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Nasza „Kosmiczna Grosikowa Drużyna” liczy  

77 małych astronautów i aż 8 kapitanów. 

PYTANIE DLACZEGO? 

Jesteśmy szkołą wyróżniającą się tym,  

że w klasach mamy  dwie Panie, które 

zawsze gdy, ktoś z nas potrzebuje dodatkowej pomocy 

wspierają  nasz wysiłek. 
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Pełni entuzjazmu, radości, zaciekawienia 
ruszyliśmy w podróż, która umożliwiła nam 

spotkanie z PANEM GROSIKIEM  
 

 

 

 

 

 

 

 

My jednak inaczej go sobie wyobrażaliśmy… 
 



„Grosik, jak 
ORZEŁ BIAŁY” 





Dobrze wiedzieliśmy, że podróżowanie po „Grosikowej 

galaktyce” wymaga zbudowania  kosmicznego pojazdu…  

Nie tracąc czasu, podzieliliśmy się na grupy, 

by działać i budować! 

Nie było łatwo…Na początku wyglądało to tak… 

  



Gdy traciliśmy już nadzieję, że uda nam się oderwać od Ziemi, 

pojawiły się w naszych głowach super pomysły! 





Pierwszą planetą, którą zwiedzaliśmy była oczywiście 

planeta 

 

 
 

A na niej mnóstwo atrakcji, każdy znalazł tu coś dla siebie! 

 

 

 

 

 

 

 

         

 





Naszą wiedzą mogliśmy pochwalić się na zajęciach  

w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego  

w Bydgoszczy. Tu utrwalaliśmy wiedzę na temat : awers-rewers.  

Mogliśmy sami być twórcami monet! 







Gdy już wykonaliśmy nasze portfele, to próbowaliśmy 

odpowiedzieć na pytanie:  

„Jak zarobimy nasz „pierwszy milion”? 



Po dłuższym rozmyślaniu doszliśmy do wniosku,  

że portfel to chyba mało bezpieczne miejsce  

na przechowywanie naszych pieniążków. 

Pośpieszyliśmy czym prędzej na planetę 

 

 

 

by w niej ukryć nasz skarb i zrobić własne „puchy”! 



Jednak czy nasza gotówka będzie w nich bezpieczna?  

Nie byliśmy przekonani…  

Zaczęliśmy poszukiwać innych miejsc… 



Po długich naradach wybraliśmy ostatecznie… 



A kiedy nasz organizm jest bezpieczny? 

Gdy prowadzimy zdrowy styl życia!  

Stąd nasz udział w programie: 

 

 

 

 

 

 

W tym celu przygotowaliśmy np. zdrowe i kolorowe 

kanapki, mufinki, sałatki oraz „PRZEPYŚNIK”-  

na smaczne przepisy przestrzegające  

zasad prawidłowego odżywiania. 

Nietrudno się zdrowo odżywiać! 
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Oszczędzanie to nie tylko nie wydawanie pieniędzy.  

Aby się o tym przekonać wykonaliśmy stroje  

z materiałów wtórnych. Nasze projekty zgłosiliśmy do konkursu 

„Moda na wesoło” podczas plebiscytu 

„Śmiech  to zdrowie” 



Każde dziecko kocha zabawki, jest to sprawa oczywista! 

Często nie wyobrażamy sobie bez niej życia. Szczególnie 

potrzeba jest w podróży. Dlatego przylot na planetę 

 

 

                       był miłą niespodzianką! 

 

 

 

 

 

 



Na tej planecie poznaliśmy siłę reklamy oraz 

próbowaliśmy sami ustalić ceny różnych produktów. 





Nasze rady na zakupy: 
„Na zakupy 

idę 
 z listą!” 

„Zakupy robi 
tata, on kupuje 
tylko to co mu 
mama każe.” 

„Muszę iść na 
zakupy 

najedzona, bo 
inaczej kupię 

szybko coś, co mi 
się w domu nie 

spodoba!” 

„Biorę za 
zakupy mało 
pieniędzy!” 

„Nie czytam, 
nie oglądam 
promocji!” 



W maju Pan Grosik zaprosił nas na majówkę! 

 

 

 

Nasze skojarzenia z MAJÓWKĄ… 





Czasem majówka może wyglądać tak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Cały tydzień gier i zabaw sportowych! 



„Na majówkę, na majówkę, razem z mamą, razem z tatą 

na wędrówkę. Tam gdzie łąka, tam gdzie las, gdzie nie było 

jeszcze nas.” 

Z Grosikiem przypomnieliśmy sobie, jak ważna jest 

NASZA PLANETA ZIEMIA! 

To od nas zależy, jak będzie wyglądać za 100 lat. 
 

 

„Ziemia 
wyspa 

zielona” 



Naszą wiedzę na temat segregowania śmieci 
chwaliliśmy się w Balczewie! 

 

Ziemia  
z kapsli 



Wędrując z Grosikiem zawsze pamiętamy o bezpieczeństwie. 

Natomiast w „Kapsule mądrości” gromadzimy  wspomnienia 

z pobytu na każdej z planet! 

 



 Czasem  Grosik daje nam do rozwiązania naprawdę trudne 

„zagadki frazeologiczne”. 

 Zawsze staramy się je rozwiązać! 

 

WTRĄCAĆ  TRZY  GROSZE 

 

 

 

 

 

 

CZAS  TO  PIENIĄDZ  

„Jak daje się  
za dużo w kasie 

i nie chce się 
reszty!” 

„Jak wydam 
pieniądze 

na byle co!” 

„Jak komuś  
w sklepie 
brakuje  

i można mu 
dołożyć!” 

„Jak idzie się  
do sklepu i się 
kupuje i kupuje  
a czas ucieka!” 



                     

PRACA TUCZY, BIEDA UCZY 

 

 

 

 

 

 

NA KAŻDĄ KIESZEŃ 

„Jak ktoś ma 
pracę i pieniądze 
to jest jak „król”, 

a biedny nie!”  
„ Jak ma się pracę,  

to można być grubym,  
bo ma się pieniądze na 

jedzenie. A biedak nie ma 
pieniędzy i musi uczyć 

się, jak za darmo  
coś zjeść!” 

„Trzeba mieć takie 
spodnie  

z kieszeniami  
do których 

wszystko się 
zmieści” 



 

 

 

 

 

 
A przed nami kolejne 
podróże z piosenką 
Grosika. 
                                                 

 

 

 

 

Opracowała: Anna Dąbrowska                                                  

przy współpracy nauczycieli i uczniów SP nr 25 w Bydgoszczy                                                                                 

biorących udział w projekcie . 

Tyle już za nami… 


