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Fajny był nasz Grosik, 

pokazał nam kosmosik. 

Podróż była długa 

to naszego Grosika 

zasługa. 

Uczyliśmy się oszczędzać, 

miło z matmą czas 

spędzać.                 

Autor:  MACIEJ NYSIAK 



Na lekcje „Od grosika                             
do złotówki” 
wszystkie dzieci chodzą                          
bez wymówki. 
Uczą się tutaj oszczędzania 
zamiast pieniędzy wydawania. 
Uczą się też dbania o przyrodę, 
by w lesie potem przeżyć 
przygodę. 
Poznają zasady sortowania 
śmieci, 
aby w przyszłości Ziemią 
cieszyły się inne dzieci. 
Więc chętnie na tych lekcjach 
się uczymy 
i dobrze zawsze się bawimy.        
 Autor: ADRIAN SZUBERT  



Od grosika do złotówki 
oszczędzamy stówki. 
Za tę mamonę 
kupimy zabawki wymarzone. 
Grosik nas nauczy 
gospodarowania  finansami 
i zostaniemy milionerami. 
Zdobędziemy umiejętności  
gromadzenia oszczędności. 
W Polsce kryzysu mieć                        
nie będziemy, 
gdy finansową edukację 
zdobędziemy.    
       
 

Autor: ZUZANNA GRZELAK  



Od grosika do złotówki 
oszczędzamy kiełbas stos. 
Kiedy ktoś zapyta mnie:                     
„Jak oszczędzać można coś?” 
To odpowiem krótko mu : 
„Taniej zjesz – więcej masz!” 
Od grosika do lodówki. 
To jest właśnie tak. 
Nie wyrzucaj więc jedzenia! 
Kupuj tyle, ile zjesz! 
Będziesz zdrowszy 
i kieszenie pełne kasy będziesz 
mieć!                      
       
 

Autor: MICHAŁ NOWICKI  



Na Grosiku do złotówki nauczyłem się,  

by oszczędzać nie marnować rzeczy nie! 

Buteleczkę po napoju nie wyrzucaj nie! 

Posegreguj wszystkie śmieci, 

przerobimy je. 

Światła zbędne gasić będę, 

kiedy palić będą się. 

Wymieniamy żaróweczki  

na taniej świecące się. 

Woda z kranu kap, kap, kap 

A ja mówię: „To nie tak!” 

Na Grosiku do złotówki nauczyłem się 

jak to dobrze być oszczędnym 

- wszyscy teraz cieszą się!                                    

                

       

 

Autor: DOMINIK SZUBERT 



Mam skarbonkę od zerówki, 

zbieram w niej grosiki i złotówki. 

Nazywane są bilonem. 

Kiedyś staną się milionem!!!        

 

Autor: MARTYNA SZYCHOWSKA 



Jest mały i okrągły, na złoto się 

mieni. 

To miedziany grosik, każdy ma go 

w kieszeni. 

Z jednej strony reszka, a drugiej 

orzełek. 

Uzbierasz ich dużo i kupisz 

rowerek. 

Noś wiec go przy sobie-  

on przyniesie szczęście tobie.  

Autor: JAKUB CHOŁA 



Grosik to bardzo mądry stwór, 

który ma pieniędzy wór. 

Grosik jest bardzo mądry, 

Bo uczy nas oszczędzania  

i kasy zbierania. 

Grosik zabiera dzieci 

na różne planety, 

uczy  segregować śmieci 

i leci, leci niestety 

na kotlety wielkie jak berety.     

 

 

 
Autor: JULIUSZ ANDRZEJCZAK  



Grosik jest wesoły, 

bo chodzi do naszej 

szkoły. 

Liczy, oszczędza i uczy, 

 Nikomu z nas nie 

dokuczy. 

Bardzo go lubimy 

I się z nim przyjaźnimy.               

 

Autor: JAGODA SOŁDON   



Już od rana mama zmusza mnie 

do oszczędzania: 

„Wodę przy myciu zakręcaj, 

zrób to i nie stękaj! 

Wróć i wyłącz światło! 

Przecież mówię jasno!” 

Do segregowania śmieci                              

mnie zmusza 

I moja smutna mina                                        

jej nie wzrusza. 

Okropna jest moja mama, 

Bo jestem oszczędzaniem 

torturowana. 
Autor: ANASTAZJA KAMIŃSKA  



Był sobie Grosik, 

który miał pieniążków stosik. 

Lubił oszczędzanie, 

 ale nie wydawanie. 

Nie obchodziły go drogie bzdury, 

bo często patrzył w bure chmury.   

 

Autor: ALEKSANDRA NENCZAK  



Siedzi grosik w sakiewce, 

schował się w kąciku, 

aby go Jędruś 

nie wydał w sklepiku.                        

Autor: JĘDRZEJ RYNIEC   



W niedzielę po południu 

odwiedził ciocię Grosik, 

bo ciocia w niedzielę  

gotuje smaczny sosik. 

Zjadł pełne dwie miseczki 

I sosik i kluseczki. 

Smakował mu obiadek, 

choć z niego jest niejadek.                                   

 

 

Autor: MARTA PAWLACZEK 


