
Planeta Portfelik 

Drugoklasiści poznali znaczenie pojęć: pensja, wynagrodzenie, 

kieszonkowe, wolontariusz, bankomat 
 

Dowiedzieli się od rodziców jaką pracę rodzice wykonują i dlaczego jest ona ważna 
 

Zaznajomili się z zawodami ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo 
 

Utrwalili numery alarmowe 



Znaczenie 

pieniędzy 

w rodzinie 



Każda praca jest ważna i potrzebna! Moja mama jest biotechnologiem. 
Pracuje w sklepie zielarsko-
medycznym. Sprzedaje herbatki  
i zdrowe zioła. Tata jest trenerem 
piłki nożnej. Pracuje jako 
masażysta. Pomaga innym, aby nie 
bolały kręgosłupy. Hamed 

Mój tata jest kierowcą. Jeździ 
tirem, rozwozi przesyłki i towary po 
całej Polsce. Kursy te bardzo często 
wykonywane są nocą. Mama  
z zawodu jest farmaceutką. Pracuje 
w aptece i sprzedaje leki. Jest to 
bardzo odpowiedzialna praca. 

Marcel 

Mój tata jest konwojentem. 
Przewozi pieniądze do banku. 
Ładuje bankomaty w pieniądze, 
żeby ludzie mogli później je 
wypłacić. Mama pracuje w sklepie 
spożywczym. Zajmuje się obsługą 
klientów.  Bianka 

Moja mama z zawodu jest 
ekonomistką, a tata rzeźnikiem. 
Obecnie mama wychowuje mnie  
i zajmuje się domem. Tata pracuje 
przy rozbiorze mięsa. W pracy często 
marznie, bo temperatura jest bardzo 
niska. Praca taty wymaga wiele siły.  

Filip 

Moja mama jest nauczycielka. 
Pracuje w świetlicy szkolnej. 
Opiekuje się dziećmi, które 
czekają na rodziców po lekcjach. 
Mama wymyśla różne zabawy 
dla dzieci. Codziennie 
zaprowadza uczniów na obiad. 
Mama pomaga dzieciom 
odrabiać lekcje. 

Ala 

Zawód mojej mamy to 
technik żywienia. Kiedyś 
pracowała w sklepie  
z ubraniami. Tata pracuje  
w firmie jako analityk 
systemów medycznych.  
Jeździ do szpitali szkolić 
dyrektorów i lekarzy.  

Wojtek 

Mój tata jest stolarzem. Pracuje 
w stolarni, gdzie tnie na 
maszynach drewno. Robi z niego 
schody, drzwi, meble i stoły. 
Mama skończyła zarządzanie. 
Pracowała w Urzędzie Pracy  
w dziale ubezpieczeń 
społecznych. Zgłaszała osoby 
bezrobotne do ubezpieczenia. 

Sara 

Moja mama pracuje  
w cukierni. Piecze ciasta  
i tarty dla klientów. Bardzo 
lubię jeść ciasta mojej mamy. 
Tata jest mechanikiem, 
pracuje w warsztacie 
samochodowym. Naprawia 
zepsute auta. Gdy mamie 
zepsuje się auto, to tata je 
naprawia. 

Bartosz 

Moja mama pracuje w domu. 
Opiekuje się moim młodszym 
bratem i siostrą. Tata pracuje  
w polu. Przygotowuje ziemie do 
dalszej uprawy. Tata zajmuje się 
też transportem drzewa. Praca 
rodziców nie zawsze jest lekka. 

Wojtek 



Grosikowe 

portfeliki 

Wylądowaliśmy na planecie Portfelik. Wiemy jaką 
pracę wykonują  nasi rodzice. Każdy z rodziców 

dostaje pensję za swoją pracę. 
W sklepie płaci się pieniędzmi albo kartą płatniczą. 

Marcel, Sara, Szymon 

Karta płatnicza ma awers i rewers tak jak monety. Karty 
trzeba pilnować, żeby nikt nie ukradł i żeby jej nie zgubić. 

Kartę dostaje się w banku. 
Miłosz, Wojtek  

Na jednej lekcji 
kolorowaliśmy portfeliki. 

Na drugiej dostaliśmy 
kolorowy papier w 

gwiazdki z napisami. Ten 
papier składaliśmy tak, jak 
pokazywała pani. Wyszedł 

portfelik.  
Mikołaj, Filip Pieniądze możemy trzymać w portfelu, w banku lub w sejfie. Za zakupy rodzice 

płacą  pieniędzmi albo kartą płatniczą. Powinniśmy szanować pieniądze, bo trzeba 
na nie dużo pracować. Bartosz, Alicja, Hamed 



Sposoby zapełniania portfelika przez dzieci 

Można dostawać od rodziców 
kieszonkowe. Pomagać 
sąsiadce w zakupach  
i dostawać drobne pieniądze. 
Nie wydawać pieniędzy na 
niepotrzebne rzeczy. 

Wojtek Urbaś 

Zbierać drobne pieniądze, aż 
uzbiera się większa suma. 
Poprosić rodziców o kieszonkowe.  

Filip Stachura 

Zbierać grosik do grosika. Nie 
kupować niepotrzebnych 
rzeczy. Pójść do pracy, żeby 
zarobić pieniądze. 

Benedykt Trąbka 

Pomagać sąsiadom  
w koszeniu trawy i zarabiać 
drobne pieniądze. 

Bianka Gawidziel 

Nie wydawać pieniędzy na 
niepotrzebne rzeczy. 
Oszczędzać pieniądze. 
Poprosić rodziców  
o kieszonkowe. 

Wojtek Ewert 

Oszczędzanie pieniędzy, które dostanie się 
od bliskich. Zarabianie na drobnych pracach 
w domu. Sprzedaż makulatury lub butelek. 

Marcel Piech 

Przez cały rok szkolny można 
zbierać pieniądze w SKO. Na 
koniec roku pani wypłaci całą 
sumę. Mikołaj Brzozowski 

Można zbierać kieszonkowe  
i nie wydawać tych pieniędzy 
na niepotrzebne rzeczy. Można 
zarobić za koszenie trawy, 
podlewanie kwiatów, sadzenie 
różnych roślin. Sara Kowalik 

Można zapełnić portfelik pieniędzmi 
zarobionymi u babci, za pomaganie 
w domu. Można otrzymywać 
pieniądze za rożne wykonane 
czynności na przykład: zrobienie 
zakupów, sprzątanie domu, 
podlewanie kwiatów. 

Szymon Budzyński 

Można umówić się  
z rodzicami, że będą 
dawać dziecku 
kieszonkowe. Można też 
wykonywać różne 
czynności za drobne 
pieniądze. 

Miłosz Łysiak 



Materiały zebrała i opracowała: wychowawczyni kl. II - mgr Grażyna Michalska 

Latem ubiegłego roku 
uczniowie mieli spotkanie 
ze strażakami Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 
Niemcach. Oglądali 
samochód i sprzęt 

strażacki. Rozmawiali ze 
strażakami o ich pracy. 

Przymierzali hełmy, 
trzymali w rękach wąż 

strażacki i „gasili ogień”. 

Drugoklasiści znają zawody 
ludzi ratujących życie innym. 

Znają również numery 
alarmowe do służb 

ratowniczych. Wiedzą co zrobić 
w razie zauważenia wypadku. 
Na zajęciach w klasie ćwiczyli 

rozmowę z dyżurnym 
dyspozytorem informując                  

o wypadku. 

Bezpieczeństwo ludzi 


