
Uczniowie: 

➢ utrwalili wiedzę dotyczącą bezpiecznego przechowywania pieniędzy i racjonalnego ich wydawania

➢ dowiedzieli się jak rozważnie i bezpiecznie dokonywać wakacyjnych zakupów

➢ poznali zasady bezpiecznej zabawy w domu, nad wodą, w górach

Planeta Parasol



Jestem bezpieczna/bezpieczny

nad morzem

Kąpiemy się w wyznaczonych miejscach!
Nie rzucaj w ludzi piaskiem!

Nie wyrzucaj ostrych przedmiotów do morza!
Nie łów ryb tam, gdzie kąpią się ludzie!

Nie wrzucaj śmieci do morza!

na wsi

Na wsi nie baw się na sprzętach 
rolniczych!                                                            

Nie odpalaj kombajnu ani traktora!
Sam nie otwieraj stajni ani obory!

Nie ganiaj kur i nie zaczepiaj kogutów!

w górach

Chodź po wyznaczonych szlakach!
W góry weź ze sobą potrzebne rzeczy! 

(ubiór, sprzęt)
Nie krzycz, nie awanturuj się!

Pilnuj się dorosłych!

w domu
Nie wpuszczaj obcych do domu!

Nie włączaj gazu i prądu!
Nie baw się łatwopalnymi 

rzeczami!
Nie baw się nożem!

nad jeziorem
Nie kąp się z dala od brzegu!

Nie kąp się 
w niedozwolonych miejscach!

Nie uciekaj od rodziców!
Nie śmieć!



WAKACYJNE RADY GROSIKA
Bezpieczne przechowywanie pieniędzy:

• w portfelu noś niewielkie kwoty pieniędzy
• chowaj portfel, by był niewidoczny
• na zakupy bierz małą kwotę pieniędzy
• na koloniach lub wycieczce pieniądze możesz 

oddać w depozyt do wychowawcy

Drugoklasiści pomagają rodzicom bezpiecznie korzystać 
z bankomatu

Należy:
• sprawdzić, czy nie ma nakładki na klawiaturze lub w wejściu 

na kartę
• podczas wpisywania kodu zasłonić dłonią klawiaturę
• odebrać kartę i potwierdzenie wypłaty
• schować gotówkę
• Nie zapisywać nigdzie kodu PIN! Zapamiętać go.

Bezpieczne korzystanie z Internetu

• korzystaj z komputera z umiarem
• nie podawaj swoich danych osobowych
• nie publikuj w sieci zdjęć swoich i rodziny
• jeśli coś cię w Internecie zaniepokoi lub 

przestraszy, powiedz o tym rodzicom
• nie spotykaj się z osobami poznanymi w sieci
• szanuj innych



Ostatnie spotkanie z Grosikiem, to podsumowanie 
wiadomości zdobytych podczas podróży na planety. 

Uczniowie rozmawiali o dokonywaniu nierozważnych 
zakupów, zaciąganiu pożyczek bez pokrycia oraz 

niebezpieczeństwa wpadania w długi. Znają znaczenia 
określeń: „mieć zaskórniaki”, „trzymać pieniądze na 

czarna godzinę”, „trzymać się za kieszeń”. Rozwiązując 
zadania z treścią o kupowaniu doskonalili dodawanie 

i odejmowanie. 

Grosiku, 
w czasie wakacji 

będziemy pamiętać 
o bezpieczeństwie!

Materiały zebrała i opracowała:
Grażyna Michalska - wychowawczyni klasy II


