
Drugoklasiści poznali znaczenie kilku pojęć: 
moneta, bilon, banknot, nominał, PLN, 

awers, rewers, NBP. 
 

Uczniowie znają monety i banknoty oraz sposoby ich zabezpieczania, 
a także jaką mają wartość dla nich samych i rodziny. 

Wiedzą jakie miejsca są bezpieczne dla zabaw zimowych. 

Planeta Grosik 



Zanim wylądowaliśmy na planecie przygotowaliśmy 
regulamin. Musieliśmy się dowiedzieć jak trzeba 
zachować się w czasie podróży międzygalaktycznej. 
Pod regulaminem każdy złożył swój podpis. 

Miłosz Łysiak, Bartek Rachwał, Wojtek Ewert 

Do podroży mieliśmy już przewodnika Grosika, rakietę. 
Zrobiliśmy jeszcze czapki podróżne. Każdy wyciął sobie taką 
czapkę z gotowych elementów. Teraz możemy już lecieć. 

Sara Kowalik, Szymon Ewert, Szymon Budzyński 



PLANETA GROSIK 

Każdy dostał „Dziennik podróży nr 2”. 
Rozwiązaliśmy krzyżówkę i dowiedzieliśmy się, że 
lecimy na planetę Grosik. Pani pokazała nam 
dużej wielkości banknoty i monety. 

Marcel Piech, Benedykt Trąbka, Hamed Algouhari 

Wiemy, że awers to moneta od strony orła. 
Rewers to moneta od strony wartości 
pieniądza. Ala Winiarska, Nikodem Domownik, Szymon Orzeł 

Z rozsypanki układaliśmy wyrazy, liczyliśmy 
pieniądze i rozwiązywaliśmy zadania z pieniędzmi. 
Układaliśmy zadania na kupowanie i sprzedawanie. 

Mikołaj Brzozowski, Filip Stachura, Bartek Maciejewski 

Śpiewaliśmy piosenkę o Grosiku. Bawiliśmy się w zabawę pt. 
„Masz grosika?”. Chodziliśmy po klasie i słuchaliśmy piosenki.  
W tym czasie trzeba było  znaleźć pieniążka o takim nominale 
jaki pokazała pani. Wygrał ten kto znalazł najwięcej pieniędzy. 

Sara Kowalik, Miłosz Łysiak, Marcel Piech 



ZABAWA W SKLEP 
sprzedajemy, kupujemy, pieniądze liczymy… 

Uczniowie korzystają 
ze szkolnego 

sklepiku. Jeśli 
dostaną od rodziców 

kieszonkowe, 
samodzielnie kupują 

coś słodkiego, a 
czasami zeszyt lub 

ołówek. 

W klasie bawiliśmy się w sklep. Były trzy 
sklepy: spożywczy, warzywny i papierniczy. 
Ja byłem sprzedawcą w warzywnym. 
Mieliśmy papierowe pieniądze. Każdemu 
polecam zabawę w taki sklep. 

Marcel Piech 

Bawiliśmy się w sklepiki. Były to sklepiki: 
spożywczy, z warzywami i artykułami 
papierniczymi. Kupowaliśmy za pieniądze 
wycięte z papieru. Uczyliśmy się robić zakupy. 
Pani nauczyła nas jak być sprzedawcą. 

Bartek Rachwał 

Bawiliśmy się w sklep. 
Pani podzieliła nas na trzy 
grupy. Był sklep 
papierniczy, warzywny, 
spożywczy. Na początku 
sprzedawałam warzywa. 
Później kupowałam różne 
rzeczy. 

Sara Kowalik 



Rozmawialiśmy o zabawach 
zimowych. Wiemy jak 

poprawnie zachować się                      
w czasie zabaw na śniegu. 
Znamy bezpieczne miejsca 

zabaw. 

Ala Winiarska, Sara Kowalik, Marcel Piech 

Podsumowanie zajęć - rysunki BEZPIECZNE ZABAWY ZIMOWE 



BEZPIECZEŃSTWO W KSIĄŻKACH 

Materiały zebrała 
i opracowała 

wychowawczyni kl. II 
mgr Grażyna Michalska 

Na lekcji w bibliotece uczniowie dyskutowali o bezpiecznych miejscach i bezpiecznych 
zabawach zimowych. Posłużyły temu przygody bohaterów książek. 

Uczniowie ocenili postępowanie Tygryska i zajączka Filipka, którzy nie przestrzegali zasad na 
drodze. 

Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można powstrzymać szkolnych dręczycieli, jak 
bezpiecznie korzystać z Internetu i dlaczego nie powinni ufać obcym ludziom.  

 
Poznali przygody Wesołego Ryjka, który pokazał, że jeśli zimą nie ma śniegu to i tak można 

ciekawie i bezpiecznie spędzić ferie. 
Na zakończenie zajęć każdy uczeń wypożyczył książkę by w czasie ferii ją przeczytać. 


