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Prawdę mówiąc, 
nie mogliśmy się doczekać, 
aby rozpocząć eksplorację 

tej planety.

Pomimo zapowiedzi, że łatwo nie będzie, 
nasz entuzjazm nie opadał i… OTO JESTEŚMY!



Serdecznie witamy na planecie ZABAWKA.



Na początku 
test na spostrzegawczość 

i wprowadzenie obowiązujących 
na planecie haseł.

Jesteśmy w tym dobrzy...
szybko poszło. 

Nawet z objaśnieniem pojęć nie było 
większych problemów. 



Chwilkę po wylądowaniu otrzymaliśmy 
pierwsze poważne zadanie. 

Nasza misja związana jest z domowym 
budżetem…

Nasi rodzice
dzielnie nas wspierają, 

więc w terminie opracowaliśmy 
nasze plakaty i mogliśmy je omówić 

podczas spotkania w klasie.







Jaś samodzielnie 
zrobił tematyczny 

lapbook …









Odpowiedzieliśmy sobie również na pytanie



Na tej planecie, nie mogło 
zabraknąć wspólnego 

spotkania 
z naszymi ulubionymi 

zabawkami.

To był magiczny dzień. 
Każdy opowiedział o swojej 

zabawce: od kiedy ją ma, 
od kogo ją dostał… 

Ćwiczyliśmy publiczne 
wystąpienia i wypowiedzi 
poprawne pod względem 

stylistycznym.





Nie samą zabawą człowiek żyje, więc i my wróciliśmy do pracy…

Doskonalimy nasze umiejętności liczenia 

rozwiązując różnorodne zadania i grając w gry.  







Nie zapominamy o Dzienniku podróży



Nabyte umiejętności wykorzystujemy w sytuacjach zadaniowych, takich jak… 

przedświąteczne zakupy !



Było doskonalenie: spostrzegawczości, pamięci, 

koncentracji, liczenia 

oraz… sporo biegania. 





Pomimo wielu zajęć, zawsze znajdujemy czas na ruch, taniec i zabawę, 
zarówno w klasie, jak i na świeżym powietrzu.





Nawet podczas najlepszej 
zabawy pamiętamy
o bezpieczeństwie!





W  międzyczasie  jesteśmy…

gwiazdami 

estrady…



… artystami… … ekologami …

… sportowcami …



… i redaktorami 

Grosikowej gazetki. 



Staramy się być zgraną ekipą. 



Czas biegnie jak szalony i przed nami dłuuugi weekend, 
pełen słońca i dobrej zabawy.
Zanim jednak on nadejdzie,

jak przystało na prawdziwych patriotów, 
przygotowujemy kotyliony i wywieszamy flagi.

Przystąpiliśmy również 
do międzyklasowego konkursu 

wiedzy o Polsce, 
w którym zdobyliśmy

I miejsce!



Jesteśmy z siebie dumni.



Do szybkiego zobaczenia
uczniowie klasy 2a z wychowawcą, 

Izabelą Wojtkiewicz


