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GRUDZIEŃ - PRZYGOTOWANIE 
 Na pierwszym spotkaniu poznaliśmy naszego 

przewodnika Grosika i wykonaliśmy jego portret. 
Zbudowaliśmy również rakietę według własnego 
projektu i nauczyliśmy się piosenki ,,Od grosika  

 do złotówki”.   





W grudniu ułożyliśmy swoją ,,Rymowankę – powitankę” i ruch do niej. 
Oto ona: 

Jestem jeszcze mały i wciąż uczę się. 

Wiem już – co to pieniądz i lubię go mieć. 

Bardzo też się cieszę z  Grosikowych rad, 

które od dziś poznam a brzmią one tak: 

jak pieniądz zarobić, mądrze wydać go, 

no i być bezpiecznym – robiąc nowy krok. 

 

 



STYCZEŃ – PLANETA GROSIK 
Bardzo ciekawa podróż. Mamy super czapki. 

Otrzymaliśmy list od Grosika, który zaprosił nas  

na nieznaną planetę. Jej nazwę poznaliśmy  

po rozwiązaniu krzyżówki w ,,Dzienniku podróży”. 



W grupach ułożyliśmy ,,klasowy regulamin podróży” i zaakceptowaliśmy go 
swoimi podpisami. Gdy wylądowaliśmy na planecie Grosik poznaliśmy zadania 
jakie nas na niej czekają: poznamy monety i banknoty, będziemy je liczyć  
i przeliczać, dowiemy się co to jest: awers, rewers, nominał, bilon, 
porozmawiamy jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe. 

Układamy klasowy regulamin Zabawa ,,Ciąg monet  
i banknotów” 



,,Jestem dobrym kasjerem” 

  

Zabawa ,,Moneta, banknot” 

Zabawa ,,Ciąg monet i banknotów” 

Wiedzę utrwalamy  
w ,,Dziennikach podróży” 



  

Rady na bezpieczne ferie 

Zabawa ,,Awers, rewers” 

Teraz zdobyta wiedza do ,,kapsuły 
mądrości” 



Do widzenia planeto Grosik 



Nasze prace 





Luty – planeta Portfelik 
Nowy miesiąc – nowa planeta i ważna wiedza: jak zarabiają dorośli, jak dzieci 

mogą pomóc innym, znaczenie i potrzeba pracy, czy za każdą pracę dostajemy 
pieniądze, kto dba o nasze bezpieczeństwo, telefony alarmowe.  

Zabawa ,,Dorośli zarabiają” Zabawa ,,Na ratunek” 



Zabawa ,,Alarm” Zabawa ,,Dzieci pomagają” 



Karta płatnicza – co to takiego? 

Co zrobić, gdy się gdzieś 
zgubimy? 

Liczę swoje pieniądze – praca w 
,,Dziennikach podróży”. 



Zabawa ,,Zmiana miejsc” 



WYKONUJEMY PORTFELIK 



Zabawa ,,Dlaczego pracujemy  
i pomagamy innym” 

Ruch przy piosence ,,Od grosika do 
złotówki” 



MÓJ WYMARZONY ZAWÓD 



MARZEC – PLANETA SKARBONKA 
W tym miesiącu uczymy się oszczędzać, poznajemy sposoby 

oszczędzania, bezpiecznego lokowania pieniędzy oraz zasady 
prawidłowego odżywiania. 

Doskonalimy umiejętność liczenia 
pieniędzy. 

Uzupełniamy komiks i piszemy rady 
dla nieoszczędnego Grosika. 



Zabawa ,,Wyścig z monetami” 

Nasz dekalog zdrowego stylu życia – 
wykonaliśmy piramidę żywieniową  

i reklamujemy w szkole ruch. 



Wykonaliśmy plakaty na temat 
zdrowego trybu życia. 



Jedz zdrowo i kolorowo 

Posiłki jemy regularnie 



Wymyśliliśmy nową wersję gry ,,W dwa 
ognie” - ,,W dwa ognie gramy pieniądze 

przeliczamy” 

A oto i nasze drużyny  



Napełniamy KASY 
drużyn, na końcu gry 

przeliczamy ich 
zawartość. 



Koniec przygody na Skarbonce 



KWIECIEŃ – PLANETA ZABAWKA 

Rysujemy naszą ulubioną 
zabawkę 



Bezpiecznie na rowerze – poznajemy budowę roweru, uczymy 
się co musi posiadać bezpieczny rowerzysta, przypominamy 

sobie znaki drogowe. 



DOBRE RADY NA ZAKUPY 



WYRUSZAMY NA ZAKUPY 

Rady – radami  
a zdecydować , 

co kupić, trudno. 



Bezpieczne zabawy i zabawki 



NASZA CZARODZIEJSKA KAPSUŁA 
MĄDROŚCI – ILE WIADOMOŚCI JUŻ MIEŚCI 

Pożegnanie piosenką ,,Od grosika  
do złotówki”. 



MAJ – GROSIKOWA MAJÓWKA 
Co to jest majówka? 

Odpowiedź znajdziemy w ,,mądrych księgach”. 



Planujemy majówkę z Grosikiem 



Nasze prace ,, Na majówkę z Grosikiem” 



Skąd się biorą śmieci? Jak je segregować?  
Co to jest recykling? 



ŻEGNAMY SIĘ MASAŻYKIEM ,,GROSIK NA GROSIKU” 

Grosik na grosiku, 
Na grosiku grosik, 
A na tym grosiku 
Jeszcze jeden grosik. 
Gdy już ich oszczędzę  
Górę taką wielką 
To kupię do domu 
Szafę czarodziejską. 
Kiedy ona zagra 
To każdy domownik 
Będzie wciąż szczęśliwy 
 i bezpieczny co dzień. 

Lekkie uderzanie pięściami w plecy, od dołu do góry. 

Masowanie karku palcem wskazującym prawej ręki. 

   Robienie kół obiema rękami na łopatkach. 
  
   Zataczania półkola w górę pleców. 

Rysowanie obiema rękami prostokątów. 

Rysowani fali na kręgosłupie. 

Szczypanie po całych plecach. 

Uderzanie palcami wskazującymi obydwu rąk. 

Lekkie łaskotanie. 

 Masowanie ramion. 



Niektórzy wykonali już zabawki  
z odpadów – są fajne  



NASZE ŚLADY – TU BYLIŚMY 



DZIĘKUJEMY  
ZA UWAGĘ 


