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Pandemia trwa nadal, ale my, 

niestrudzeni trudnościami 

kontynuujemy naszą misję. 

Sprzymierzeńcem okazała się być 

technologia, dzięki której codziennie 

ze sobą rozmawiamy.



Nieraz pozwalamy sobie na nieszkodliwe wygłupy z użyciem dostępnych 
filtrów.

Jest przy tym masa śmiechu, bo pokazujemy swoje inne oblicza. 



Pogoda sprzyja przeróżnym wędrówkom, piknikom i zabawom.

Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności… 

Naszym pierwszym etapem podczas Grosikowej Majówki 

była słowotwórcza zabawa z wyrazem

„ majówka ”







Gwiazda Pytań 
i nasze 

pomysły 
na piknik









Skoro mamy już plan naszej idealnej majówki, 

czas popracować nad zredagowaniem 

i wykonaniem zaproszeń na nią.







Podczas połączeń online, 

na których omawialiśmy naszą 

wspólną podróż, 

jednogłośnie postawiliśmy 

na ekscytujący rejs statkami… 

i to nie byle jakimi!







Jesteśmy dumni ze swoich sukcesów, 

ponieważ wodowanie naszych wodnych 

wehikułów przeszło pomyślnie… 

(w większości przypadków)



Nad bezpiecznym przebiegiem pikniku 

będzie czuwał Krystiana 

okręt bojowy do zadań specjalnych.



Podczas melancholijnego rejsu łódką 
w naszej wyobraźni, 

zrodziła się dusza poety… 

Czas ogłosić klasowy konkurs na 
Zdrową Rymowankę.



Z naszych prac można by 
ułożyć obszerny tomik poezji, 

jednak zwycięzca 
jest tylko jeden. 

Tytuł Wierszykowego Mistrza 
zdobyła Milenka!



Organizacja pikniku łączy się 

z kosztami, które trzeba pokryć. 

Dzięki kilku zadaniom, w których 

mieliśmy określoną sumę pieniędzy, 

wiemy w jaki sposób rozporządzać 

wydatkami 

i planować wszystko z głową!





Każdy dobrze wie, że po doskonałej zabawie trzeba posprzątać!
Podczas e-lekcji przypomnieliśmy sobie o zasadach segregacji odpadów 

oraz co oznacza słowo „recykling”.









Dzięki kolorowym plakatom 
segregowanie śmieci 

jest dla nas łatwe i bezproblemowe



Jednak, nie zawsze odpady to tylko śmieci.
Naszym kolejnym zadaniem było wykorzystanie niepotrzebnych opakowań 

i stworzenie z nich prawdziwego dzieła sztuki.

Stworzyliśmy zabawki, rzeźby i inne przedmioty użytkowe.







Nasze on-line’owe zmagania, 
czyli obliczenia pieniężne 

i Grosikowe Zadania Specjalne…





Z rodzicami rozmawiamy na poważne tematy



Naładowani pozytywną energią

kończymy grosikową majówkę

i udajemy się na planetę 

PARASOL



Do usłyszenia wkrótce!

Uczniowie klasy 2b
z wychowawcą 
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