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Grosikowa majówka 

Szkoła Podstawowa  

im. Stefana Żeromskiego 

w Nałęczowie 

klasa 2b 



W maju poszerzyliśmy i utrwaliliśmy wiedzę na temat ochrony środowiska, segregacji 

odpadów, oszczędzania środków domowego budżetu.  

Wiemy, co to jest recykling i surowce wtórne, wykonaliśmy prace przestrzenne  

„Coś z niczego”. 

 Doskonaliliśmy umiejętność liczenia pieniędzy poprzez samodzielne zakupy w sklepie. 

Zorganizowaliśmy Rodzinny Piknik w Wojciechowie i znamy zasady bezpiecznego 

zachowania podczas takich imprez. 

 Gra dydaktyczna pomogła nam utrwalić pojęcia związane z bankowością i finansami. 

  

  
 

. 



 

 

Wyruszamy naszą rakietą  

na grosikową majówkę. 



Bawimy się razem przy piosence. 



Znamy zasady bezpiecznej majówki. 



Ola wie, co to jest recykling odpadów oraz w jaki 

sposób można je przetworzyć. 



Dbamy o nasze środowisko. 



Projektujemy plakaty „Żyjemy w bezpiecznym środowisku”. 



Nasze Eko-stworki 
 

Nasze Eko-stworki 
 



Doskonale rozwiązujemy zadania matematyczne. 



Zuzia i Tomek robią zakupy na majówkę. 



Kuba sprawdza cenę w czytniku. 



Wybieramy tylko zdrowe produkty. 



Mateusz płaci za swoje zakupy. 



Doskonale radzimy sobie z liczeniem pieniędzy. 



 

Samodzielne zakupy na piknik 

 to świetna nauka i zabawa. 
 
 



Gra dydaktyczna pomogła nam utrwalić pojęcia 

 związane z bankowością i finansami. 



Rodzinna Majówka 

w Wojciechowie 

Majówkę  

w Wojciechowie – 

miejscowości słynącej 

z kowalstwa 

rozpoczęliśmy  

od zwiedzania 

muzeum. 

 

  



W kuźni  

mogliśmy się poczuć 

jak prawdziwi 

kowale. 



Warsztaty z wykorzystaniem masy solnej 

 były doskonałym pomysłem, aby własnoręcznie przygotować 

upominki z okazji Dnia Mamy. 



Podkowa z różą przyniesie szczęście 

 naszym kochanym mamom. 



Pamiętamy, że ognisko rozpala dorosła osoba. 



Rodzice pomagają nam upiec kiełbaski. 



Przy ognisku zachowujemy 

bezpieczeństwo i ostrożność. 



Na świeżym powietrzu wszystkim dopisuje apetyt. 



Mecz piłki nożnej – dzieci kontra rodzice 



Dobra obrona to podstawa 



Pięciu na jednego 



 
 

Nie brakowało nam zapału do walki. 
 



Wreszcie strzelili gola !!! 



Kto powiedział, że piłka nożna jest tylko dla chłopców? 



Przeciąganie liny – byliśmy lepsi 



Wszyscy świetnie się bawili. 



Opiekujemy się również młodszym rodzeństwem. 



Po majówce posprzątane, 

 surowce wtórne wykorzystane – 

 prace przestrzenne „Coś z niczego” 



Antek prezentuje robota, a Kacper królika. 



Jak widać nie brakuje nam pomysłów! 



 Nasze sprawozdania z majówki 



Ola umieszcza na parasolu naklejkę z hasłem 

 „Żyjemy w bezpiecznym środowisku”. 



Grosikowy ślad będzie przywoływał miłe wspomnienia. 



Wszystkim „grosikowym” koleżankom i kolegom życzymy  

takich rodzinnych pikników  

oraz wspaniałych i bezpiecznych  wakacji. 

Uczniowie klasy 2b ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie 

 z wychowawczynią Joanną Mazurek 


