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Grosikowe 

wędrówki

z 3a

SP Cybinka, kl.3a – listopad ’2022



Podczas listopadowych wędrówek 

doskonaliliśmy wiedzę i umiejętności 

z zakresu edukacji finansowej 

oraz bezpieczeństwa:

 rozwiązywaliśmy  krzyżówki i zadania tekstowe,

 wykonywaliśmy zadania z kart Grosika,

 przystąpiliśmy do klasowego Grosikowego konkursu,

 pracowaliśmy w grupach,

 oglądaliśmy filmy edukacyjne,

 zwiedzaliśmy,

 dbaliśmy o tężyznę fizyczną,

 konstruowaliśmy, budowaliśmy, malowaliśmy…

ale przede wszystkim -

świetnie się bawiliśmy!



Barwnie przebrani hucznie 

obchodziliśmy święto 

z okazji Dnia Postaci z Bajek.

Wszystkie klasy z edukacji 

wczesnoszkolnej przystąpiły 

do wykonywania zadań 

na kolejnych stacjach 

zadaniowych.

Było wesoło i aktywnie. 

Grosikowe wędrówki rozpoczęły się bajkowo.









Kolejną ważną uroczystością, jaką obchodziliśmy, 

było Święto Niepodległości. W tym roku razem 

z kolegami z 3b byliśmy odpowiedzialni 

za oprawę artystyczną. 

Daliśmy z siebie wszystko. Wyszło pięknie.



Najpierw obejrzeliśmy 

filmy edukacyjne, 

umieszczone na stronie 

projektu…

Potrafimy znaleźć balans pomiędzy zabawą, 

a pracą…

Czas na grosikowe zadania.



… aby następnie przystąpić 

do wykonania zadań .

Zachowania bezpieczne 

i niebezpieczne –

grupowanie i omówienie 

przedstawionych ilustracji 

oraz umieszczenie ich 

po właściwej stronie tablicy.

Najważniejsze było 

uzasadnienie swojego 

zdania i podanie 

argumentów 

za umiejscowieniem 

wylosowanego obrazka 

po określonej stronie.



A teraz czas na karty z Dziennika Podróży – tym razem praca w grupach.







Tempo pracy mamy coraz lepsze, więc coraz częściej w naszych zeszytach lądują 

specjalne Grosikowe zadania – ćwiczymy rozwiązywanie zadań tekstowych.



Podczas rozwiązywania zadań potwierdziło się, 

jak dobrymi obserwatorami bieżących wydarzeń 

są nasi uczniowie…

Rozwiązywanie zadań trwa - chwalę wszystkich 

za świetne czytanie ze zrozumieniem i biegłość 

obliczeń - nagle komentarz z klasy:

- Nooo, ale te ceny to chyba sprzed inflacji…



Zadania są różnorodne: w zeszytach i tablicy multimedialnej.



Gramy również w gry 

oraz rozwiązujemy quizy.



W dalszym ciągu kontynuujemy naszą 

wspinaczkę po tytuł klasowego

ARCYMISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA.



Tematów do dyskusji z rodzicami również nie brakuje…



Aby urozmaicić naszą Grosikową podróż 

oraz udoskonalić współprace w grupach 

urządziliśmy klasowy konkurs.



Każda grupa otrzymała zestaw identycznych 

zadań, które należało wykonać jak 

najdokładniej, najszybciej i przy absolutnie 

zgodnej współpracy – udało się. 



Wszystkie zadania zostały wykonane 

poprawnie, więc czas na klasyfikację





A tak naprawdę 

wygraliśmy 

wszyscy, 

bo tu liczyła się 

współpraca 

i dobra zabawa.



Zgodna współpraca przydaje się również podczas lekcji WF…

Uwielbiamy wszelaką aktywność.



W nagrodę za dobre sprawowanie, razem z kolegami z rówieśniczej klasy 

wyjechaliśmy na wycieczkę!

Zwiedziliśmy Lubuskie Muzeum Wojskowe 

oraz szaleliśmy w parku trampolin.  



To dopiero był „WF inaczej”.



Przy sprzyjającej pogodzie bawimy się również 

na świeżym powietrzu. 

W tym roku z nieukrywaną radością powitaliśmy 

już pierwszy śnieg.

Trudno nas było zagonić do klasy.



Naszym pierwszym 

w tym roku 

bałwankom 

nadaliśmy wdzięczne 

imiona: 

Stefan i Mietek.



Kiedy na dworze 

niesprzyjająca 

aura, z chęcią 

zabieramy się 

za prace 

plastyczne.

Oto nasze 

autorskie 

banknoty.





Nasze projekty dumnie 

zdobią naszą 

grosikową gazetkę 

i były gorąco 

komentowane 

i omawiane.



Ponieważ nieuchronnie zbliża się kres 

naszej przygody z projektem, 

postanowiliśmy  stworzyć swoje własne 

stroje grosikowych podróżników 

ze wszelkich dostępnych nam 

materiałów.

Pomysłów mieliśmy bez liku, 

a i zapału do pracy nie brakło.



Różnorodność używanych materiałów jest imponująca na tyle, 

że tworzenie kreacji jeszcze trochę potrwa. 

Ale zdążymy je ukończyć, aby z fasonem eksplorować planetę Złotówka.



Andrzejkowe 

wróżby okazały 

nam świetlaną 

przyszłość…



… więc bez obawy kontynuujemy swą grosikową 

wyprawę.



Do  zobaczenia  na planecie 

ZŁOTÓWKA

uczniowie kl. 3a
z wychowawcą Izabelą Wojtkiewicz

ZS Cybinka XI 2022


