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Od grudnia 2014 r. uczniowie klas II a i II b 

Szkoły Podstawowej w Łasinie realizują 

program „Bezpieczne wędrówki.  

Od grosika do złotówki”.  

W grudniu 2014 r. rodzice i uczniowie zostali 

zapoznani z tematyką programu. 

 



W pierwszym miesiącu wyprawy dzieci 

przebywały na planecie Grosik.      

W tym czasie uczniowie poznali pojęcia: 

moneta, banknot, awers, rewers  

oraz zapoznali się z nominałami monet  

i banknotów.   

 



W trakcie realizacji programu dzieci 

namalowały plakaty  

pt. „Moja wędrówka na planetę Grosik”. 



Podsumowaniem styczniowej wędrówki  

na planetę Grosik był quiz między uczniami 

klas pt. „Bezpiecznie spędzamy zimę  

z Grosikiem”.  



Uczniowie odpowiadali na pytania związane  

ze sposobami bezpiecznego spędzania 

wolnego czasu w czasie przerwy zimowej. 

Każda z klas uzyskała równą ilość 

prawidłowych odpowiedzi. Na zakończenie 

klasy otrzymały dyplomy  i słodkości.    



W lutym uczniowie odbyli podróż na planetę 

Portfelik. W czasie podróży dowiedzieli się,  

w jaki sposób dorośli zarabiają pieniądze i na co  

w pierwszej kolejności muszą je przeznaczać. 

Oprócz tego na zajęciach rozmawiali o potrzebie 

pracy oraz czy za każdą wykonywaną pracę 

należy się zapłata. 



Na kolejnych zajęciach uczniowie wykonywali 

ilustrację „Kim będę w przyszłości”.  

Celem tej pracy było rozwijanie  dziecięcej 

wyobraźni i aktywności twórczej oraz odkrycie 

przez dzieci własnych uzdolnień.  



Dzieci prezentując swoje prace, opowiadały  

o swoim wymarzonym zawodzie,  

dlaczego chcą taki zawód wykonywać,  

czym się kierowały przy wyborze zawodu.                                        



Pracą domową, którą uczniowie mieli wykonać  

na kolejne zajęcia, było wykonanie portfelika.  

Prace dzieci przerosły nasze oczekiwania.  

Portfele wykonane zostały na wiele ciekawych 

sposobów, z różnych materiałów i o różnych kształtach.  



Liczymy się z tym, że w pracach domowych, 

dzieciom pomagają rodzice, ale chodzi nam 

również o to, aby właśnie zaangażowali się  

w tę pomoc i przy okazji porozmawiali  

z dziećmi na tematy związane  

m.in. z pieniędzmi i oszczędzaniem.  



W marcu dzieci odbyły kolejną podróż na planetę 

Skarbonka. Uczniowie rozmawiali o sposobach 

oszczędzania i przechowywania pieniędzy 

dawniej i dziś. Dzieci po wcześniejszej rozmowie 

z rodzicami i dziadkami wymieniły, w jaki sposób 

ich rodzice bądź dziadkowie  

przechowują pieniądze.   



Na kolejnych zajęciach uczniowie rozmawiali  

także o prawidłowym odżywianiu, wykonali piramidę 

żywienia oraz stworzyli dekalog zdrowego stylu 

życia. Dzieci samodzielnie wykonywały kanapki.  

Sprawiło im to wielką radość. Częstowały się nimi 

wzajemnie, pamiętając o innych pracownikach 

szkoły. 







W kwietniu dzieci wybrały się na planetę 

Zabawka. Rozmawialiśmy na temat reklam, 

które dzieci oglądają w telewizji i czy proszą 

rodziców o rzeczy, które widzą w reklamach. 

Dzieci dowiedziały się, jak racjonalnie 

wydawać pieniądze, jak robić dobre zakupy, 

czym się kierować .  



Na kolejnych zajęciach uczniowie utrwalili 

zasady ruchu drogowego, głównie 

dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze 

oraz znajomość znaków drogowych.  





Pobyt na planecie Zabawka był także okazją 

do rozmowy o ulubionych zabawkach,  

o bezpiecznych zabawkach i co powinno 

być przy każdej nowej zabawce.  



Dotychczasowa realizacja programu 

„Bezpieczne wędrówki. Od grosika do 

złotówki” umożliwia dzieciom utrwalenie 

dotychczasowej i zdobycie nowej wiedzy,  

przy jednoczesnej zabawie.   

Dzieci bardzo chętnie oraz aktywnie 

uczestniczą w zajęciach i z niecierpliwością 

czekają na kolejne podróże. 


