
Planeta Zabawka

Uczniowie na tej planecie dowiedzieli się o:

✓ pojęciach: budżet domowy, przychody, deficyt budżetowy

✓ wpływie reklam na dokonywanie zakupów

✓ zasadach obowiązujących podczas dokonywania zakupów

✓ zasadach bezpiecznej zabawy



NIEBEZPIECZNE ZABAWY I ZACHOWANIA

Podczas zwiedzania Planety Zabawka 
drugoklasiści omówili niebezpieczne 
zachowania dzieci i dorosłych, które 
mogą się przydarzyć w czasie zabaw. 

Postanowili, że będą uważać na 
siebie i innych.



DOBRE RADY NA ZAKUPY

NIE KUPUJ NA ZAPAS!

SPRAWDZAJ CENĘ PRODUKTU I DATĘ WAŻNOŚCI

ZWRACAJ UWAGĘ NA TO, CZY PRODUKT JEST 
BEZPIECZNY DLA ZDROWIA

NIE KIERUJ SIĘ REKLAMĄ!



NASZE ZABAWKI I GRY



ZABAWY DRUGOKLASISTÓW

Moją ulubioną zabawą jest „VR Real Feeltm Racing”. Są to 
wyścigi na specjalne gogle. Jeździ się samochodami w 
goglach. Kierownica ma przycisk + i -. Lubię bawić się tą grą, 
ponieważ lubię się ścigać samochodami.

Szymon Budzyński

Moją ulubioną grą jest gra planszowa pod tytułem „5 sekund”. 
Gra ma planszę ze wzorem 5 i kartoniki z pytaniami. Zadaniem 
każdego gracza jest szybko odpowiedzieć na pytania. Gra jest 
zabawna i można się dużo nauczyć.

Miłosz Łysiak

Moją ulubioną zabawką jest pluszowy piesek. Jest czarno 
biały, ma niebieską kokardę i błyszczące, niebieskie oczka. 
Lubię zabawkę, bo jest miła w dotyku.

Alicja Winiarska

Moją ulubioną zabawką jest piszczący młotek z Hello 
Kitty. Jest to młotek, który piszczy, gdy go się naciśnie. 
Służy do zabawy. Jest różowy, z przodu i z tyłu ma kwiatki, 
a między nimi jest Hello Kitty. Lubię ten młotek, bo gdy 
go nacisnę, to mój kot biega po pokojach.

Sara Kowalik

Moja ulubiona zabawka to kostka Rubika. Służy do zabawy. 
Ma mniejsze kostki, z których jest zrobiona. Ma kolory: 
niebieski, czerwony, ciemno zielony, pomarańczowy, żółty 
i biały. Lubię ją, bo trzeba tak przekręcać kostki, by ułożyć 
ściankę z jednego koloru. 

Benedykt Trąbka

Moją ulubioną grą planszową są „Warcaby”. To gra w parach. 
Pudełko jest prostokątne, kolorowe, a plansza kwadratowa 
biało-czarna. Do planszy są pionki. W grę można pograć ze 
znajomymi. Mikołaj Brzozowski

Uczniowie byli na początku roku szkolnego na 
wystawie klocków Lego. Oglądali przedmioty, 
postacie wybudowane z klocków. Sami również 
mieli czas na zabawę różnymi klockami –
mniejszymi, większymi i bardzo dużymi. Powstały 
różne budowle wykonane przez samych uczniów.

Materiały zebrała i opracowała:  Grażyna Michalska - wychowawczyni klasy II


