
Grosikowa gazetka 
listopad 2022 r.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki 
w Lemanie

Klasa III

nauczyciel: Dorota Małż



Witajcie, nadszedł czas na przypomnienie miejsc, 
gdzie już byliśmy. 

Zaczynamy „Grosikowe wędrówki”.



W zeszłym miesiącu oszczędzaliśmy  wodę i papier, dbaliśmy 
o zdrowie, robiliśmy rozsądnie zakupy. 

Opłacało się, mamy zaoszczędzonych dużo pieniążków.



Galaktyka Finansów była suuuper! 
Z przyjemnością uzupełniamy nowy dziennik podróży.



Układamy i odgadujemy zagadki. 
Nic nas nie zaskoczy!!!



Doskonale wiemy, że warunkiem dobrej zabawy jest zgodna 
współpraca. Oto nasza gra planszowa.

Miłosz pomyślał o wszystkich szczegółach!



Sprawdzamy naszą wiedzę i umiejętności. 
Jest tego naprawdę „co nie miara”.



„Grosikowa galeria”
Jesteśmy wzorowymi uczestnikami ruchu drogowego.



Wzorowi podróżnicy to MY …



Czas na zabawę i to jaką, andrzejkową …



Odwiedziła nas wróżka, która wywróżyła nam wielką karierę, 
będziemy sławnymi bankowcami.



Rodzice uświadomili nas, jak można gospodarować finansami.
Oni nigdy nie zawodzą!



Bezpieczeństwo i zdrowie to podstawa, o tym uświadamiała nas 
Pani pielęgniarka.



Ważne jest również zdrowie psychiczne.
Dobrze więc znać również swoje prawa.



Braliśmy udział 
w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka



Kończymy Grosikowe wędrówki.
Było bardzo kosmicznie.



Nowa laurka dla naszego przyjaciela Grosika.



Do zobaczenia

Pozdrawiamy Grosika

Uczniowie klasy III z panią Dorotą

z SP w Lemanie 
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