oskar zaznacza planetę Zabawka. 



Tu już byliśmy.   
Dominik zamieszcza znaczek, który stanowi 

ślad pobytu na planecie Zabawka. 



W klasie, po naszej podróży pozostał „Grosikowy 

ślad”, a nam zostały wspomnienia.  

Niedługo miesiąc maj i kolejna wyprawa. 



Dziękujemy wszystkim za uwagę. 

 

Uczniowie klasy 2a   

ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie oraz 

wychowawczyni Zofia Grzywacz-Piotrowska 


