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Grosikowy Luty

Klasa 2
Szkoła Podstawowa

im. Stefana Żeromskiego
w Trzcińsku Zdroju



Jesteśmy gotowi do kolejnej 

podróży. ☺

Planeta Portfelik czeka. 



3…2...1… Start! 



Miesiąc luty rozpoczęliśmy od apelu 

podsumowującego I półrocze.



Nasi zdolni podróżnicy otrzymali 

odznaki wzorowego ucznia.

Grosik był z nas bardzo dumny.



Naszą podróż rozpoczęliśmy 

od wykonania zadań w kartach pracy. 





Grosiku... a to nasze planety Portfelik 





Potrafimy posługiwać się kartami 

płatniczymi.



Luty to miesiąc numerów alarmowych.



Wspólnie z koleżankami z klasy szóstej 

poznaliśmy zasady bezpiecznego 

korzystania z Internetu.



Chętnie odwiedzamy nasz kącik pieniędzy. 



Podczas naszej podróży nauczyliśmy się 

wielu nowych rzeczy.





Na szkolnym balu karnawałowym 

szukaliśmy przebranego Grosika. 

☺



Pamiętaliśmy, aby dokarmiać ptaki. Jeden 

z nich przyleciał z grosikowej planety. 







Nasi tatusiowe wykonali wspaniałe 

karmniki dla grosikowych ptaków. 



Każdy z nas pamiętał o zadaniu 

domowym.



Wzięliśmy udział w konkursie 

recytatorskim. 

Nie zabrakło wierszy o Grosiku. 



Przygotowaliśmy plan na ferie.



A po feriach zostały piękne wspomnienia.



Niektórzy spędzili ferie z Grosikiem. 



Kolejna odznaka zdobyta. ☺

Huraaa!



Do zobaczenia w marcu!
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