
Grosikowa gazetka 
grudzień 2022 r.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki 
w Lemanie

Klasa III

nauczyciel: Dorota Małż



Witajcie, szczęśliwie zbliżamy się do końca wyprawy. 
Dzisiaj rozpoczynamy podróż na kolejną planetę...



A jaka to jest planeta? 
Dowiedzieliśmy się rozwiązując krzyżówkę.



TAK…. To planeta Złotówka….
STARTUJEMY



Poznaliśmy pojęcia: bogactwo, skarby, osiągnięcia.
Odkryliśmy co jest naszym bogactwem.



Jesteśmy bogaci, bo umiemy robić pierniki.

To super zabawa i pomysł na zarabianie pieniążków.



Pierniki bardzo smakowały naszym kolegom i koleżankom.



Zorganizowaliśmy kiermasz Pluszaków. 
Okazało się, że mamy dużo chętnych klientów.



Byliśmy grzeczni i pracowici, więc odwiedził nas Mikołaj.



Czas na relaks – zabawy na śniegu…



Utrwalamy znaczenie pojęć: wydatki, gotówka, budżet domowy, 
reklama, oferta…



Wspólna zabawa to podstawa.



Wspólna zabawa w miłej atmosferze.



Kto z nas będzie szybszy…, kto dużo pamięta???



Konkurencje były bardzo ciekawe.
Gabryś aż usiadł z wrażenia.



Nasze umysły są wielkie!!!! Brawoooo!!!
Wszystkie gwiazdki zdobyte.



W zdrowym ciele zdrowy duch…



Pełni zapału zajmujemy się ozdobami świątecznymi.



Zrobiliśmy kolejny kiermasz - ozdób świątecznych. 



W ostatnim tygodniu przed świętami w naszych domach także  
jest dużo ciekawych zajęć.



Pozdrawiamy Grosika bardzo serdecznie.



Żegnamy GROSIKA i bardzo dziękujemy za 

wspólną podróż po tak cudownych planetach. 

Będziemy tęsknić.

Uczniowie klasy III z panią Dorotą

z SP w Lemanie 
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