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Wiemy, że nasza grosikowa przygoda powoli dobiega końca. 

Przed nami ostatni etap podróży. 

Zaczyna się tajemniczo, bo oto wiadomość…

Szkoła Podstawowa 

im. Bolesława Chrobrego

ul. Szkolna 15

69-108 Cybinka

kl. 3a

Jest mi bardzo miło podróżować wraz 

z Wami. Wasza mądrość i pilność oraz 

współpraca sprawiły, że szczęśliwie 

zbliżamy się do końca wyprawy. 

Dzisiaj rozpoczniemy podróż 

na kolejną planetę. A jaka to będzie 

planeta, dowiecie się, rozwiązując 

krzyżówkę.

Powodzenia!

Wasz przewodnik Grosik

Wspaniali Podróżnicy



Gnani ciekawością, pracując w grupach 

ścigaliśmy się o pierwszeństwo odszyfrowania 

nazwy naszego miejsca docelowego.



W niedługim czasie okazało się, że nasza misja 

zmierza ku Planecie Złotówka.



Przyklejenie  kolejnej naklejki na grosikowy parasol, to u nas przywilej.



Misja wymaga od nas dobrej kondycji fizycznej, dlatego nie zapominamy o ćwiczeniach. 

Dodatkowo urządziliśmy sobie swój własny mundial.



Cel misji jest nam znany…. 

Jak mówi przysłowie „Jak cię widzą, tak cię piszą.”, 

dlatego postanowiliśmy zadbać o nasz wizerunek. 

Nasze zadanie? 

Projekt i wykonanie własnego kosmicznego stroju.

Prace nad naszym finałowym  wizerunkiem 

trwały „trochę” czasu, bo pomysłów nam 

nie brakowało, ale ostatecznie ze wszystkim 

zdążyliśmy. 

Zgodnie stwierdziliśmy, że oprócz fajnej 

zabawy, po raz kolejny udowodniliśmy, 

że jak chcemy - potrafimy zgodnie 

współpracować, co daje nam, oprócz 

satysfakcji, zauważalne efekty.













Nowa planeta, nowe stroje, wrażenia i odczucia -

jak widzimy tę planetę? 









Nasza Grosikowa 

gazetka



W ferworze twórczej pracy, zajęci swoimi projektami 

zostaliśmy zaskoczeni następną wiadomością od Grosika.



Nasze największe bogactwo?

Pierwsza odpowiedź nasunęła się nam 

błyskawicznie sama…

... szybko jednak się zorientowaliśmy, że to 

nie do końca jest właściwa 

i jedyna odpowiedź.

Po rozwiązaniu zadania okazało się, że to

NASZE  OSIĄGNIĘCIA  SĄ  NASZYM  

BOGACTWEM.
Czy umiemy to docenić?



Rozmowa pozwoliła poszerzyć nasz tok myślenia 

i posypały się propozycje…





…, bo potrafię:



…, bo wiem:



…, bo znam:



…, bo umiem:



W  domu  postanowiliśmy  porozmawiać  na  ten temat  

z  naszymi  rodzinami



Jesteśmy bogaci – to miłe uczucie.

Pozostajemy w temacie i rozmawiamy o swoich marzeniach 

i możliwościach ich spełniania.

Wyszło na to, że nie tylko pieniądze, 

ale i nasze pomysły, wiara w sukces, praca 

i treningi, jasno określone  cele, 

wytrwałość, wiedza oraz zgodna 

współpraca pomagają 

realizować marzenia.



Nasze marzenia –

tak różne, jak my sami…









Grudzień to nasz ulubiony miesiąc w roku, bo związany przede wszystkim 

z magicznym okresem przygotowań do najpiękniejszych świąt w roku.

Pomimo wielu obowiązków ochoczo przystąpiliśmy do ozdabiania klasy 

i ubierania choinki, aby godnie przyjąć jegomościa 

w charakterystycznym czerwonym stroju.



Chyba byliśmy grzeczni, 

bo wszyscy otrzymali prezenty (… nawet nasza Pani).



Podczas eksploracji planety Złotówka, rozwiązujemy zadania 

i utrwalamy pojęcia: 

 wydatki, 

 gotówka, 

 domowy budżet



Na planecie Złotówka w dalszym ciągu doskonalimy przeliczanie pieniędzy 

oraz rozmawiamy o bezpieczeństwie 

podczas robienia świątecznych sprawunków.





Osobny plakat 

postanowiliśmy zrobić 

dla zakupów 

dokonywanych 

w sklepach 

internetowych.



Stwierdziliśmy, że z powodu coraz większej liczby 

takich transakcji trzeba pomyśleć o zasadach 

bezpiecznych zakupów w sieci.



Wzięliśmy udział w kilku 

akcjach charytatywnych. 

Grudzień to miesiąc 

podsumowań, czas więc zająć 

się także akcją „Góra grosza”.



Do wyjaśnienia mamy kilka pojęć… 

Trochę się z tym męczyliśmy.

Po otrzymaniu dodatkowych kart, 

szybciutko dopasowaliśmy 

odpowiednie regułki do haseł.





Przypomnieliśmy sobie zasady pisania życzeń- najwyższy czas przejść do 

czynów! Własnoręcznie wykonaliśmy kartki z życzeniami do Grosika, 

zaadresowaliśmy kopertę i odwiedziliśmy pocztę, aby wysłać list. 

















Oj, jest o czym rozmawiać 

i  co wspominać …



Nasza przygoda na Planecie Złotówka dobiegła końca, 

a tym samym zakończyliśmy Grosikową wyprawę. Czy było warto? 

Zgodnym chórem odpowiadamy TAK!!!

To był rok wytężonej pracy, ale i cudownej zabawy!

Staraliśmy się wszystkie nasze działania uwiecznić 

i opisać jak najlepiej. Korzystaliśmy z przewodników Grosika, 

ale zachęceni do poszukiwań i działania, 

samowolnie wplataliśmy własne pomysły.

Czy to oznacza, że nasza przygoda kończy się właśnie teraz?

Jesteśmy przekonani, że ona będzie trwać dalej…  





Dziś pięknie dziękujemy za wspólną podróż.

Była to dla nas niezapomniana, cudowna przygoda, podczas 

której wiele się nauczyliśmy.

Dziękujemy za dyplomy i nagrody, za otrzymane gry 

tematyczne, które dały nam wiele, wiele radości.



Przez całą podróż towarzyszyła nam piosenka Grosika.

Na zakończenie spróbowaliśmy nagrać ją razem z własnym teledyskiem.



Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i życzymy w Nowym 2023 Roku 

samych sukcesów, trafnych decyzji i udanych misji.



Uczniowie klasy 3a 

z wychowawcą

Izabelą Wojtkiewicz

SP Cybinka- grudzień 2022 r.


