


W roku szkolnym 2011/2012  klasy drugie ze  Szkoły Podstawowej nr 5  

w Ostrowie Wielkopolskim  po raz kolejny odbyły podróż po finansach.  

Stacją początkową były spotkania z rodzicami. Każdy z wychowawców  

przedstawił cele projektu, rolę rodzica w realizowanym programie oraz  

materiały i pomoce zapewnione przez Fundację Młodzieżowej  

Przedsiębiorczości i Fundację Kronenberga. 

Zamieściliśmy także notatkę informacyjną w ostrowskiej prasie  

i wyruszyliśmy w  grosikową podróż … 



  Lądowisko planety Grosik pozwoliło nam na poznanie 

pojęcia awers i rewers. W czasie zabaw  utrwaliliśmy 
znajomość banknotów i monet. Jednak najwięcej 
radości przyniosło nam wykonanie grosikowych 
nakryć głowy, co zresztą ilustrują zdjęcia…. 



Planeta Portfelik zaskoczyła nas poważną tematyką. Uświadomiła  

nam, że bez pracy, nie ma kołaczy… 

Zakładając, że ,,dobra” praca przekłada się na ilość zarabianych,  

a czasem także wydawanych pieniędzy, postanowiliśmy złożyć  

portfeliki i zacząć rzetelnie się uczyć.  

Liczyliśmy pieniądze, rozwiązywaliśmy zadania. Jak sobie  

radziliśmy?  

Sami zobaczcie!  





Planeta Skarbonka powitała nas filmem o dawnych sposobach 

oszczędzania i przechowywania pieniędzy. Film bardzo nam się podobał.  

Zastanawialiśmy się, jak najwygodniej przechowywać zaoszczędzone  

pieniądze. Niektórzy koledzy chcieli kupić baaardzo długą skarpetę, a inni  

założyć własny bank. Postanowiliśmy, że wybierzemy konto w banku,  

na informatyce sprawdzaliśmy nawet oprocentowanie i ułożyliśmy  

wierszyk.  



Oszczędzanie dobra rzecz,  
by w przyszłości forsę mieć,  

więc pieniądze zbieraj  
i konto otwieraj. 
Pracuj chętnie,  
zdrowy bądź, 

by na konto wpłacać wciąż. 
 



Na planecie Zabawka królowały oczywiście zabawki oraz reklama.  

Zakupy były udane, ponieważ kupowaliśmy tylko te wykonane  

z materiałów odpadowych z okazji Dnia Ziemi. Były to zajęcia ,,2 w 1”.  

Doszliśmy do wniosku, że własnoręcznie wykonana zabawka cieszy  

bardziej niż ta, którą kupujemy w sklepie. 

 



Wreszcie trafiła nam się wycieczka, niezwykła wycieczka - majówka.  

Zaczęliśmy od planowania. Gdzie idziemy na majową wędrówkę?  

Kto może w niej uczestniczyć? W jakim celu ją organizujemy? Jak będziemy  

się zachowywać, przebywając na łonie natury? Czy wolno nam śmiecić i jak  

radzić sobie z pozostałymi po pikniku odpadami? Oczywiście - należy je  

zabrać i prawidłowo posegregować! 




