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Misji ciąg dalszy…

Jesteśmy na Planecie PORTFELIK

Teren działania bardzo nam się podoba, bo i temat nam bliski.

Pojęcia, które nas teraz otaczają, to:

pensja, wynagrodzenie, gotówka, bankomat wolontariusz i kieszonkowe.

Hasła nam niby znane, ale nie zawsze łatwo je zdefiniować…



Niestrudzenie jednak wypełniamy karty 

z grosikowymi zadaniami…

… i zapełniamy swoje 

Dzienniki Podróży    





Portfelikowe obliczenia…



Tematy do rozmowy z rodzicami:  

 Jak można zarabiać pieniądze?

 Jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej?





Jesteśmy dobrze przygotowani 

do kolejnych zadań.



W sposób obrazowy i bardzo dokładny potrafimy wytłumaczyć znane powiedzenia 

na tematy związane z pracą i pieniędzmi.



Rozmawiamy o zawodach…

Wiemy, że wszystkie zawody i każda praca jest bardzo ważna.

Teraz jednak, skupiliśmy się na zawodach tych, 

którzy dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.



Przypomnieliśmy sobie numery alarmowe, 
przećwiczyliśmy rozmowy ze służbami ratowniczymi 

i uzupełniliśmy o kolejne karty swoje Dzienniki Podróży.







Karta płatnicza – nasze marzenie o jej posiadaniu  

Póki co:
 wgłębiamy się w jej wygląd, 
 rozszyfrowujemy tajemnicze oznaczenia i znaczki
 oraz poznajemy zasady bezpiecznego jej używania





Krótka wycieczka do banku w Cybince -

- już wiemy, jak korzystać z bankomatu  



Bez przerwy pracujemy i rozwiązujemy Grosikowe zadania 

Niektóre robimy wspólnie ….



Są zadania, które robimy w grupach…



A są i takie, które robimy 
samodzielnie.

Te zdania są punktowane i w każdym 
miesiącu wyłaniamy 

Mistrza Obliczeń Matematycznych!

W tym miesiącu tytuł 

wywalczyli 

Lila i Tymek



Na planecie PORTFELIK sporo się dzieje

Najważniejsze jednak, 

że dobrze się przy tym bawimy 

i …



… bez przerwy doskonalimy współpracę

nie tylko na boisku, ale i podczas wspólnych przedsięwzięć 



Podczas tej Misji nie mogło zabraknąć specjalnego spotkania! 
Każdy z nas przyniósł na zajęcia i wszystkim pokazał oraz opisał swój portfelik .

Dzięki temu poćwiczyliśmy przy okazji opis przedmiotu 



My i nasze portfeliki



Pobyt na planecie PORTFELIK zakończyliśmy  wspólnym wykonaniem gazetki.  



W marcu naszym nowym celem będzie : 

Planeta SKARBONKA !

Razem  z  kl.2b 
odmeldowuje się Izabela Wojtkiewicz 


