
Patronat honorowy

Grosikowa gazetka nr 06/2020



Grosikowy luty
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Szkoła Podstawowa 

im. Stefana Żeromskiego 

w Trzcińsku Zdroju



Nasze lutowe przygody z Grosikiem 
przerwane były feriami. 

Mimo to udało nam się zrealizować 
wiele ciekawych inicjatyw. 
Zapraszamy do obejrzenia 

prezentacji 



Zajęcia rozpoczęliśmy od powtórki
Awers, rewers, monety, banknoty… 

Pojęcia te nie są nam obce. 



Wiemy, że przed podróżą należy 
zapoznać się z regulaminem



Czas na podróż, wspólnie z Grosikiem 
odwiedzamy planetę Portfelik.



Jak to daleko… Szukamy grosikowych 
planet na globusie. 



Może autokarem będzie szybciej?



A może grosikową rakietą?



Witaj Portfeliku 



Po dotarciu na planetę czekał 
na nas dziennik podróży.



Wspólnie z Grosikiem poznaliśmy 
wiele zawodów.



Szukaliśmy wielu nazw.



Były też kolorowanki,



a także wiersze.



Grosik odpowiedział na nasze pytania.
Radość dzieci była bezcenna. 



Spotkaliśmy się 

z mamą naszego 
kolegi, która 
pracuje jako 
listonosz. 

Pani Natalia 
zdradziła nam 
tajemnice swojej 
pracy.



Każdy z nas już wie, że w nazwach 
zawodów piszemy „rz”.



Uff... tyle wiedzy. 
Czas na grosikową zabawę.



Po długiej podróży i ciężkim półroczu przyszedł 

czas na upragnione ferie.

Zanim udaliśmy się na odpoczynek 

dowiedzieliśmy się, jak być bezpiecznym.

Spotkaliśmy się z Policjantami oraz 

pracownikami WOPR. 





112 - ten numer ratuje życie.  
My to wiemy!



Pani Dyrektor nagrodziła
najlepszych uczniów.

Grosik był z nas dumny.



A na koniec półrocza bal karnawałowy.
Nie zabrakło przedstawicieli wielu 

zawodów



Ferie były wspaniałe.



To co dobre szybko się kończy. 
Zaczynamy II półrocze. 

Grosiku... jesteś gotowy?



Zaczynamy naukę mnożenia. 
Dzięki temu łatwiej nam będzie 
podczas grosikowych przygód.



Nasze koleżanki zostały nagrodzone 
w konkursie 

„Dzieciństwo bez uzależnień”.
Brawo Wy. 



Drogi Grosiku, mamy do Ciebie 
tak dużo pytań. 

Stworzyliśmy kapsułę mądrości. 
Wrzucamy tam nasze pytania, 
a także dzielimy się naszymi 

przeżyciami. 





W domu rozmawialiśmy z rodzicami. 
Następnie dzieliliśmy się z kolegami 

zdobytą wiedzą.



W trakcie zajęć stworzyliśmy 
mapę myśli.



Pracowaliśmy również z przysłowiami.



Dziennik podróży wypełniony 
wzorowo. 



Kończymy zdania… pomysłów było 
wiele.



Zasłużyliśmy na drugą naklejkę. 



I tak się kończy nasz grosikowy luty, 
pełen przeżyć i nowości. 

Za chwilę lecimy na kolejną planetę.
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