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Kontynuujemy naszą grosikową misję, 
choć łatwo nie jest.

Działamy „zdalnie”, 
mając ze sobą kontakt tylko przez 

internetowe platformy i komunikatory.

Misja na planetę Zabawka, 
tak bardzo przez nas wyczekiwana 

i szczegółowo planowana 
okazała się wyjątkowa…



Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych rozwiązań… 
Przedstawiamy naszych towarzyszy stworzonych specjalnie na tę misję. 











Nasi recyklingowi partnerzy gotowi, więc wyruszamy na eksplorację nowej planety
utrzymując ze sobą ciągły kontakt telefoniczny.



Odkrywanie tajemnic planety Zabawka rozpoczęliśmy od nowych pojęć.

Słowa – klucze, z którymi nie mieliśmy większych problemów to:

 reklama
 promocja
marka
 jakość
 data ważności
 produkt
 cena 
 podatki



W naszej podróży okazjonalnie uczestniczą, jak zwykle, nasi niezastąpieni Rodzice, 
którzy oprócz wsparcia duchowego odpowiadają na nasze dociekliwe pytania. 



Podczas rodzinnych debat ustaliliśmy wspólne zasady udanych zakupów.











Zwiedzamy planetę Zabawka i nagle dostajemy wiadomość 
z prośbą o pomoc w rozwiązaniu Grosikowych zadań!

Wirtualny świat jest teraz naszym wielkim sprzymierzeńcem, więc
bez zastanowienia wzięliśmy się do pracy. Bardzo nam zależy na powodzeniu misji…



Zad. 1
Wytłumaczyliśmy powiedzenia:

 Kupić kota w worku

 Wyrzucić pieniądze w błoto

 Kupić za psie pieniądze

 Korzystny zakup



Zad.2  Określenie bezpiecznych zachowań 
podczas różnych grosikowych wypraw



Bezpieczeństwo to podstawa… spokojnie, znamy się na tym!



Zad.3 Grupowanie oszczędności Grosika 
na banknoty i monety. 

W nagrodę za wykonanie zadania
ukazała nam się jego świnka-skarbonka. 

Cieszymy się, że mamy u siebie takie same. 



Zad.4   To nagroda za pomoc… grosikowe memory



Bardzo lubimy tę grę 

i nieskromnie przyznamy-

jesteśmy w nią naprawdę dobrzy.



Misja trwa, a my pomimo trudnych 
warunków i izolacji 

nie zwalniamy tempa.
Przed nami  hasło do opracowania:

ROZWAŻNY KLIENT











Znamy zasady udanych zakupów i wiemy kim jest rozważny klient. Do sklepu iść nie możemy, 
ale to nie znaczy, że nie możemy urządzić zabawy w sklep! 

Korzystając z reklamowych gazetek dostarczonych przez rodziców 
stworzyliśmy swoje „zakupy” na plakatach. 

Przy okazji poćwiczyliśmy szacowanie kwot i dodawanie. 









Plakaty przygotowane, zakupy „zrobione”… Zostały jeszcze Grosikowe zadania matematyczne 
przygotowane specjalnie dla nas na jednej z platform  edukacyjnych.

Uważamy, że poszło nam nienajgorzej…



Na planecie ZABAWKA nie można przecież pominąć tematu zabawy. 
W tym szczególnym czasie mamy kilka pomysłów na #zostanwdomu









Nasza misja na planecie ZABAWKA 
powoli dobiega końca. 

Jak widać trzymamy się dzielnie 
i humor nas nie opuszcza.



Przesyłamy wszystkim mnóstwo pozytywnej energii i uśmiechy spod maseczek…





Ściskając swoje ulubione 
zabawki, powoli zbliżamy 

się do zakończenia 
grosikowej misji…



Nie bez żalu żegnamy się z planetą ZABAWKA, ale przed nami 

Grosikowa majówka!

Do szybkiego zobaczenia

uczniowie klasy 2b z wychowawcą, 
Izabelą Wojtkiewicz

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego 

w Cybince


