
Wprowadzamy dziecko w świat finansów 
 



 Zapraszamy Państwa do towarzyszenia dziecku w niezwykłej 
wyprawie po świecie finansów i bezpieczeństwa. 

 Podróżując przez dziesięć miesięcy po galaktyce Finanse  
i Oszczędzanie, Państwa dziecko będzie poznawać: 

• nominały i wartość pieniędzy, 

• sposoby ich zarabiania, 

• zasady racjonalnego ich wydawania. 

 Dzieci dowiedzą się także, że swoje bogactwo budują  
już dziś, ucząc się i zdobywając nowe umiejętności,  
a także sprawdzając się w różnych formach aktywności. 

 

 



 Istotnym elementem tej edukacji jest kształtowanie m.in. takich 
nawyków, jak: rozumienie sytuacji finansowej rodziny, poszanowanie 
własności oraz dbanie o własne zdrowie. 

 W czasie podróży z Grosikiem dzieci poznają także pojęcia  
z zakresu bezpieczeństwa.  

 Dostarczona będzie wiedza dotycząca dbałości  
o bezpieczeństwo własne i innych w różnych  
sytuacjach życia codziennego.  

 Wskazane zostaną także sposoby bezpiecznego  
kontaktowania się w cyberprzestrzeni. 

 Wyprawa rozpocznie się w grudniu i potrwa  
do końca 2018 r. 

 



 Uczeń, zgodnie z założeniami programu, po powrocie do domu, 
będzie zadawał pytania dotyczące tematyki omawianej na zajęciach. 
Punktem wyjścia do tych rozmów będą naklejki, które dwa razy  
w miesiącu, dziecko otrzyma w szkole.  

 Takie sytuacje sprzyjać będą temu,  
by stali się Państwo dla swoich dzieci  
pierwszymi autorytetami w zakresie  
gospodarowania finansami  
oraz ekspertami w dziedzinie  
bezpieczeństwa. 

 

 

 



 Karta prac domowych 

 Wiewiórka wie 

Każde zajęcia w ramach projektu  
będą się zaczynać omówieniem  
pracy domowej. 
Dzieci będą opowiadać  
wiewiórce – maskotce  
programu o tym,  
czego się dowiedziały  
na określony temat. 

 

 



 Pod koniec każdego miesiąca uczniowie będą w klasie  
umieszczać naklejkę na tzw. Parasolu bezpieczeństwa,  
dzieląc się z Państwem swoją wiedzą i umiejętnościami. 

 

 

 



W czasie podróży z Grosikiem dzieci nauczą się,  
jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. 

Styczeń - Bezpiecznie spędzam ferie zimowe. 

Luty - Dziękuję ludziom, którzy dbają  
o moje bezpieczeństwo.  

Marzec - Dbam o swoje zdrowie.  

Kwiecień - Bawię się bezpiecznie.   

Maj - Żyję w bezpiecznym środowisku. 

Czerwiec - Bezpiecznie spędzam wakacje. 

Wrzesień - Jestem bezpieczny/a w szkole oraz w drodze do szkoły. 

Październik - Ubezpieczam się przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. 

Listopad - Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. 

Grudzień - Bezpiecznie spędzam czas wolny w domu. 

  

 



 Dzienniki podróży - karty pracy 

 

 



 Czapeczka 

 Portfelik  do składania 

 Teczka z gumką 

 

 



 W październiku 2018 r. dziecko otrzyma  
Kartę Oszczędności, zestaw małych,  
białych gwiazdek samoprzylepnych  
oraz 4 kolorowe gwiazdy. 

 Wspólnie z Państwem dokona analizy 
    swego oszczędzania w życiu codziennym. 
 
  



Gra dydaktyczna „Grosikowe wędrówki nie tylko po świecie gotówki” 



Styczeń 
W pierwszym miesiącu wyprawy dzieci przebywają na planecie Grosik. 

W tym czasie: 

poznają 
• pojęcia moneta, banknot, awers, rewers, NBP, PLN, 
• miana złoty i grosz, 
• nominały monet i banknotów oraz sposoby ich zabezpieczania, 
• sposoby bezpiecznego spędzania ferii zimowych, 

nauczą się  
• rozpoznawać nominały, 
• liczyć pieniądze, 

uzupełnią  

• Parasol bezpieczeństwa. 

 

 



Styczeń 

Dzieci wrócą do domu i poproszą: 

 



Luty 
W drugim miesiącu wyprawy dzieci przebywają na planecie Portfelik. 

W tym czasie: 

poznają 
• różne sposoby zarabiania pieniędzy, 
• wygląd i zastosowanie karty płatniczej oraz kredytowej, 
• potrzebę i wartość pracy, 
• numery telefonów alarmowych, 

będą doskonalić umiejętności  
• liczenia pieniędzy, 
• bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia, 

uzupełnią  

• Parasol bezpieczeństwa. 

 

 



Luty 

Dzieci wrócą do domu i poproszą: 

 



Marzec 
W trzecim miesiącu wyprawy dzieci przebywają na planecie Skarbonka. 

W tym czasie: 

poznają 
• pojęcia: konto, debet, karta płatnicza, saldo, kredyt,  

lokata, bankomat, 
• różne sposoby lokowania i przechowywania pieniędzy, 
• możliwość oszczędzania w różnych sytuacjach życia codziennego, 

dowiedzą się 

• że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy, 

uzupełnią  

• Parasol bezpieczeństwa. 

 

 



Dzieci wrócą do domu i poproszą: 

 

Marzec 



Kwiecień 

W czwartym miesiącu wyprawy dzieci przebywają na planecie Zabawka. 

W tym czasie: 

poznają 
• zasady udanych zakupów, 
• zasady bezpiecznej zabawy, 

porozmawiają 

• o  wpływie reklamy na udane zakupy, 

• o  dokonywaniu racjonalnych wyborów, 

• o  różnych cenach tych samych towarów, 

• o  bezpiecznych zabawkach, 

 

 



Kwiecień 

Dzieci: 

dowiedzą się 

• o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy  
i planowania budżetu domowego, 

będą doskonalić  
• umiejętność liczenia pieniędzy,  
• nawyki bezpiecznych zachowań na placu zabaw, 

uzupełnią  

• Parasol bezpieczeństwa. 

 



Kwiecień 

Dzieci wrócą do domu i poproszą: 

 



Maj 

W piątym miesiącu dzieci organizują  Grosikową Majówkę. 

W tym czasie: 

poznają 

• pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, ochrona 
środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie  domowego 
budżetu, bogactwo, skarby, dobro narodowe,  

• reguły selektywnej zbiórki odpadów, 

• zasady bezpiecznego zachowania podczas wyjazdów, 

 



Maj 

Dzieci: 

dowiedzą się 

• jakie korzyści dla domowego budżetu, a także zdrowia  
i bezpieczeństwa przynosi segregowanie odpadów, 

będą doskonalić  
• umiejętność liczenia pieniędzy, 
• współpracę w grupie, 

uzupełnią  

• Parasol bezpieczeństwa. 

 



Dzieci wrócą do domu i poproszą: 

 

Maj 



Czerwiec 

W szóstym miesiącu wyprawy dzieci przebywają na planecie Parasol. 

W tym czasie: 

poznają 
• pojęcia: dług, pożyczka, budżet, karta płatnicza,  

bankomat, depozyt, bezpieczeństwo w sieci, 
• zasady racjonalnego gospodarowania własnym budżetem, 
dowiedzą się 
• jak bezpiecznie przechowywać pieniądze w czasie wakacji, 
• jak rozważnie dokonywać wakacyjnych zakupów, 
• jak bezpiecznie spędzić wakacje, 

uzupełnią  

• Parasol bezpieczeństwa. 
 

 



Czerwiec 

Dzieci wrócą do domu i poproszą: 

 



Wrzesień 

W siódmym miesiącu dzieci mają czas na Grosikowe wspomnienia. 

W tym czasie: 

poznają 
• pojęcia: euro, waluta, konto oszczędnościowe,  

oprocentowanie, kredyt, odsetki,  
będą doskonalić 
• umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, 
• zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, 

 utrwalą pojęcia: gotówka, zakupy, karta płatnicza,  
bankomat, budżet domowy, dług, 

uzupełnią Parasol bezpieczeństwa. 

 



Wrzesień 

Dzieci wrócą do domu i poproszą: 

 



Październik 

W ósmym miesiącu wyprawy dzieci analizują Grosikowe oszczędzanie. 

W tym czasie: 

poznają 

• różne aspekty oszczędzania, 

• pojęcia: płatności bezgotówkowe, akcje, 
portfel inwestycyjny, giełda, makler, rentier, deficyt, ubezpieczenia, 

będą  

• analizować przyczyny powodujące straty finansowe,  

• planować działania zapobiegające niepotrzebnym  
wydatkom, 

uzupełnią Parasol bezpieczeństwa. 

 



W czasie podróży po galaktyce Oszczędzanie zapraszamy do kontynuacji 
edukacji finansowej w domu. Przez 14 dni wspólnie z dzieckiem 
będziecie Państwo przyklejać małe, białe gwiazdki na otrzymanej karcie 
Oszczędności w czterech kategoriach oszczędzania:  
zdrowie, pieniądze, papier i woda.  

Za szczególne osiągnięcia w oszczędzaniu  
w danym dniu można przykleić dwie gwiazdki  
w jednej kategorii.  

Podsumowaniem oszczędzania będzie wybranie  
tylko jednej dużej gwiazdy, z otrzymanych czterech,  
w kolorze kategorii , w której dziecko oszczędzało  
najlepiej.     

 

 

Październik 



Dzieci wrócą do domu i poproszą: 

 

Październik 



Listopad 

W dziewiątym miesiącu dzieci organizują Grosikowe wędrówki. 

W tym czasie: 

będą doskonalić umiejętność 
• liczenia pieniędzy, 
• rozwiązywania łamigłówek i krzyżówek,  tworzenia    

gier i plakatów tematycznych, 
• bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, 

utrwalą 

• dotychczas poznane pojęcia, 

uzupełnią  

• Parasol bezpieczeństwa. 



Dzieci wrócą do domu i poproszą: 

 

Listopad 



Grudzień 

Dzieci: 

poznają 

• wieloznaczność pojęć bogactwo, skarb, marzenie, sukces, osiągnięcia, 

przekonają się 
• o dużej wartości posiadanej wiedzy i umiejętnościach, 

utrwalą  

• wiedzę z zakresu finansów i bezpieczeństwa  
zdobytą podczas całej podróży, 

uzupełnią  

• Parasol bezpieczeństwa. 

 



Dzieci wrócą do domu i poproszą: 

 

Zachęcamy do kontynuowania takich rozmów z dziećmi. 

Grudzień 


