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Szkoła Podstawowa 

im. Bolesława Chrobrego w Cybince

woj. lubuskie

klasa III a

nauczyciel Izabela Wojtkiewicz



GROSIKOWE  
OSZCZĘDZANIE

z kl. 3a

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Cybince



Rozmawiamy o racjonalnym 
wydawaniu pieniędzy, 

ubezpieczaniu się przed skutkami 
nieszczęśliwych zdarzeń 

oraz oczywiście o OSZCZĘDZANIU.

W październiku podróżujemy 
po Galaktyce Oszczędzania. 



 płatności bezgotówkowe
 inwestycje i inwestor
 akcjonariusz
 akcje
 kapitał
 ryzyko
 giełda i makler
 polisa i dobra materialne
 ubezpieczenie

Grosikowe tematy rozpoczęliśmy od wykreślanki 
z obowiązującymi w tym miesiącu pojęciami :



Pokusiliśmy się również 
o wykonanie ćwiczeń  

frazeologicznych, 
a w nagrodę - gra 

na spostrzegawczość, 
skupienie i pamięć, 
czyli… grosikowe 

memory. 



Czas na grosikowe karty pracy



Dziennik podróży 
i hasło o bezgotówkowych 

płatnościach- daliśmy radę. 



Najpierw praca w grupach i burze mózgów, 
a później wspólne kategoryzowanie 

i utworzenie plakatu 
na temat oszczędzania



Wprowadzenie do następnego zadania…



Dla Grosika 
mamy kilka 

cennych rad, 
które najpierw 
opracowaliśmy 

w grupach…



…a później 
przedstawiliśmy 
na forum klasy.



Nasze   rady   
dla   Grosika







GALAKTYKA   OSZCZĘDZANIA  kl. 3a



Przy okazji omawiania lektury 
o detektywie Pozytywka, 

postanowiliśmy rozwikłać zagadkę 
i  odpowiedzieć na pytanie: 

Dlaczego skarbonki mają takie małe otwory 
na wrzucanie pieniędzy?





We wrześniu podczas sentymentalnych wspomnień związanych z latem 
troszkę się nie wyrobiliśmy z zadaniami, ale… 

co ma wisieć nie utonie        - wszystko sprawnie nadrobiliśmy. 



Rozwiązujemy zadania 
szlifując swe umiejętności 

matematyczne i doskonaląc 
logiczne myślenie.



Niby sporo już wiemy 
o oszczędzaniu, 

ale z zainteresowaniem 
obejrzeliśmy film edukacyjny 

udostępniony na stronie 
projektu. 



Zgadzamy się z tym, że nauka poprzez zabawę przynosi najlepsze efekty, 
dlatego  aktywnie doskonalimy swoją znajomość tabliczki mnożenia w formie zabaw i gier. 

Oprócz korzystania z odpowiednich programów multimedialnych gramy 
w gry karciane i planszowe oraz kodujemy obrazy/bloksy.



Podczas Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 
świetnie się bawiliśmy.



Czas na poważne rozmowy 
z rodzicami…



Pomimo napiętego planu pracy, po raz kolejny wzięliśmy udział 
w Europe Code Week 2022, 

a jedno z zaproponowanych przez nas wydarzeń dotyczył Grosikowego tematu.

Zajęcia odbyły się 18 października 



Po  zweryfikowaniu 
i  sprawdzeniu  naszych  

działań  
wydarzenie   zostało 

zaakceptowane  przez  
moderatorów  

Europe Code  Week 
dzięki czemu 

otrzymaliśmy specjalny, 
dedykowany  certyfikat.



W ramach Grosikowego projektu zorganizowaliśmy zajęcia  

z praktycznego udzielania pierwszej pomocy. 

Zaprosiliśmy na nie naszych kolegów z klasy 3b. 

Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela edukacji 

dla bezpieczeństwa, pana Krzysztofa Dankowskiego.



Warsztaty miały na celu poznanie sposobów postępowania podczas: 

omdlenia, zasłabnięcia,  utraty przytomności czy zatrzymania krążenia. 

Uczyliśmy się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w pozycji 

bocznej bezpiecznej oraz wykonać resuscytację krążeniowo oddechową 

i inne czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. 

Do realizacji zadań wykorzystywaliśmy fantom, któremu nadaliśmy 

wdzięczne imię - Stefan.



Nie możemy nie wspomnieć o jednym z ważniejszych wydarzeń 
w naszej szkole, czyli Dniu Patrona. Było wesoło i iście królewsko.
Uczestniczyliśmy w pokazie mody, turnieju rycerskim, konkursie 
plastycznym na logo szkoły oraz wzięliśmy udział w królewskim 

korowodzie ulicami naszego miasteczka.
Po podliczeniu punktacji okazało się, że zajęliśmy zaszczytne II miejsce.







W ostatnich dniach października odwiedziliśmy cmentarz. 
Spacer jego alejkami był dla nas głębokim przeżyciem, 

wprowadził w nastrój refleksji, zadumy oraz wspomnień 
o osobach bliskich, których już niestety z nami nie ma. 

W ramach akcji „Ocalić od zapomnienia” odwiedziliśmy również 
groby zapomniane, często zaniedbane, jednak będące śladami 

przeszłości ziemi, na której teraz mieszkamy i pamiątkami 
po ludziach, którzy dawniej tu żyli. 



Nasza październikowa gazetka



Do zobaczenia podczas 
GROSIKOWYCH WĘDRÓWEK

Z królewskimi pozdrowieniami

uczniowie kl. 3a 
z wychowawcą Izabelą Wojtkiewicz

Zapamiętując cenne rady i wskazówki 
opuszczamy Galaktykę Oszczędzania i ruszamy w dalszą drogę…

Cybinka X’2022


