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Po udanej Majówce  
ruszyliśmy na planetę PARASOL, gdzie:

 rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na wakacjach,

 rozwiązywaliśmy zadania tekstowe,

 wykonywaliśmy obliczenia pieniężne,

 graliśmy w Grosikowe gry, 

 braliśmy udział w konkursach.



W radosnych nastrojach zabieramy się do eksploracji 
nowej   planety.



Przez cały miesiąc obowiązywało nas hasło bezpieczeństwo. 
Rozmawialiśmy nie tylko o bezpieczeństwie podczas wakacyjnych wyjazdów, 

ale i o bezpieczeństwie w sieci, podczas zabaw w domu 
i na podwórku, podczas pieszych i rowerowych wycieczek.

W naszej szkole zjawili się również policjanci z Posterunku Policji w Cybince 
i oni również podczas wspólnego spotkania mówili o bezpieczeństwie.

Na ten temat wiemy więc wszystko, dlatego obiecaliśmy naszej Pani i Panom Policjantom, 
że nawet podczas najlepszej zabawy nie będziemy „wyłączać” myślenia 

i że to będą naprawdę. 





Ze świecącymi 
odblaskami 

od Grosika i PZU 
będziemy bezpieczniejsi.

Dziękujemy!



Tematyka jest bardzo ważna, dlatego poruszyliśmy ją także z rodzicami…



… oraz uzupełniliśmy grosikową gazetkę 
o właściwą naklejkę.



Nasze autorskie projekty 
wakacyjnych znaczków pocztowych 





Trzymać się za 

kieszeń

Pieniądze na 

czarną godzinę   

Mieć zaskórniaki

Podczas zajęć 
(podzieleni na 

grupy) 
wyjaśniliśmy 

również 
powiedzenia





Najwięcej problemu sprawiło 
dzieciom wyjaśnienie powiedzenia

„MIEĆ   ZASKÓRNIAKI”.

Do pewnych rzeczy trzeba chyba 
po prostu dorosnąć .



Na planecie PARASOL nie mogło zabraknąć również 
Dziennika Podróży.



Choć słońce przygrzewa i coraz mocniej czuć wakacje, 
doskonalimy rozwiązywanie zadań tekstowych… 



przeliczamy pieniądze… 



oraz  doskonalimy  tabliczkę  mnożenia.



Czerwiec to miesiąc podsumowań.
W naszej klasie podczas pobytu na planecie PARASOL  
zakończyliśmy zdobywanie naszej góry motywacyjnej. 

Szczyt góry i tytuł 
ARCYMISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA 

udało się zdobyć:
Tymkowi, Ninie, 

Laurze i Gabrysiowi. 

Tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia 
zdobyły Nikola oraz Gabrysia 



Skorzystaliśmy również 
z zaproszenia Nadleśnictwa Cybinka

i udaliśmy się na zwiedzanie 
siedziby firmy oraz dedykowane 

zajęcia edukacyjne.



Finisz roku szkolnego tuż-tuż, ale my nie zwalniamy tempa 
i bierzemy udział w ostatnich w tym roku konkursach. 



Jesteśmy dumni z Gabrysia, 

który zdobył tytuł laureata 

w Ogólnopolskim Konkursie 

Przedmiotowym LEON 

z matematyki, 

w edycji wiosennej.



Wzięliśmy 
również udział 
w grosikowym 

konkursie 
na plakat. 









Powtarzamy, utrwalamy, doskonalimy, 
a w międzyczasie:  gramy  w nasze ulubione wykreślanki…



w  Grosikową  planszówkę…



bawimy się w słowotwórstwo...



… i tworzymy!

Jak planeta 

PARASOL, 

to projekty 

naszych parasoli. 





Nasza gazetka 

zdobi szkolny 

korytarz.





Żegnając się z planetą PARASOL
życzymy wszystkim 

spokojnych, beztroskich 
i bezpiecznych  wakacji.

Do zobaczenia  we wrześniu!

Uczniowie klasy 2a SP w Cybince 
z wychowawcą,

Izabelą Wojtkiewicz


czerwiec 2022


