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Po rozwiązaniu              
zagadki
i  wysłuchaniu     
powitania Grosika        
dowiedzieliśmy się, 
że tym razem 
lecimy na planetę              
Portfelik.



Czuwamy nad           
prawidłowym              
przebiegiem       
podróży, dlatego    
warto spisać
jej cele.



Prace plastyczne  
to nasza mocna               
strona!!!

Robimy portfeliki.



Zrobione!                  
Kolorowe             
portfeliki, w sam        
raz do naszych       
małych kieszonek. :)



Bardzo lubimy       
piosenkę „Od grosika       
do złotówki”.           
Śpiewamy ją często
w grosikowych               
czapeczkach.



Zadania                  
w Dzienniku 
Podróży
to ważny punkt 
naszej  
galaktycznej                 
przygody.



Dowiedzieliśmy    
się, co to jest karta 
płatnicza.

Wiemy, jakie są 
rodzaje kart 
płatniczych.



Karta płatnicza 
kryje dużo 
ważnych         
informacji.



Grosik dobrze zna          
ortografię. :)                 
W nazwach                    
zawodów              
zakończonych
na -arz piszemy „rz”.



Zaproponowaliśmy          
Bożence, w  jaki 
sposób może      
zdobyć pieniądze.



Wiemy, co to jest             
pensja, płaca,             
wynagrodzenie
i kieszonkowe
oraz  kim jest                     
wolontariusz.



Rozmawialiśmy
o naszych obowiązkach     
w domu i za co dzieci   
mogą otrzymać 
zapłatę.

Pomogły nam w tym  
niedokończone zdania.



Dorośli wykonują            
różne zawody.              
Każda praca jest               
bardzo ważna!              
Wiemy, kto dba                     
o nasze                       
bezpieczeństwo.



Jak dużą wiedzę             
skrywa nasza              
Kapsuła Mądrości?        
Dowiemy się tego,             
gdy podróże
z  Grosikiem 
dobiegną końca.



Tradycyjnie            
zostawiamy na 
planecie swój ślad. 
Będziemy pamiętać              
o  Tobie Portfeliku. :)



DO ZOBACZENIA!

JUŻ WKRÓTCE ODWIEDZIMY
PLANETĘ SKARBONKA

DZIĘKUJEMY:)

Uczniowie kl. II z wychowawcą Anną Panek
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