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Nowy miesiąc to nowe 

grosikowe zadania.

W październiku, z Grosikiem, uczyliśmy się 

oszczędzania, poznaliśmy płatności bezgotówkowe, 

dowiedzieliśmy się, co to jest inwestowanie i racjonalne 

wydawanie. Rozwiązywaliśmy także zadania tekstowe, 

krzyżówki  i rebusy.

To był bardzo pracowity czas, o czym już 

opowiadamy…



Trzy, dwa, 

jeden… lądujemy.

Z ogromną 

radością 

rozpoczynamy 

przygodę na 

planecie 

PORTFELIK.



Czeka tu na nas wiele nowych informacji.



Nasza wyobraźnia nie ma granic… 

Tak tworzyliśmy nasze planety 

PORTFELIK.





Pełni zapału rozpoczęliśmy zabawę 

z grosikowymi kartami pracy.



Październik był miesiącem 

oszczędzania. Oto nasze rady!



Jesteśmy bardzo kreatywni, 

więc zaprojektowaliśmy swoje 

wymarzone portfeliki.









Podczas zajęć ułożyliśmy krzyżówkę. 
Mocno nagłowiliśmy się 
nad wymyśleniem haseł. 



Ciekawe, czy uda Ci się Grosiku 

rozwiązać nasze krzyżówki.





Tworzenie rebusów to nasza 

specjalność. 







Jakby wyprodukowano takie karty 

płatnicze, to zakupy byłyby 

baaardzo kolorowe…







Projektowanie swoich kart,

to naprawdę świetna zabawa.



Pilnie uczyliśmy się na każdej lekcji. 

Chcemy żebyś był z nas dumny. 

Staramy się pięknie prowadzić 

nasze zeszyty. 

Chcesz Grosiku zobaczyć

kilka z nich??













W październiku wzięliśmy udział w akcji 

CodeWeek. Podczas wielu aktywności dzieci 

nauczyły się między innymi tańca robotów. 

Wydarzenie to było przede wszystkim dobrą 

zabawą, a jednocześnie nauką podstaw 

programowania.





Wszyscy kochamy zwierzątka, dlatego 

pamiętaliśmy aby uczcić ich dzień.



Chętnie czytamy książki o zwierzętach.



Uwielbiamy prace plastyczne, 

dlatego wykonaliśmy rysunki, 

które wzięły udział w konkursie.



I udało się!!! 

Hania znalazła się wśród laureatów



Korzystając z pięknej jesieni 

wzięliśmy udział w wycieczce 

Szlakiem Pamięci Narodowej.



Cel naszej wycieczki to Góra Czcibora, 

Siekierki i Gozdowice. 

Było naprawdę super.



10 października to światowy dzień 

drzewa. Lekcję przyrody 

poświęciliśmy temu tematowi.



Niesamowicie ciekawe zajęcia 

przeprowadził dla nas tatuś Wiktorii.



Polska jesień daje nam wiele darów. 

Można się nimi uczyć i bawić.



Smakowite warzywa prosto z pól 

i ogródków naszych uczniów.



Powstała z nich bardzo zdrowa 

sałatka.



Dary jesieni wykonane naszymi 

rękoma.



W szkole tak wiele można się 

dowiedzieć. Poznajemy warstwy lasu.



A to nasz las w słoiku.



Jesień to również piękne dynie. 

Tak obchodziliśmy ich dzień.





Dyniowe potrawy były przepyszne.



Kończąc październik odwiedziliśmy 

cmentarz, aby zapalić znicze 

na opuszczonych grobach.



To był bardzo pracowity październik 
Grosiku. 

Nie możemy się doczekać 
listopadowych zadań od Ciebie.

Do zobaczenia
klasa 3b


