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18 grudnia 2018r. uczniowie klasy II rozpoczęli przygotowania do wielkiej międzygalaktycznej podróży z Grosikiem.
Innymi słowy - rozpoczęli pracę z programem “Od grosika do złotówki”.
Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze,
zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego
bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.
Główne cele programu:

- nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub
oszczędzaniu,
- nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem
ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia
dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, a także przydatne we współczesnym świecie jako początek
edukacji najmłodszych.
Uczniowie otrzymali list od Grosika, zapoznali się z jego postacią jako przewodnika podróży. Ustalili środek transportu,
przeznaczenie parasola bezpieczeństwa oraz zapoznali się ze słowami i melodią piosenki "Od grosika do złotówki".

Uczniowie klasy II z niecierpliwością oczekiwali pierwszego startu. Wreszcie rakieta przeniosła ich
na planetę Grosik. Przypomnieli sobie wartości pieniędzy używanych w naszym kraju oraz poznali
nowe dla nich pojęcia: awers, rewers, PLN, NBP, nominał.

Z niecierpliwością na kolejne spotkanie z Grosikiem czekamy,
bo zawsze fajną piosenkę z nim śpiewamy.
Ciekawe zadania wykonujemy i zasady bezpieczeństwa poznajemy.
Liczymy, rysujemy, świetnie się bawimy,
nowe przysłowia i pojęcia przyswoimy.
Do kapsuły mądrości naszą wiedzę wkładamy
i co miesiąc na nową planetę wyruszamy.

25 stycznia 2019 r. uczniowie klasy II uczestniczyli w kolejnych zajęciach programu "Od grosika do złotówki". W czasie zajęć
przeliczali pieniądze, wypowiadali się na temat znaczenia pieniędzy w życiu rodziny, zapoznali się z nowymi pojęciami
(mennica, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych), omawiali sposoby zabezpieczania pieniędzy, utrwalali wiedzę na
temat sposobów bezpiecznego spędzania ferii zimowych. A przy tym świetnie się bawili. Zajęciom towarzyszyły zabawy
matematyczno-ruchowe: "Ciąg monet i banknotów", "Jestem dobrym kasjerem", "Znajdź nominał", "Zabawa monet" oraz
zabawy ruchowe o bezpiecznym spędzaniu ferii: "Zimowe skojarzenia", "Grosikowe zabawy i sporty zimowe", "Prawda czy
fałsz ze śniegową kulą".

Właśnie wrócili z międzygalaktycznej podróży. W lutym odwiedzili planetę Portfelik. Razem z panem Grosikiem rozmawiali
o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych i jak my pomagamy swoim bliskim. Poznali zawody tych ludzi, którzy
dbają o nasze bezpieczeństwo. Przypomnieli sobie numery telefonów alarmowych.
Wiedzą, jak wygląda i jakie ma znaczenie karta płatnicza. Zastanawiali się, czy za każdą pracę otrzymuje się zapłatę. Liczyli
pieniądze rozwiązując różne zadania.
Wykonali portfelik z papieru. Rozwijali swoją wyobraźnię i koncentrację, a nauka stała się przyjemnością. Na koniec podróży
pan Grosik zaprosił uczniów do wspólnej zabawy z piosenką „Od grosika do złotówki”. Są bardzo ciekawi co ich czeka
w kolejnej wyprawie.

W marcu uczniowie klasy II wylądowali na planecie Skarbonka.
Na początku odczytali list od Grosika i podróż rozpoczęła się. Potem rozmawiali o skarbonkach - do czego służą,
z czego mogą być zrobione, jaki mogą mieć kształt i jakie skarbonki posiadają w domu. Przypomnieli sobie również
niezwykłą historię świnki - skarbonki. Podczas startu towarzyszyła im zabawa muzyczno ruchowa "Startujemy"
oraz piosenka "Od grosika do złotówki".
Następnie obejrzeli prezentację "Historia pieniądza" ze strony NBP, która przedstawiała drogę pieniądza od czasów
starożytnych do dnia dzisiejszego oraz jak zmieniały się formy i cechy pieniądza.

Uczniowie klasy II w dalszym ciągu zgłębiają wiedzę podczas międzygalaktycznej podróży "Od grosika do złotówki".
Przebywają na planecie Skarbonka. W dniu dzisiejszym rozmawiali o sposobach oszczędzania i o tym, co można
oszczędzać. Dowiedzieli się, co to jest bank i czym się zajmuje. Udzielali również rad Grosikowi w zakresie oszczędzania.

W dniu dzisiejszym razem z moimi wychowankami, uczniami klasy II, wybrałam się w kolejną podróż - na planetę
Zabawka. Podróż po tej niezwykłej planecie poświęcona była zagadnieniom wpływu reklamy na decyzje dziecka jako
konsumenta. Przy tej okazji kształtowana była postawa sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny i
podejmowaniu samodzielnych decyzji.
Dzieci zostały zapoznane również z zasadami bezpiecznej jazdy na rowerze oraz bezpiecznej zabawy na placu zabaw.
Podejmowaliśmy też tematy bezpiecznych i niebezpiecznych zabawek.

Blok tematyczny "Grosikowa majówka" poświęcony był poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy dotyczącej oszczędzania w ramach
domowego budżetu poprzez ochronę środowiska. Uczniowie doskonalili również umiejętność przeliczania pieniędzy
i utrwalali pojęcia: recykling, surowce wtórne, bogactwo, skarby, dobro narodowe, gotówka. A to wszystko w ramach
realizowanego programu "Od grosika do złotówki".

Podróż po planecie Parasol miała na celu utrwalenie wiedzy dotyczącej bezpiecznego przechowywania pieniędzy i
racjonalnego ich wydawania oraz rozważnego i bezpiecznego dokonywania wakacyjnych zakupów. Doskonalona była
również umiejętność przeliczania pieniędzy i utrwalane były pojęcia: dług, lokata, depozyt, karta płatnicza, gotówka.
Nie mogło zabraknąć rozmów na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji, ponieważ były to ostatnie zajęcia z programem
“Od Grosika do złotówki” w tym roku szkolnym.

Podobno szczęścia nie dają, ale żyć bez nich trudno – pieniądze! Centrum Pieniądza to idealne miejsce,
żeby dowiedzieć się o nich wszystkiego.
Już od tysięcy lat istnieje w naszej kulturze, choć wielokrotnie zmieniał swoje formy. Budzi emocje, czasem doprowadza
do gwałtownych czynów, marzą o nim wszyscy. Pieniądz może powodować zagrożenia i różnice społeczne, ale ściśle wiąże
się z systemem ekonomicznym i bez wątpienia przysłużył się rozwojowi cywilizacji. Aby zrozumieć jego istotę, najlepiej udać
się do Centrum Pieniądza NBP, gdzie w atrakcyjny sposób przedstawiona została jego historia, sposób działania i leżące
u jego podstaw teorie ekonomiczne. Patronem i pomysłodawcą Centrum jest Sławomir Skrzypek, były prezes NBP,
zmarły tragicznie w katastrofie smoleńskiej.

Uczniowie z klas I-III 7 czerwca 2019 r. udali się do Centrum Pieniądza i uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach
"Orzeł czy reszka, gdzie zwierzak mieszka?
Zajęcia były poświęcone monetom – ich historii, budowie, rodzajom. Rozwiązując zagadki, uczniowie podążali tropem
zwierząt ukrytych na monetach z całego świata. Dowiedzieli się, dlaczego niektóre państwa umieszczają na swoich
monetach wizerunki zwierząt i jednocześnie poznali proces projektowania i produkcji monet.
Zajęcia prowadzone były w salach: Twórca pieniądza i produkcja pieniądza, Antyk – średniowiecze – nowożytność, Gabinet
numizmatyka, Skarbiec.

Uczniowie zdobywali również wiedzę z zakresu finansów odwiedzając bank PKO w Warce. Tematyka wycieczek:
- Kto pracuje w banku i jakie są jego zadania?
- Funkcje bankomatu.
Podczas wycieczek do banku uczniowie poznali stanowiska pracowników i zakres ich obowiązków oraz znajdujące się
pomieszczenia. Zapoznali się również z działaniem bankomatu.
- Jak funkcjonuje obrót pieniądza w systemie bankowym?

W marcowym numerze "Kuriera wareckiego" ukazał się artykuł na temat naszego udziału w programie „Od grosika do
złotówki”.
Ten sam artykuł opublikowany został również na lokalnym portalu informacyjnym warka24.pl
Nasze działania związane z realizację programu są systematycznie opisywane na platformie Szkolne Blogi – adres naszego
bloga:

www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-w-michalowie

