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Scenariusz nr 7
W DOMU. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca. 

DO  REALIZACJI  LEKCJI  POTRZEBUJESZ 

I. obligatoryjnie

 pomoc dydaktyczna nr 1: list od świnki skarbonki (wydrukowany lub w formie cyfrowej)
 pomoc dydaktyczna nr 2: wizerunek świnki skarbonki 
 pomoc dydaktyczna nr 3: kartki z literkami (wydrukowane i poukrywane w sali lekcyjnej)
 pomoc dydaktyczna nr 4: jak oszczędzamy (wydrukowane ilustracje)
 karta pracy dla dzieci nr 1: plan mieszkania
 karta pracy dla dzieci nr 2: wycinanka
 karta z wyzwaniem „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 7: szablon świnki skarbonki
 nożyczki, klej, taśma klejąca, ołówki lub kredki

II. opcjonalnie

 Świnka skarbonka z wetkniętym listem w otwór na monety - może być wycięta i złożona z szablonu -  
 wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 7

III. materiały multimedialne

 audiobook „Masz to jak w banku” dostępny bezpłatnie pod adresem: 
 https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-7/
 film pt. „Dbaj o naturę. To się podwójnie opłaca” dołączony do materiałów
 piosenka pt. „Oszczędzamy i o naturę dbamy” - dostępna bezpłatnie pod adresem: 
 https://kubus.pl/bajka/oszczedzamy-i-o-nature-dbamy/
 piosenka pt. „Przyrodzie pomagamy” - dostępna bezpłatnie pod adresem: 
 https://kubus.pl/bajka/przyrodzie-pomagamy/

KRYTERIA SUKCESU (NaCoBeZU)    

1.  Opiszesz własnymi słowami, co to jest oszczędzanie.
2. Wyjaśnisz, jak oszczędzanie łączy się z dbaniem o naturę.
3. Podasz przykłady oszczędzania.
4. Wyjaśnisz, co to jest ekonologia.

CEL GŁÓWNY
Rozumiesz, dlaczego warto oszczędzać zasoby takie jak woda, prąd czy jedzenie 
i dlaczego to się opłaca.
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Scenariusz nr 7
W DOMU. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca. 

          PRZED LEKCJĄ

Nauczyciel prosi uczniów o wysłuchanie w domu w dzień poprzedzający zajęcia audiobooka „Masz to 
jak w banku” dostępnego pod adresem: https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-7/

 1. Wstęp

Nauczyciel nawiązuje do wysłuchanego przed lekcją audiobooka i pyta dzieci:

 Czy pamiętacie, jakie zadanie miał detektyw Ząbek?

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: brak pieniędzy w banku, zniknięcie pieniędzy).

 A czy pamiętacie, kogo spotkał detektyw w skarbcu banku?

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: olbrzymią, wielką świnkę skarbonkę).

Nauczyciel ciągnie dalej i mówi:

 No właśnie, świnkę skarbonkę. Tak akurat się składa, że ta świnka wysłała do nas wiadomość, chcecie 
 jej posłuchać?

FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza dyskusję na wizji.

2. List od Świnki Skarbonki
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 1: list od Świnki Skarbonki)

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel czyta list. 

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla i czyta list na wizji. 
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W DOMU. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca. 

3. Analiza problemu Świnki Skarbonki - burza mózgów
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 2: wizerunek świnki skarbonki)

Nauczyciel stara się przeanalizować z dziećmi na czym polega problem świnki skarbonki i przeprowadza krótką 
burzę mózgów. W tym celu rysuje świnkę skarbonkę na tablicy. Może także wywiesić na tablicy wydrukowane jej 
zdjęcie lub wyświetla zdjęcie na tablicy multimedialnej. Od narysowanej świnki rysuje strzałki, przy których wpisuje 
propozycje dzieci. Następnie zadaje dzieciom pytania:

 Co niepokoi świnkę skarbonkę?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: jest głodna, nie może znaleźć pożywienia).

 Czym żywi się świnka skarbonka? 

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: oszczędnościami).

 O czym marzy? 

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: o pełnym brzuszku, o regularnej diecie, o tym, żeby nie była głodna, 
o tym, żeby utrzymywać regularną masę ciała).

 A czego się boi?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: że się skurczy).

Na zakończenie Nauczyciel próbuje sformułować problem świnki skarbonki i pyta dzieci:

 Co w takim razie Waszym zdaniem jest problemem świnki skarbonki?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: nie może znaleźć oszczędności).

 Świnka rzeczywiście ma poważny problem. Czy chcemy jej pomóc?

Dzieci odpowiadają.

 Bardzo się cieszę. Zanim jednak przystąpimy do rozwiązywania problemu, musimy dowiedzieć się w takim
 razie więcej o oszczędzaniu i o tym, skąd się biorą oszczędności.

FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza z dziećmi dyskusję na wizji. Korzystając z funkcji tablicy, rysuje wokół niej 
strzałki. W zależności od potrzeb i możliwości grupy, Nauczyciel zapisuje pomysły dzieci lub udostępnia 
im możliwość “pisania”, by same napisały swoje propozycje.
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W DOMU. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca. 

4. Co to jest oszczędzanie?
(potrzebny film pt. „Dbaj o naturę. To się podwójnie opłaca” dołączony do materiałów)

Nauczyciel mówi:

 Ustaliliśmy, że głównym problemem naszej świnki jest brak oszczędności. Słuchajcie, a co to 
 są oszczędności? Na czym polega oszczędzanie?

Dzieci wypowiadają swoje pomysły, a Nauczyciel podsumowuje:

 Tak! Macie racje, w skrócie oszczędzanie to wydawanie mniej i dbanie o to, by odkładać pieniądze 
 na późniejsze wydatki. Odłożone pieniądze to oszczędności. Można je gromadzić, nie wydając ich 
 na niepotrzebne rzeczy, ale można także oszczędzać, dbając jednocześnie o naturę. Jak? 
 Dowiecie się oglądając film, na który zaprasza Was Kubuś.

Nauczyciel włącza film pt. „Dbaj o naturę. To się podwójnie opłaca” i prosi dzieci o uwagę.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza dyskusję na wizji, a następnie włącza film na ekranie swojego komputera.

5. A co to ekonologia?
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 3: kartki z literkami; taśma klejąca)

Nauczyciel drukuje przed lekcją pomoc dydaktyczną nr 3 i ukrywa poszczególne literki w sali lekcyjnej. Zadaniem 
uczniów jest znalezienie karteczek z literkami i ułożenie ich w odpowiedniej kolejności, przyczepiając na ścianie 
lub tablicy. W efekcie końcowym powinny powstać dwa napisy: EKONOMIA i EKOLOGIA. Aby nie pomylić liter 
z poszczególnych wyrazów, są one oznaczone symbolem pieniądza i zielonym listkiem.

Nauczyciel pyta uczniów, co ich zdaniem oznaczają poszczególne terminy i z czym są związane. 

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel podsumowuje, mówiąc:

 Ekonomia zajmuje się finansami, czyli krótko mówiąc pieniędzmi. Ekologia natomiast to nauka 
 tłumacząca m.in. jak dbać o środowisko naturalne, w którym żyjemy. Obie nauki można połączyć 
 w jedno zagadnienie.   

Następnie Nauczyciel łączy oba napisy w wyraz EKONOLOGIA (jak na poniższym przykładzie) i pyta uczniów,
czy domyślają się, co znaczy powstały wyraz. 

E K O N O L O G I A
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Uczniowie wypowiadają swoje pomysły, a Nauczyciel podsumowuje, mówiąc:

 Ekonologia to połączenie ekonomii i ekologii. Odpowiada na pytanie, jak dbając o środowisko można
 oszczędzać pieniądze.
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6. Jak dbając o środowisko oszczędzać pieniądze?
(potrzebna piosenka pt.”Oszczędzamy i o naturę dbamy”)

Nauczyciel mówi:

 Aby pomóc Wam odpowiedzieć na to pytanie, Kubuś i jego przyjaciele przygotowali piosenkę. 
 Posłuchajcie jej uważnie i spróbujcie zapamiętać jak najwięcej rad, o których śpiewają zwierzęta.

Nauczyciel włącza piosenkę pt. „Oszczędzamy i o naturę dbamy” dostępną bezpłatnie pod adresem: 
https://kubus.pl/bajka/oszczedzamy-i-o-nature-dbamy/ 

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel włącza uczniom piosenkę na ekranie swojego komputera.

7. Czyli co dokładnie możemy zrobić?
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 4: jak oszczędzamy)

Po wysłuchaniu piosenki Nauczyciel pyta uczniów o rady, które padły w jej treści. Kiedy dzieci podadzą 
pomysł - Nauczyciel wiesza na tablicy pasującą ikonę z Kubusiem. 
Następnie wiesza po kolei inne, niewymienione przez dzieci obrazki i prosi o ich interpretację. Za każdym razem 
Nauczyciel zadaje dodatkowe pytanie, w jaki sposób lub co konkretnie oszczędzamy, wykonując daną czynność. 
W ten sposób powstaje lista zachowań, które pomagają w oszczędzaniu. Gdy cała lista jest już skompletowana, 

Nauczyciel podsumowuje:

 Zasoby takie jak woda, prąd, ale też inne rzeczy, mają swoją cenę. To znaczy, aby z nich korzystać musimy
 wydać określoną sumę pieniędzy. Za zużycie prądu i wody płacimy rachunki, aby jeździć samochodem   
 musimy kupić benzynę, książki i zabawki - kupujemy w sklepie. Segregowanie śmieci także pomaga   
 oszczędzać. W ten sposób ponownie wykorzystujemy dostępne już materiały i nie musimy zużywać prądu  
 ani wody do ich produkcji. Zobaczcie, wszystkie te wymienione czynności sprawiają, że więcej pieniędzy   
 zostaje nam w portfelu! Im mniej zużyjemy wody - tym mniej za nią zapłacimy, gdy gasimy światło 
 wychodząc z pokoju - nie płacimy za prąd, który pobiera lampa oświetlając puste pomieszczenie. 
 I tak dalej. To są właśnie oszczędności!

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję na wizji. Ikony z Kubusiem obrazujące czynności 
pomagające oszczędzać, wyświetla na ekranie swojego komputera.

strona 6

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel korzystając z opcji udostępniania ekranu prezentuje dzieciom rozsypankę liter (pomoc 
dydaktyczna nr 3) i prosi o ułożenie z nich wyrazów. W tym celu może podzielić dzieci na 2 grupy. 
Dzieci układają wyraz u siebie i dzielą się swoimi pomysłami na wizji. Następnie Nauczyciel, korzystając 
z opcji pisania po ekranie pisze wyraz EKONOLOGIA i objaśnia jego znaczenie.
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FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

8. Szukanie oszczędności
(potrzebna karta pracy nr 1: plan mieszkania oraz nr 2: wycinanka)

Nauczyciel rozdaje uczniom skopiowane karty pracy nr 1: plan mieszkania oraz nr 2: wycinankę. 

Nauczyciel mówi:

 Pamiętacie, jaki problem miała nasza świnka skarbonka? Nie mogła znaleźć oszczędności. Wytnijcie 
 ikony z Kubusiem z wycinanki i przyklejcie w odpowiednie miejsca na planie mieszkania (zadanie nr 1).

Gdy dzieci dopasują już wszystkie ikony, Nauczyciel mówi dalej:

 Zastanówcie się, jak jeszcze możemy dbać o naturę we własnym domu. Czy są jeszcze przedmioty 
 lub urządzenia, dzięki którym możemy generować oszczędności, używając ich w odpowiedni sposób?   
 Poszukajcie więcej oszczędności i otoczcie je zieloną kredką (zadanie nr 2).

Następnie Nauczyciel, wspólnie z uczniami analizuje zaznaczone przedmioty.

 PRYSZNIC - zamiast kąpieli branie krótkich pryszniców

 TOALETA - używanie trybu oszczędzania wody

 ZABAWKI - oddanie innym dzieciom

 LODÓWKA - niemarnowanie jedzenia

 ZLEWOZMYWAK - używanie zmywarki lub zmywanie w napuszczonej wodzie do zlewu

 LAPTOP/ TV - wyłączanie, gdy się nie używa

 SZAFA - nie kupowanie nowych ubrań tylko dlatego, że stare nam się znudziły.

 KOSZE DO SEGREGACJI - segregowanie odpadów pozwala na oszczędzanie prądu i wody potrzebnych 
 do produkcji nowych rzeczy

Po skończonym ćwiczeniu, Nauczyciel podsumowuje:

 Zobaczcie ile tego jest! Codziennie i w każdej czynności można szukać oszczędności.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla kartę pracy nr 1 na ekranie swojego komputera. Uczniowie pracują na 
wydrukowanych w domu kartach pracy nr 1 i nr 2. Następnie do kamery pokazują efekty swoich 
działań. W trakcie trwania omawiania zadania nr 2, Nauczyciel może oznaczać wymieniane przez 
uczniów przedmioty.
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9. Rozwiązanie problemu świnki skarbonki - Domowy Kodeks Oszczędności
(potrzebna nadal pomoc dydaktyczna nr 4: jak oszczędzamy (wydrukowane ilustracje) 
oraz karta pracy nr 1: plan mieszkania)

Nauczyciel pyta dzieci:

 Jakie zasady możemy stworzyć, aby pamiętać o codziennym oszczędzaniu? 

Dzieci odpowiadają wspólnie z nauczycielem formułują zasady oszczędzania. Nauczyciel raz jeszcze może 
wykorzystać pomoc dydaktyczną nr 4, która wisi na tablicy lub ścianie i pokazując na poszczególne ikony. 
Gdy jakaś zasada została sformułowana, Nauczyciel zapisuje ją pod wydrukowaną ikoną z pomocy dydaktycznej 
nr 4. W ten sposób powstaje regulamin zasad. 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DO SFORMUŁOWANIA TO:

1.  Gasimy światło, gdy wychodzimy z pokoju.

2. Zakręcamy wodę podczas mycia zębów.

3. Skręcamy grzejniki, gdy jest ciepło.

4. Oddajemy książki lub zabawki, aby inne dzieci mogły z nich korzystać, gdy są jeszcze dobre.

5. Na zakupy zabieramy wielorazową torbę materiałową.

6. Używamy kartek po dwóch stronach.

7. Pożyczamy książki z biblioteki.

8. Zamykamy okno, gdy grzeją grzejniki, żeby ciepło nie uciekało.

DODATKOWE ZASADY:

9.  Zamiast kąpieli bierzemy krótkie prysznice.

10. Nie wyrzucamy jedzenia, staramy się je całe wykorzystać.

11.  Wyłączamy sprzęty, gdy ich nie używamy.

12. Nie kupujemy nowych ubrań tylko dlatego, że stare nam się znudziły.

13. Segregujemy odpady - to pomaga oszczędzać prąd i wodę, a także emitować mniej CO2.

Kiedy wszystkie zasady zostały wymienione, Nauczyciel prosi każde dziecko o wybranie jednej dla nich 
najważniejszej, której zobowiązują się przestrzegać i otoczenie jej ramką na karcie pracy nr 1. 
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LEKCJA ON-LINE
Gdy dzieci wymienią określoną zasadę, Nauczyciel mówi: „Stop! Muszę to zanotować” i zapisuje 
ją na wirtualnej tablicy, tak by znalazły się na niej wszystkie zasady. W ten sposób może powstać 
regulamin, który trafi do każdego ucznia.  

10. Podsumowanie zajęć
(potrzebna nadal karta pracy nr 1: plan mieszkania oraz karta odznak)

Nauczyciel zachęca uczniów do skontrolowania czy osiągnęli założone kryteria sukcesu, które miały doprowadzić 
ich do celu zajęć. W tym celu prosi ich o spojrzenie na plan mieszkania, (karta pracy dla dzieci nr 1) i prosi 
o odnalezienie punktów 3 i 4. Przy każdym punkcie prosi uczniów o ciche odczytanie treści każdego kryterium 
(w razie potrzeby sam im je czyta) i pyta:

 Jeżeli uważasz, że już to potrafisz, wykonaj zadanie opisane obok punktu nr ... 

Pytanie powtarza dla każdego punktu. Uczeń wykonuje kolejne zadania i tym samym kontroluje poziom 
zdobytej wiedzy.

Po zakończeniu pracy z planem mieszkania Nauczyciel informuje dzieci:

 Drogie Dzieci! Jak się domyślacie, Kubuś przygotował dla nas jeszcze jedną odznakę. Za to, że pomogliśmy  
 śwince skarbonce, a przy okazji nauczyliśmy się oszczędzać, każdy z Was zostaje uhonorowany kolejną   
 odznaką „Kubusiowego Przyjaciela Natury”. 

Nauczyciel rozdaje wycięte odznaki.

11. Zakończenie
(potrzebna piosenka pt. „Przyrodzie pomagamy” oraz karta z wyzwaniem „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 7)

Nauczyciel wręcza uczniom wydrukowaną kartę z wyzwaniem „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 7, na której 
widnieje szablon do wycięcia i złożenia swojej własnej świnki skarbonki. Nauczyciel mówi:

 Aby stać się prawdziwym Przyjacielem Natury, Kubuś przygotował dla Was wyzwanie do zrealizowania 
 w domu. Skoro dzisiaj nauczyliśmy się szukać oszczędności, na pewno przyda Wam się wasza Świnka   
 Skarbonka. Złóżcie ją wspólnie z rodzicami i dokarmiajcie regularnie. 

Na zakończenie zajęć Nauczyciel odtwarza piosenkę pt. „Przyrodzie pomagamy” - dostępną bezpłatnie pod 
adresem: https://kubus.pl/bajka/przyrodzie-pomagamy/ 
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Witajcie Kochani! 

Nazywam się Skarbonka, Świnka Skarbonka. Pewnie słyszeliście 
o mnie w bajce o Detektywie Ząbku, prawda? To dobrze. 
Postanowiłam do Was napisać, bo jesteście moją ostatnią deską 
ratunku. Mam bardzo poważny problem i odkąd oddałam wszystkie 
kosztowności i pieniądze z powrotem do skarbca, ciągle chodzę 
głodna. Tak! Czasem wpadnie mi jakiś grosik albo dwa, ale to tak 
jakbyście zjedli dwa groszki z zupy jarzynowej. Straszliwie mało. 
Prawdę mówiąc, kiszki mi marsza grają tak głośno, że nie mogę 
przez to spać. Potrzebuję jedzenia! Poczuć się pełna aż po ryjek. 
Owszem, po całym tym obżarstwie w bankowym skarbcu przeszłam 
na dietę, ale ileż można pościć. Wszędzie szukam oszczędności, 
ale ich nie mogę znaleźć. Szukałam w lodówce, w łazience, 
w salonie, w samochodzie i ani śladu! Może Wy macie pomysły, 
gdzie mogę znaleźć oszczędności? Albo gdzie ich szukać? 
Niepokoję się, że nie znajdę ich nigdzie, a wtedy skurczę się 
i będę bardzo, bardzo malutka. Marzę o tym, aby móc odżywiać 
się regularnie i utrzymywać stałą masę ciała. Słyszałam, 
że pomogliście już tylu zwierzętom, więc może pomożecie i mnie? 
Bardzo na Was liczę.

Wasza Świnka Skarbonka

Pomoc dydaktyczna nr 1  |  List Świnki Skarbonki
(w formie wydrukowanej lub cyfrowej)
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Pomoc dydaktyczna nr 2 |  Wizerunek świnki skarbonki
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Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Literki
(do wycięcia i ukrycia w sali lekcyjnej)
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Pomoc dydaktyczna nr 4  |  Jak oszczędzać
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Gasimy światło,
gdy wychodzimy z pokoju
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Zakręcamy wodę
przy myciu zębów



Scenariusz nr 7
W DOMU. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca. 
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Oddajemy innym książki lub zabawki,
gdy ich nie potrzebujemy
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Skręcamy grzejniki, 
gdy jest za ciepło
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Pomoc dydaktyczna nr 4  |  Jak oszczędzać
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Na zakupy zabieramy
wielorazową torbę materiałową
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Używamy kartek
po dwóch stronach
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Pożyczamy książki
z biblioteki
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Zamykamy okno,
żeby nie uciekało ciepło
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Pomoc dydaktyczna nr 4  |  Jak oszczędzać
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Zamiast samochodu,
jeździmy na hulajnodze
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Pomoc dydaktyczna nr 4  |  Jak oszczędzać
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Zamiast samochodu,
jeździmy na rowerze
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Segregujemy odpady



Zaznacz zieloną kredką te sprzęty, dzięki którym 
można dbać o oszczędzanie zasobów. Powiedz, 
co jest w każdym przypadku oszczędnością.

Wyjaśnij, co to jest ekonologia. 
Jeśli uważasz, że to już potrafisz, uzupełnij grafikę 
rysując w kwadratach odpowiednie symbole.�

EKONOLOGIA   = +

miejsce
na odznakę

Wklej pasujące
ikony z Kubusiem
w odpowiednie miejsca.

Opisz własnymi słowami, co to jest 
oszczędzanie. 
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, narysuj 
w kwadracie obok swój ulubiony sposób 
na oszczędzanie.
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Karta pracy nr 1  |  Plan mieszkania
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Karta pracy nr 2  |  Wycinanka  
Instrukcja: Wytnij czynności, dzięki którym oszczędzamy i przyklej je w odpowiednie miejsca na karcie pracy nr 1. 
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W DOMU. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca. 

Wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 7 [1/2]
Instrukcja: Oto szablon, z którego możesz własnoręcznie zrobić swoją świnkę skarbonkę. Pokoloruj ją na dowolny kolor, wytnij, i sklej wg poniższych 
instrukcji. Możesz także dobrać oczy, ryjek oraz uszy i nakleić je tak, aby to była Twoja niepowtarzalna świnka. Postaw w widocznym miejscu i wrzucaj 
do niej swoje oszczędności. 
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linia cięcia

linia zgięcia

powierzchnia sklejania

ogon można zawinąć, 
żeby był zakręcony tak
jak u świnki
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Wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 7 [2/2]
Instrukcja: Oto szablon, z którego możesz własnoręcznie zrobić swoją Świnkę Skarbonkę. Pokoloruj ją na dowolny kolor, wytnij, i sklej wg poniższych 
instrukcji. Możesz także dobrać oczy, ryjek oraz uszy i nakleić je tak, aby to była Twoja niepowtarzalna świnka. Postaw w widocznym miejscu i wrzucaj 
do niej swoje oszczędności. 
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Odznaka: OSZCZĘDZANIE

OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE

OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE

OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE

OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE OSZCZĘDZANIE
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