
 
 
 
 
 

Czas trwania:  grudzień 2011 -  grudzień 2012. 

Realizujący nauczyciele:  Elżbieta Neukirch i Małgorzata Pyka 



„ Od grosika do złotówki ” 
 

Projekt edukacji finansowej „ Od grosika do złotówki ” przeznaczony dla uczniów 

klas II i III szkoły podstawowej   jest realizowany w PSP nr 2 Dwujęzycznej                           

w Oleśnie już kolejny raz. Jesteśmy w trakcie rocznego projektu, który rozpoczął 

się w grudniu 2011 r.  Realizowany jest przy wsparciu Fundacji Kronenberga                              

i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.  

W projekcie borą udział dwie klasy – obecna III a i III b .    

Podczas międzygalaktycznej podróży uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 

pogłębiają wiedzę finansową i uczą się przedsiębiorczości, rozwijając równocześnie 

aktywność językową, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, plastyczno - 

techniczną oraz muzyczno – ruchową.  

Podróżując po planetach: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka i Złotówka dzieci 

poprzez zabawę i przygodę poznają wartość pieniądza i sposoby oszczędzania.  

Ich przewodnikiem  jest Grosik.                                                                                                                                   



Zajęcia są dla uczniów atrakcyjne, gdyż zamiast z podręczników 
szkolnych korzystają z ciekawych materiałów dydaktycznych, w które 
zostali wyposażeni w ramach realizacji projektu. „Dzienniki Podróży”                      
z karty pracy na kolejne miesiące, nalepki, plansze i materiały do 
działalności plastyczno – technicznej pozwalają na wielozmysłowe 
poznawanie tematyki przedsiębiorczości. Współzawodnictwo, prace 
zespołowe oraz grupowe stwarzają uczniom możliwość integracji  
z zespołem klasowym. Nagrania na płytach CD oraz filmy DVD dodatkowo 
rozbudzają ciekawość uczniów i umożliwiają wieloaspektową prezentację 
omawianych treści.                                                                                                            
      Do realizacji zadań dydaktycznych zostali włączeni również rodzice, 
poprzez wspólne rozwiązywanie zadań. Ich działania są owocne i twórcze, 
gdyż zostali wcześniej zapoznani z założeniami projektu i otrzymali 
materiały informacyjne na jego temat. Dzięki znajomości celów i zadań 
projektu mogą w zamierzony sposób prowadzić z dziećmi rozmowy  
w domu na temat przedsiębiorczości oraz kształtować ich postawy  
w zakresie oszczędzania. Przez dwa kolejne tygodnie obserwowali  
i nagradzali swoje pociechy nalepkami za umiejętne oszczędzanie prądu, 
segregowanie śmieci, oszczędzanie wody czy prawidłowe 
gospodarowanie pieniędzmi.                                                                                                                                               
       Nauczycielom realizację zadań projektu ułatwiały liczne materiały 
dydaktyczne,   które otrzymali od organizatorów projektu                                                                              
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Tak wyobrażamy sobie Grosika –przewodnika     
                     międzygalaktycznej podróży.  



Klasa IIa przy pracy 



Skarbonki  



Grosik nauczył nas, jak oszczędzać 
nasze środowisko. 



   Nasze plany wakacyjne 



Listy do Pana Grosika 
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