
„Od grosika do złotówki” 

 

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy II z nauczycielem Katarzyną Zarembą biorą 

udział  w programie z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa  „Od grosika do złotówki”. 

Realizowany jest on wspólnie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundację 

Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Fundację PZU. 

Program ma na celu: 

• ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania 

priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu, 

• umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych, 

• wspomaganie ich samodzielności uczenia się, 

• inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów, 

• rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji. 

Propozycje zawarte w Programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę 

wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako 

początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. 

Program „Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania 

odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw 

uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. 

Podejmowane w ramach Programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej 

uczniów, a stawiane dzieciom zadania umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w miłej, 

opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu 

trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu 

decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do realizacji 

zamierzonych celów. 

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy, w trakcie których uczniowie odwiedzą następujące 

planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka, przygotują Grosikową majówkę, 

posłuchają Grosikowych wspomnień, przeanalizują Grosikowe oszczędzanie i zorganizują Grosikowe 

wędrówki. Każdy z uczniów otrzyma własny „Dziennik podróży”, w którym będzie dokumentował 

realizację poszczególnych zadań. 



W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują 

analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę 

do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podróżując po Galaktyce Oszczędzania opracowują strategie 

działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania wszystkie finanse. 
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