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Wspomnienia z podróży z Grosikiem



STARTUJEMY ZDALNIE NA PLANETĘ ZABAWKA

W miesiącu kwietniu Grosik 

zabrał nas na wyjątkową planetę, 

którą kochają wszystkie dzieci, 

bowiem spełniają się na niej

niesamowite   marzenia.



WYRUSZAMY NA ZAKUPY

Analizujemy domowe 

wydatki. Nasz budżet 

domowy nie jest z gumy.

Musi nam wystarczyć  

pieniędzy nie tylko 

na zabawki, ale i na chleb, 

ubrania czy rachunki. 

Nie tylko my w rodzinie 

mamy potrzeby.



KUSZĄ NAS REKLAMY I PROMOCJE

ZASTANÓWMY SIĘ

• Czy zawsze to co z promocji

jest dobre jakościowo?

• Czy muszę mieć

zabawki z reklamy?   



NIE MOŻNA WYRZUCAĆ PIENIĘDZY 
W BŁOTO 

• Zabawki, podobnie jak nasze zabawy mają być przede 

wszystkim bezpieczne i kupione za rozsądną cenę.



JUŻ WIEMY, O CZYM NALEŻY 
PAMIĘTAĆ WYRUSZAJĄC NA ZAKUPY

• Oto nasze rady:



JESTEŚMY ROZWAŻNYMI KLIENTAMI. 
PAMIĘTAMY O OSZCZĘDZANIU.



DBAMY TEŻ O NASZE 
BEZPIECZEŃSTWO I DOBRĄ KONDYCJĘ.





Planujemy naszą majówkę z Grosikiem.



Ustaliliśmy zasady bezpieczeństwa

• Nie niszczymy przyrody.

• Nie zostawiamy po sobie śmieci.

• Nie hałasujemy i nie płoszymy zwierząt.

• Nie rozpalamy ognisk tam, gdzie nie można.

• Zachowujemy się odpowiedzialnie i ostrożnie.

• Nie oddalamy się od rodziców.

• Zabieramy ze sobą apteczkę.

• Sami nie zażywamy żadnych leków.



Wspólnie ułożyliśmy krótkie „opowiadanie z kapelusza”, 
w którym musieliśmy użyć wyrazów: 

w lesie, leśniczy, pani, przerażona, zobaczyli,  małą sarenkę

Pewnego majowego dnia wspólnie z  panią wybraliśmy się na 
wycieczkę do pobliskiego lasu. 

Nela oglądała wiosenne kwiatki. Fabian wypatrywał ptaków, a pani 
sprawdzała wiadomości Alberta o rodzajach drzew. Wyszliśmy na dużą 
polanę, gdzie stała wysoka ambona. Postanowiliśmy wspiąć się na nią, 
aby ujrzeć las z góry. Nagle Albert zobaczył małą, przerażoną sarenkę, 
która biegała w kółko w jednym miejscu. Postanowiliśmy sprawdzić, 
co się dzieje. Ostrożnie podeszliśmy bliżej i wtedy okazało się, że jej 
mama wpadła w pułapkę kłusowników. Nie wiedzieliśmy, co zrobić. 
Nela rozpłakała się, Fabian chciał dzwonić na policję, ale pani 
zadzwoniła do leśniczego. Pan leśniczy przyjechał dość szybko i uwolnił 
łanię. Kiedy obie sarny były wolne, popatrzyły na nas, a potem  
pobiegły w głąb lasu.

A my dumni z siebie i szczęśliwi wróciliśmy do szkoły.



Przypomnieliśmy zasady segregacji odpadów oraz rozwiązywaliśmy 
zadania matematyczne związane z oszczędzaniem.



Układaliśmy wierszyki i rymowanki 
zachęcające do ochrony przyrody.

• Sortuj śmieci, bo tak 
postępują grzeczne dzieci!

• Gdy makulaturę zbieramy, 
to lasy oszczędzamy!

• Kiedy na rowerze gnam, 
czyste powietrze mam!

• Gdy butelki i puszki 
zbieramy, wtedy mniej 
energii i wody zużywamy 
oraz lepsze powietrze 
mamy!



„Coś z niczego”,
czyli co można zrobić z recyklingu.





Rozwiązywaliśmy zagadki logiczne 
dotyczące edukacji finansowej.



PODRÓŻ PO PLANECIE PARASOL 
BEZPIECZNE WAKACJE



O czym należy pamiętać, aby 
bezpiecznie spędzić wakacje?





Bezpiecznie nad wodą



Bezpiecznie w górach



Bezpiecznie na wsi



Bezpiecznie w lesie



Grosik poradził nam, jak bezpiecznie 
przechowywać pieniądze podczas wakacji.

• W portfelu nosimy niewielkie kwoty pieniędzy.

• Nie zostawiamy portfela byle gdzie.

• Idąc na zakupy nie zabieramy ze sobą 
wszystkich pieniędzy.

• Na kolonii albo wycieczce pieniądze 

możemy oddać pani na przechowanie, 

czyli w depozyt.



Przypomniał nam również o zasadach 
bezpieczeństwa w sieci.

• Z komputera i internetu korzystamy z umiarem.

• Nie podajemy nigdy swoich danych osobowych.

• Nie umieszczamy w internecie zdjęć, 

które mogą zaszkodzić nam lub naszym bliskim.

• Jeśli coś nas zaniepokoi mówimy o tym rodzicom 
lub kontaktujemy się z Telefonem Zaufania 
dla Dzieci, dzwoniąc pod bezpłatny numer 
116 111.



Napisaliśmy listy do Grosika 
z podziękowaniami za wspólną podróż.





Spotkania z Grosikiem w październiku przebiegały pod hasłem 

GROSIKOWE OSZCZĘDZANIE 





Uczniowie otrzymali karty oszczędzania, 
na których przez dwa tygodnie za pomocą  
gwiazdek mieli zaznaczać w jakiej dziedzinie 
oszczędzali w każdym z 14 dni. 
Oprócz pieniędzy można oszczędzać wodę, papier, 
a przede wszystkim własne zdrowie. 
Na kolejnych zajęciach zastanawialiśmy się, jakie 
mogą być przyczyny strat finansowych, które 
doprowadzają do CZARNEJ DZIURY W NASZYCH 
FINANSACH.



Są  to głównie:

 Nieprzemyślane zakupy, kupujemy za dużo, kupujemy 

niepotrzebne rzeczy

 Uleganie reklamom

 Rozrzutność (nie oszczędzamy wody, prądu dlatego płacimy 

duże rachunki)

 Nie ubezpieczamy się od nieszczęść

Podpowiedzieliśmy  Grosikowi  co ma zrobić, aby zapobiec 

niepotrzebnym wydatkom i uchronić się przed stratą pieniędzy.

 Planujemy wydatki

 Oszczędzamy 

 Ubezpieczamy się

 Nie ulegamy reklamom



Na zakończenie uczniowie pochwalili  się  wynikami swojego 

oszczędzania. Największe postępy zrobili w oszczędzaniu 

papieru i wody.  Muszą popracować jeszcze nad oszczędzaniem 

zdrowia i pieniędzy.  Od rodziców dowiedzieli się, dlaczego 

powinniśmy się ubezpieczać.

Stworzyliśmy wspólnie klasową Galaktykę Oszczędzania 

poprzez naklejenie swoich gwiazd z dziedziny, w której udało 

nam się zaoszczędzić najwięcej. W klasie pozostał kolejny 

grosikowy ślad, a na parasolu pojawiło się hasło: 

UBEZPIECZAMY SIĘ PRZED SKUTKAMI NIESZCZĘŚLIWYCH 

ZDARZEŃ.















Listopadowe spotkania z Grosikiem



W czasie listopadowych spotkań z Grosikiem 

uczniowie klasy III doskonalili wiedzę i umiejętności 

z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa. 

Wykonywali wiele zadań np.: rozwiązywali 

krzyżówki, wykonywali prace plastyczne, 

rozwiązywali zadania tekstowe, poznawali i 

utrwalali przepisy ruchu drogowego. 

Utrwalili wiele poznanych podczas „grosikowych 

spotkań” pojęć, m.in.: moneta, banknot, nominał, 

awers, rewers, debet, karta płatnicza, bankowiec, 

budżet domowy, rozważny klient, kodeks drogowy. 

Rozwiązywali też quiz „Wzorowy uczestnik ruchu 

drogowego”. 





Jako podsumowanie zdobytej wiedzy wspólnie z rodzicami  wykonali  

Grosikową grę planszową zawierającą własne zagadki i polecenia z dziedziny 

ekonomii i bezpieczeństwa.







Ze względu na stan epidemiczny oraz naukę zdalną nie udało się 

nam się zaprosić rodziców do szkoły na podsumowanie projektu, 

jednakże wspólnie przygotowaliśmy w sposób zdalny krótkie 

przedstawienie dotyczące edukacji finansowej pt.:

ZIARNKO DO ZIARNKA A ZBIERZE SIĘ MIARKA

Nasz teatrzyk, zachęcający  do oszczędzania przez naszych kolegów 

i koleżanki z klas młodszych i starszych, zamieściliśmy na stronie 

internetowej naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy do jego 

obejrzenia. https://tiny.pl/r52dd

Dzięki oszczędzaniu możemy spełniać swe marzenia.

https://tiny.pl/r52dd


Nasza ostatnia podróż z Grosikiem na planetę 

ZŁOTÓWKA

Grudzień 2020



W grudniu uczniowie  klasy trzeciej odbyli kolejną, 
ostatnią już podróż z Grosikiem. 

Tym razem doleciały na planetę Złotówka. 



Podczas tej wyprawy dzieci dużo rozmawiały na temat marzeń 
i możliwościach ich spełniania. Powstały gwiazdy marzeń.

• Poznały pojęcia: bogactwo, 
skarby, marzenia, wspólnie 
ustaliły, że bogactwo to 
nie tylko złoto, pieniądze 
i klejnoty. Bogaty jest ten, 
kto ma przyjaciół, rodzinę, 
bliskie osoby, a także kto 
wiele umie. 

• Każdy uczestnik zabawy 
doszedł też do wniosku, że 
jest bogaty, ponieważ ma 
talent w jakiejś dziedzinie, 
potrafi czytać, liczyć, dzielić 
się swoimi umiejętnościami.

• Jestem bogaty, bo umiem 
robić dużo fajnych 
i potrzebnych rzeczy.

• Jestem bogaty, bo wiem, 
że w życiu ważne są 
nie tylko pieniądze.

• Jestem bogaty, bo potrafię 
oszczędzać.

• Jestem bogaty, bo znam  
wielu fajnych kolegów 
i koleżanek.

• Jestem bogaty, bo dbam 
o środowisko, przyrodę 
i zdrowie.











Ostatnia, grudniowa podróż z Grosikiem to także rozmowy na temat
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Dzieci dzieliły się swoimi
doświadczeniami dotyczącymi przygotowań do świąt, opisywały na czym
polega ich pomoc w domu, rozmawiały na temat bezpieczeństwa podczas
świąt, planowania wydatków, racjonalnego gospodarowania budżetem
domowym, zwróciły uwagę na to, że trzeba być rozważnym klientem, które
nie ulega każdej reklamie.

Planujemy bezpieczne święta z Grosikiem

• Bądź ostrożny podczas świątecznych porządków!

• Podczas ubierania choinki nie włączaj samodzielnie lampek do prądu!

• Bądź rozważny podczas kupowania upominków – nie daj się reklamie!

• Pierniczki piecz tylko z rodzicami!

• Podczas zakupów pamiętaj o oszczędzaniu i dokładnym przeliczaniu 
pieniędzy!

• Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas zabaw!



Rozwiązywały wiele matematycznych 
zadań związanych z kupowaniem. 



Uczniowie własnoręcznie z pomocą rodziców 
wykonali choinki, ozdoby i smakołyki dla Grosika. 







Na koniec podsumowaliśmy naszą trwającą rok 
galaktyczną podróż z Grosikiem.

Drogi Grosiku!
Dziękujemy Ci za wspaniałą i bezpieczną podróż po galaktyce Finansów
i Oszczędzania.
Podczas 10-miesięcznej realizacji projektu poznaliśmy podstawy
edukacji finansowej oraz zdobyliśmy umiejętności ułatwiające
podejmowanie samodzielnych decyzji, a także racjonalne
gospodarowanie zasobami.
Była to dla nas niezapomniana przygoda, a Ty Grosiku stałeś się dla nas
mądrym kolegą, który wspierał nas w przemierzaniu drogi edukacji
finansowej i uczył bezpiecznych zachowań.
Spotkanie z Tobą było urozmaiceniem naszej szkolnej edukacji
i świetną zabawą.

Wdzięczni uczniowie klasy III
Szkoły Podstawowej w Trzciance

woj. mazowieckie 


