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Jesień w pełni, ale my nie zwalniamy 
tempa. W listopadzie prowadziło nas 

hasło GROSIKOWE WĘDRÓWKI. 

Podczas podróży po galaktyce finansów 
powtarzaliśmy zdobytą dotychczas 

wiedzę.  





W grosikową podróż ruszamy 
pociągiem.



Tak wygląda Galaktyka Finansów
klasy 3b



A to nasze wyspy skarbów



Uwielbiamy grosikowe karty pracy.





Uśmiechamy się do Ciebie Grosiku 



Potrafimy pięknie grać Grosikowe 
piosenki.



Podczas Grosikowych zajęć 
przypomnieliśmy sobie znaki drogowe.



Pisaliśmy także rymowanki...



oraz wiele prac pisemnych.



Bardzo lubimy gry planszowe. 
Zagrasz z nami Grosiku?





W Grosikowym świecie obowiązują 
takie banknoty



Podczas lekcji rozmawialiśmy 
o tym, że pieniądze szczęścia 

nie dają. Poznaliśmy wiele 
przysłów związanych z pieniędzmi.

Napisaliśmy, na co wydamy 
wygraną w grosikowej loterii.







W listopadzie napisaliśmy dyktando. 
Jesteśmy prawdziwymi mistrzami 

ortografii.



W wolnych chwilach rozwijaliśmy 
talent plastyczny.



Powstały grosikowe drzewa-
BANKOWCE.









Podczas nauki zdalnej poznaliśmy 
rezerwaty.



Kontynuując zajęcia przyrodnicze 
– powstały mapy myśli.





Wspólnie z całą szkołą wzięliśmy 
udział w akcji „Szkoła do Hymnu”.



Na początku listopada uczniowie klasy 3b 
poświęcili czas naszej ojczyźnie. 

Podczas zdalnych lekcji rozmawialiśmy 
o wydarzeniach z 1918 roku, 

dzieci przypomniały sobie symbole narodowe 
oraz poznały postacie związane 

z walką o niepodległość.

Swoim strojem, postawą oraz twórczością 
trzecioklasiści udowodnili, że można ich 

nazywać patriotami.













20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica 
uchwalenia Konstytucji o Prawach Dziecka.

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się 
do Ogólnopolskiej akcji 

„LEPSZY ŚWIAT DLA DZIECI W JEMENIE”.

Angażując się w różne aktywności, wspierają 
pomoc dla dzieci w Jemenie.







21 listopada obchodzimy Światowy Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień.

Podczas rozmów uczniowie klasy 3b 
przypomnieli sobie, że czasem drobne gesty, 

takie jak szczery uśmiech, podanie dłoni, 
czy uprzejme „dziękuję”, mogą poprawić 

innym nastrój. 

Podsumowaniem tematu było wykonanie prac 
plastycznych zachęcających 

do bycia życzliwym. 





"Zwierzęta to nasi przyjaciele" taki tytuł nosił 
projekt realizowany przez uczniów klasy 3b. 

Dzieci podczas lekcji i nauki własnej rozwijały 
zainteresowania światem zwierząt oraz 

opieki nad nimi. Nie zabrakło zdjęć ze swoimi 
pupilami.

Warto już o najmłodszych lat uczyć empatii 
wobec czworonogów.







Czy Ty Grosiku lubisz zwierzęta?

Może masz jakieś? Oto nasi przyjaciele. 











Listopad to bardzo ponury miesiąc. 
Jednak Szymonowi to nie przeszkadza. 

Został morsem.



To koniec naszej listopadowej podróży. 
Meldujemy się gotowi do pracy 

już w grudniu.
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