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Nastał listopad.

W planach 

międzygalaktyczne 

wędrówki.

Pełni zapału 

ruszyliśmy 

w podróż.



Początkowo wszystko szło 

zgodnie z planem.

W pełnej obsadzie  

ruszyliśmy na powtórną

eksplorację tematycznych 

grosikowych obszarów…



Przygotowania do wyprawy 

rozpoczęliśmy od ćwiczeń,

bo dobrze wiemy 

jak ważna jest 

kondycja fizyczna. 



Na zabawę też znalazł się czas.

Zabawa w „Grosika mrożonego”

oraz „Polowanie na kasę”

to nasze ulubione ruchowe zabawy…



Pracowaliśmy dzielnie, zmagając się z grosikowymi zadaniami,

kiedy otrzymaliśmy wiadomość, że przez     wirusa,

znowu czeka nas „misja zdalna”.



Od 9 listopada nasza wyprawa nabrała osobliwego charakteru:

ośmioro z nas zostało w naszej klasowej grosikowej bazie,

a pozostała dwunastka kontynuuje samotnie misję zwiadowczą,

będąc z nami w stałym kontakcie.  



Łączymy się ze sobą codziennie, rozmawiamy 

i zdajemy raporty z wykonanych działań.

W naszej misji biorą udział 

(nieprzewidziani wcześniej) 

kudłaci przyjaciele naszych agentów,

dlatego przed kamerami często pojawiają

się zwierzaki wszelkiej maści:

chomiki, świnki morskie, psy i koty.



Nasi domowi pupile 
nie są jednak 

w stanie 
przeszkodzić nam 

w wykonywaniu 
zleconych zadań.



Podczas listopadowych wędrówek 
doskonaliliśmy wiedzę i umiejętności 
z zakresu edukacji finansowej oraz 

bezpieczeństwa. 
Wykonywaliśmy wiele zadań, np.: rozwiązywaliśmy  

krzyżówki i zadania z kart Grosika.





Postaraliśmy się
również

odpowiedzieć
na pytanie,

co jest naszą
najmocniejszą

stroną…



Rozwiązywaliśmy 
zadania tekstowe.



Próbowaliśmy 
odpowiedzieć
na pytanie:

Czy czas kosztuje?



W międzyczasie wzięliśmy udział w akcji 
patriotycznej „Szkoła do hymnu”. 

Mamy szacunek do symboli narodowych.  



Cały czas doskonalimy pisanie różnych form wypowiedzi,
dlatego postanowiliśmy poćwiczyć i napisać zaproszenie 

dla Grosika na wspólne świętowanie z okazji  11 listopada.



Przystąpiliśmy do testu 

wiedzy o Polsce 

pt. „Niepodległościowe 

zmagania Grosika”.

Okazało się,

że o naszym kraju 

wiemy niemal wszystko. 



Podczas wędrówki 
utrwaliliśmy nasze 

wiadomości 
z przepisów ruchu 

drogowego oraz znajomości 
znaków drogowych 

a także zasad segregowania 
odpadów.



Grosikowe wędrówki nie mogły się odbyć
bez zajęć ściśle związanych z pojęciami:

• moneta, 

• banknot,  

• nominał,  

• awers,  

• rewers,  

• debet 

• i karta płatnicza.



Zadania były różnorodne i ciekawe, dlatego ciągle prosiliśmy o więcej.









Zadania logiczne 
to nasza ulubiona aktywność.

Czasami zamiast szalonego biegania 

po korytarzach wolimy w taki sposób 
spędzać przerwy.



Doskonaliliśmy swoje umiejętności i próbowaliśmy 
usystematyzować wiedzę, ale był też czas,

aby wykazać się kreatywnością
i  pobudzić naszą wyobraźnię.

Czas na nasze projekty kosmicznego 

„banknotowego drzewa”.









Sporo czasu poświęciliśmy tematowi 

zakupów oraz oszczędzaniu.

Wzięliśmy udział w konkursie, który 

promuje polskie produkty oraz zachęca 

do zdrowego odżywiania.

Plakaty były naprawdę piękne.  







W listopadzie, zachęceni plakatami 
postanowiliśmy pobawić się w sklep.



Wspaniała obsługa,

bogaty asortyment 

oraz atrakcyjne ceny 

sprawiły, że towar 

szybko znikał 

z półek.

Pamiętaliśmy 

o zasadach 

kulturalnego 

zachowania, zwrotach 

grzecznościowych 

i dokładnym 

przeliczaniu 

pieniędzy.



Ze względu na naukę

zdalną, do wspólnej 

zabawy zaprosiliśmy 

naszych nieocenionych 

rodziców. I tak oto 

napłynęły do nas 

uwiecznione na pięknych 

fotografiach wspólne 

i rodzinne zabawy 

w sklep.









Listopad powoli dobiegł końca.
Nie był to najłatwiejszy czas,

ale jesteśmy dzielni 
i z uśmiechem i zaangażowaniem 

kontynuujemy naszą grosikową misję.



Pełni wrażeń,

życząc wszystkim zdrowia

ruszamy w dalszą drogę. 




