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PODSUMOWANIE PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II  W KORNOWACU



GRUDNIOWE PRZYGOTOWANIA

W grudniu 2021 roku poznaliśmy naszego towarzysza
podróży – pana Grosika. Stworzyliśmy na różne sposoby
pojazd, którym mieliśmy podróżować. Zaopatrzyliśmy się
także w dzienniki podróży, bo przed nami było 12 miesięcy
finansowych wypraw.



PLANETA GROSIK

Na planecie Grosik poznaliśmy pojęcia: moneta,
banknot, nominał, bilon, awers i rewers, złoty
i grosz, mennica, Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych.
No i rozmawialiśmy na temat bezpiecznych ferii.



PLANETA PORTFELIK

W lutym poznaliśmy różne możliwości pracy zarobkowej,
ale nie tylko. Uczniom nie jest już obcy termin wolontariat.
Przy okazji omawiania możliwości ochotniczej pracy,
powtórzyliśmy numery alarmowe. Stworzyliśmy stacjonarne
telefony, jak z dawnej epoki. 😊Jednak najbardziej fascynujące
dla uczniów okazały się zajęcia poświęcone kartom
płatniczym. Ileż zapału, chęci i kreatywności włożyli
w tworzenie sygnowanych swoimi nazwiskami kart.



PLANETA SKARBONKA

W marcu poznaliśmy różne formy lokowania
pieniędzy, poznaliśmy też historię pieniądza,
a także skupiliśmy się na bezpiecznym
przechowywaniu naszych oszczędności.
Uczniowie wykonali z plastikowych butelek
świnki-skarbonki.
Miesiąc marzec był też dla nas czasem
poświęconym bezpieczeństwu naszych
organizmów. Dużo rozmawialiśmy o racjonalnym
i zdrowym odżywianiu. Po raz kolejny
przypomnieliśmy sobie piramidę żywieniową,
a zdobytą wiedzę przełożyliśmy na praktykę
i w ten oto sposób powstały zdrowe owocowe
sałatki.



PLANETA ZABAWKA

W kwietniu swoją kosmiczną eskapadę skierowaliśmy
na planetę Zabawka. Podjęliśmy temat budżetu
domowego, niepotrzebnego wydawania pieniędzy, roli
reklamy w naszym życiu.
Rozmawialiśmy też o bezpiecznych zabawkach.
Uczniowie sami wykonali gniotka z balonu i mąki
ziemniaczanej.
Każdy drugoklasista już wie, co powinno się znaleźć
w wyposażeniu 100% bezpiecznego rowerzysty.
Po zajęciach wyposażenie apteczki mamy wszyscy
w małym palcu.



GROSIKOWA MAJÓWKA

W maju rozmawialiśmy o planach wyjazdowych dostosowanych
do domowego budżetu. Rozważyliśmy różne opcje podróży.
Skupiliśmy się jednak bardziej na oszczędzaniu, dbaniu o ponowne
wykorzystanie rzeczy już raz użytych, a także na bezpieczeństwie
naszej planety.
Posprzątaliśmy najbliższą okolicę, przypomnieliśmy sobie zasady
segregacji śmieci, a także wykonaliśmy pracę plastyczną – „Podwodny
świat z recyklingu”.



PLANETA PARASOL

Czerwcowe zajęcia poświęciliśmy na dyskusję na temat
wakacyjnego gospodarowania pieniędzmi. Zaznajomiliśmy się
z pojęciami: pożyczka i dług. Rozmawialiśmy także o tym, w jaki
sposób gospodarować wakacyjnym budżetem. Dowiedzieliśmy się
także o sposobach dzielenia kolonijnego kieszonkowego
na mniejsze sumy, a także jego przechowywania w bezpiecznym
miejscu.
Na temat bezpieczeństwa rozmawialiśmy bardzo dużo. Odwiedziła
nas szkolna pielęgniarka, strażacy, policjanci.



Zosia Chroboczek zwyciężczynią konkursu „Grosik przezorny i ubezpieczony”



GROSIKOWE WSPOMNIENIA

We wrześniu, w nieco mniejszym składzie, powróciliśmy do spotkań
z Grosikiem.
Po wakacyjnych przygodach poruszyliśmy temat bezpiecznego
przechowywania pieniędzy i racjonalnego gospodarowania własnym
budżetem. Poznaliśmy walutę euro.
Rozmawialiśmy także dużo na temat bezpieczeństwa w klasie
i na przerwach. Uczniowie tworzyli własne znaki dotyczące ich
bezpieczeństwa
Odebraliśmy również nagrody zdobyte przez nas w konkursie
„Grosikowa gazetka miesiąca”!



GROSIKOWE OSZCZĘDZANIE

W październiku wiele mówiliśmy o płatnościach elektronicznych,
a także o inwestowaniu. Uczniowie wiedzą, że można swoje
oszczędności zainwestować w udziały przedsiębiorstwa, dom,
działkę, dzieła sztuki. Co ważne mają też wiedzę na temat tego,
że swoje oszczędności można łatwo stracić, więc warto zadbać
o ich bezpieczeństwo. Przećwiczyliśmy to w praktyce, grając
w Monopoly. 
Omówiliśmy także pojęcie „czarnej dziury budżetowej” oraz
podsumowaliśmy różne formy wrześniowego oszczędzania.



GROSIKOWE WĘDRÓWKI

W listopadzie naszą finansową wiedzę wykorzystaliśmy
w kreatywnej zabawie. Uczniowie wykonali własne gry
planszowe z pieniędzmi w roli głównej.
Podsumowaliśmy także hasło BEZPIECZEŃSTWO, analizując
prawidłowe i nieprawidłowe zachowania przedstawione
na ilustracjach. Przypomnieliśmy sobie zasady
funkcjonowania w ruchu drogowym.



PLANETA ZŁOTÓWKA

W grudniu dotarliśmy na planetę Złotówka. Będąc na tej planecie
mieliśmy już wiedzę niezbędną do pełnego funkcjonowania w świecie
finansów.
W ten przedświąteczny czas wykonaliśmy wiele pieniężnych obliczeń,
a także projektowaliśmy grosikowe choinki i wykonaliśmy gwiazdy marzeń.
Rozmawialiśmy też, po raz kolejny, o zwodzącej nas reklamie
i wszechobecnych promocjach oraz o bezpiecznym spędzaniu czasu
w domu.
Grudzień to także czas podsumowań…



Grudzień to także czas podsumowań…
Zwieńczeniem naszych projektowych działań było wystawienie sztuki
„Kłopoty w Finansowie” autorstwa p. Dagmary Niedzieli. Na widowni zasiedli
uczniowie z klas 7-8. 

KŁOPOTY W FINANSOWIE



Dziękujemy, że mieliśmy możliwość uczestniczenia w tej niezwykłej, 

pełnej finansowej wiedzy, kreatywnej przygodzie.

Uczniowie klasy 3a z wychowawczynią


