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Witajcie – to znowu my, uczniowie klasy 2b z Cybinki 



Naszej misji ciąg dalszy…

Witamy na planecie SKARBONKA



Zaczęliśmy z przytupem … 
Hasła: 

• konto, 
• saldo, 
• rachunek, 
• lokata, 
• karta płatnicza, 
• bankowiec, 
• bankier, 
• inwestowanie, 
• przelew…

Sporo 
tego…  



W grupie siła!

Wielka płachta papieru została ujarzmiona!

Wspólnymi siłami przebrnęliśmy przez trudne hasła. 

Udało się nam dopasować definicje do poszczególnych terminów 

i tak oto światu ukazała się  nasza mapa myśli 

zatytułowana BANK!





Na planecie Skarbonka się nie nudzimy… Bo oto już następny temat:
teraz są banki, rachunki, lokaty… wiemy, w jaki sposób przechowujemy pieniądze, 

ale… jak przechowywano oszczędności kiedyś?
Czas na wypełnienie kart do Dzienników Podróży.



Wszyscy sumiennie pracowali

i z dumą pokazują swoje wpisy, 

które będą pamiątką 

po zwiedzaniu planety 

SKARBONKA.



Zadań sporo,

ale zabawy przy tym 

też niemało. 





Pogoda nam nie sprzyja i wycieczkę do banku trzeba przełożyć,

ale nie nudzimy się i całkowicie z wyprawy nie rezygnujemy!

Planujemy wędrówkę do banku

programując naszego robota.



Podczas długich wypraw dobre 

przygotowanie to podstawa, 

dlatego nie dziwią tematy 

o prawidłowym odżywianiu.

Praca w grupach sprawiła, 

że zadanie zostało wykonane 

w mig i już możemy się 

pochwalić naszymi 

piramidami prawidłowego 

odżywiania.



Prawidłowe odżywianie to jedno, ale nie zapominamy też o tężyźnie fizycznej!

Tutaj królowały zabawy w Grosikowego króla i wyścigi do Grosika.

Lubimy się od czasu do czasu porządnie zmęczyć, zwłaszcza kiedy całą halę gimnastyczną 

mamy tylko dla siebie 



W międzyczasie mamy tematy 

„do obgadania” z rodzicami:

w jaki sposób oszczędzamy  

i w jaki sposób zabezpieczamy 

pieniądze ?



My w klasie również oszczędzamy! Papierowych talerzyków po jednej z urodzinowych klasowych imprez 

nie musieliśmy wyrzucać i wykorzystaliśmy je do prac plastycznych.

Nasze dzieła ozdobiły szkolny korytarz – w ten sposób dbamy o Matkę Naturę. 



Rozmawiamy o przechowywaniu i oszczędzaniu pieniędzy, ale pewnego dnia mieliśmy gościa, 

który opowiedział nam w jaki sposób pieniądze się zarabia!

To mama naszej koleżanki Oliwii - opowiadała nam o swojej pracy. 

Spotkanie było bardzo ciekawe. 



My także jesteśmy już zaprawieni w bojach i potrafimy  zarobić „kilka groszy” 
do wspólnej klasowej sakiewki. Urządzamy w szkole „słodkie wtorki” i sprzedajemy  wszelkiego rodzaju 

słodkości. Rodzice starają się dostarczyć ciekawe towary: babeczki, galaretki, ciasta, 
rurki z kremem i sałatki owocowe, a my nimi handlujemy.

Wspólnie uzgodniliśmy, że wszystkie pieniądze przeznaczymy na wycieczkę. 



Później wszystkie pieniądze wspólnie przeliczamy 

i cieszymy się z każdej zarobionej złotówki. 



Bezustannie także doskonalimy nasze 

umiejętności liczenia 

grając w różne gry i tym samym 

walczymy o tytuł Mistrza Matematyki, 

który przyznawany jest co miesiąc.



Nasze wspólne plany  dalszego podróżowania po planecie Skarbonka 

WIRUSpopsuł …



Jesteśmy odpowiedzialni, dlatego hasło 

#zostanwdomu
potraktowaliśmy bardzo poważnie.

Łączymy się ze sobą przez komunikatory i platformy edukacyjne, 
co przenosi nas w zupełnie inny wymiar zdobywania wiedzy.



Już z domowego zacisza 

przesłaliśmy zdjęcia ze swoimi skarbonkami 









To zadanie zmotywowało niektórych z nas

do podjęcia dodatkowych aktywności…

Tymek na przykład

postanowił przeliczyć swoje oszczędności.



A Milena, 

Pokazała – oprócz swojej skarbonki w kształcie kotka –

własnoręcznie wykonaną skarbonkę  z materiałów z recyklingu –

plastikowej butelki, folii aluminiowej, kreatywnych drucików, pianki 

plastycznej i papieru.

Zdolna dziewczyna 

Szymon pozuje z bratem, 
rzecz to oczywista, 

bo chłopaki mają wspólną 
skarbonkę, 

wspólnie oszczędzają na wakacje




Ściskając w objęciach swoje oszczędności
żegnamy się już, z jakże nam bliską,

planetą SKARBONKA.

Naszym nowym celem jest bardzo przez nas wyczekiwana: 
Planeta ZABAWKA

Mamy szczerą nadzieję, że sytuacja pozwoli nam wspólnie ją zwiedzić 



Sytuacja jest niecodzienna, więc i nasze pożegnanie będzie inne. 
Żegnamy się pięknym i dającym nadzieję wierszem Elżbiety Bancerz („Dusza zaklęta w słowa”)

A kiedy już będzie po wszystkim
Świat się na chwilę zatrzyma
Serce wdzięczność otuli
Odeszła niedobra godzina ♡

A kiedy już będzie po wszystkim
Przyjdzie czas zrozumienia,
że zawsze obok był człowiek
z sercem zamiast kamienia♡

A kiedy już będzie po wszystkim
Gdy świat wróci na miejsce
Pójdziemy razem na spacer
Trzymając się za ręce ♡

A kiedy już będzie po wszystkim
Do kina razem wyjdziemy
Wracając parkową alejką
Chmury podziwiać będziemy ♡



Zdrowia i spokoju

życzą 
uczniowie klasy 2b

z wychowawcą, Izabelą Wojtkiewicz

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Cybince


