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Grosikowe wieści

Styczeń 2018 - Gazetka

klasy 2a SP 10 Kalisz

wychowawca-Aleksandra Górska

Uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
przystąpili do projektu

Podróżując przez dziesięć miesięcy po galaktyce Finanse i Oszczędzanie, nauczymy się
gospodarować pieniędzmi, dowiemy się jak najlepiej je wydawać lub oszczędzać, zdobędziemy
wiedzę o finansach swojej rodziny.
Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Finansów.
Organizatorami są: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Warszawski Instytut Bankowości,
natomiast partnerem jest Union Investment TFI.
Grosik, to pierwsza planeta, którą odwiedziliśmy w styczniu. Nasza podróż na nową planetę
wymagała od nas przygotowania pojazdu, w którym wyruszyć mieliśmy w długą, roczną podróż.
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Już w grudniu wykonaliśmy własne projekty rakiet kosmicznych.

Czy uda nam się wystartować?
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Aby nabyć doświadczenia w podróży, obejrzeliśmy film o lądowaniu na Księżycu.
Neil Armstrong to pierwszy człowiek, który postawił tam swoją stopę. Jego odcisk pierwszych
kroków pozostał tam do dziś.

Czy odcisk naszej stopy jest taki sam jak Grosika? Wszyscy w klasie próbowali odpowiedzieć sobie
na to pytanie.

Musimy jeszcze tylko ustalić regulamin naszej podróży. Przystępujemy do zadania!
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Mamy już mapę naszych podróży, teczki na materiały badawcze po planetach i zadania,
które czekają nas w drodze.

Kontrakt ułożony i podpisany. Czeka nas wspaniała przygoda!
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Jest już styczeń. Jeszcze tylko chwila i wystartujemy!

Przygotowujemy nasze czapki i odliczamy:
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
START!
Jesteśmy już na planecie Grosik!
Czeka nas praca badawcza. Wszystko notujemy w naszych dziennikach podróży.

Poznajemy nowy język - moneta, bilon, mennica, awers, rewers, NBP, PLN, budżet domowy.
Nasi rodzice dopiero w dorosłym życiu wyruszyli w podróż po finansach. Oni będą naszymi
pierwszymi nauczycielami i pomocnikami podróży. Wskażą nam drogę, ostrzegą przed
niebezpieczeństwami.
Jak to dobrze, że możemy korzystać z ich doświadczenia i wiedzy.
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Dziennik podróży gotowy! Planeta Grosik
zbadana. Już nie jest dla nas tajemnicą.

Nasze wrażenia i zdobytą wiedzę zapisujemy na kartkach i wrzucamy do kapsuły wiedzy.
To nasz ślad, pozostawiony dla innych podróżników.
A teraz, przygotowujemy się
do następnych kosmicznych
przygód.
Sprawdzamy, czy nasza
załoga dobrze opanowała
język, którym od dziś
będziemy się posługiwać.
Czy wiedza zdobyta
na nieznanej planecie jest
przez wszystkich zrozumiała.

Do zobaczenia wkrótce!

Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Karpacka 3

62-800 Kalisz

Jeżeli spodobały się Wam nasze wieści, nie czekajcie,
wyruszajcie w podróż z nami!
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