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Cybinka grudzień 2020



Nastał grudzień, 
miesiąc przygotowań do świąt Bożego Narodzenia

oraz nadejścia Nowego Roku, 
z którym wiążemy wielkie nadzieje.

Pomimo niesprzyjających warunków,

kontynuujemy zdalną naukę 

oraz Grosikową podróż.



Zabawa z początku bardzo nam się 

podobała, ale czujemy już znużenie 

i zniecierpliwienie. 

Chcielibyśmy już  spotkać się 

ze swoimi koleżankami i kolegami.

Póki co, pozostają nam jedynie 

spotkania on-line.

W dalszym ciągu w klasie pozostaje ośmioro śmiałków, 

a reszta grupy pozostaje w domach i łączy się 

codziennie ze szkolną bazą dowodzenia.



Ale nie ma czasu na biadolenie, 
bo oto dostajemy tajemniczą wiadomość od Grosika.

Wspaniali Podróżnicy

Jest mi bardzo miło podróżować 

wraz z Wami. Wasza mądrość 

i pilność oraz współpraca sprawiły, 

że szczęśliwie zbliżamy się do końca 

wyprawy. Dzisiaj rozpoczniemy 

podróż na kolejną planetę ………… .

A jaka to będzie planeta, dowiecie 

się, rozwiązując krzyżówkę.

Powodzenia!

Wasz przewodnik Grosik

Szkoła Podstawowa

im. Bolesława Chrobrego

ul. Szkolna 15

69-108 Cybinka

Kl. 3b

Polska 2,75zł



aby dowiedzieć się, co to za planeta, 

ale dostaliśmy zadanie dodatkowe. Musieliśmy sprawdzić, 

czy Grosik zastosował się do wszystkich zasad pisania listów.

Sprawdziliśmy. Nie zapomniał nawet o formie grzecznościowej!

Adres też wpisany prawidłowo!

Grosiku – szacun.      

Bardzo nas korciło, 



Tajemnicza zagadka Grosika 

szybko została rozszyfrowana. 

Nasza misja zmierza 

na Planetę Złotówka





Nie zapominamy o regularnych ćwiczeniach,

dobra kondycja to podstawa.



Cel obrany, więc startujemy, najlepiej z piosenką na ustach.

Od grosika do złotówki 

Przemierzamy planet sto. 

W kosmos pędzi już rakieta. 

Tysiąc przygód czeka nas, 

Od grosika do złotówki jeszcze raz.

Zapraszamy do zabawy całkiem nowej, 

Całkiem nowej i zupełnie odlotowej. 

Gwiezdny pojazd już za chwilę 

w galaktyczny ruszy rejs, 

A więc wsiadać, nie marudzić, no i cześć. 



Nikt nie marudził, 

wręcz przeciwnie!

Z przytupem 

i uśmiechami na buziach

wylądowaliśmy na nowej 

planecie



Misja ma charakter indywidualny.

Nowa planeta, nowe wrażenia 

i odczucia. 

Jak widzimy tę planetę? 







Podczas zwiedzania planety, 

znaleźliśmy kolejny list od Grosika.



Nasze największe bogactwo?

Pierwsze skojarzenie – wiadomo

... ale szybko się zorientowaliśmy, 

że to nie jest właściwa odpowiedź, bo przecież 

NASZE  OSIĄGNIĘCIA  SĄ  NASZYM  BOGACTWEM.



Odczytanie hasła pozwoliło nam poszerzyć 

tok myślenia 

i posypały się propozycje…





W domu porozmawiamy na ten temat 

z naszymi najbliższymi.



Napłynęły do nas również odpowiedzi z „terenu”…

Jestem bogaty, bo dbam…



Jestem bogaty, bo potrafię…



Jestem bogaty, bo umiem…



Jestem bogaty, bo wiem…



Jestem bogaty, bo znam…



Okazało się, że jesteśmy bardzo bogaci.

Mamy jednak swoje marzenia.

Co pozwoli nam je zrealizować?

Nie tylko pieniądze, ale również pomysły, wytrwałość w pracy, 

chęć działania, wiara w sukces, zdobywana każdego dnia wiedza 

i zgodna współpraca. 



Nasze marzenia są tak różne, jak różni jesteśmy…













Grudzień to magiczny czas przygotowań do naszym 

zdaniem, najpiękniejszych świąt w roku.

Podczas eksploracji planety Złotówka, utrwalamy 

pojęcia: 

 wydatki, 

 gotówka, 

 domowy budżet.

Doskonalimy również przeliczanie 

pieniędzy i rozmawiamy 

o bezpieczeństwie podczas robienia 

świątecznych sprawunków.



Zadania są 

różnorodne: 

ćwiczymy 

zarówno on-line, 

jak i off-line.







Ceny, promocje, rabaty… dajemy radę.





Przeliczanie pieniędzy opanowane do perfekcji, więc pozostaje nam 

jeszcze tylko przypomnieć sobie zasady bezpiecznych zakupów: 

 Nie nosimy w portfelu dużych kwot pieniędzy.
 Portfela nie trzymamy w zewnętrznych kieszeniach ubrania.
 Najlepiej jest płacić kartą (ze względu na panującą pandemię).
 Pamiętajmy o maseczce i rękawiczkach oraz dezynfekcji rąk.
 Robimy zakupy zgodnie z listą.
 Nie przebywamy bez potrzeby tam, gdzie są większe skupiska ludzi.



Po zakupach, czas na domowe prace i porządki.

Choinka już czeka na świecidełka, więc czas się nimi pochwalić.

Specjalne Grosikowe ozdoby 







Jesteśmy pracowici, 

więc po zakupach oraz ozdobach, 

żwawo zabieramy się 

za robienie pierników.



Podczas świątecznych porządków można wiele znaleźć…

I tak oto znalazły się pogubione banknoty z naszych 

międzygalaktycznych wojaży…





Pracy przed świętami jest dużo, ale to nie zwalnia nas 

od odpowiedzialności za zwierzęta. Nasza akcja zbiórki karmy, 

zabawek oraz koców dla schroniska zwierząt w Krośnie Odrzańskim, 

ku naszej wielkiej radości powiodła się! 

I nawet     wirus nam w tym nie przeszkodził!



Ochoczo wszystko ładowaliśmy do samochodu, ciesząc 

się, że pomagamy naszym futrzastym przyjaciołom. 



Na święta prawie wszystko gotowe… 

Czas pomyśleć o karnawale!









Czas minął nam bardzo szybko.

Grudzień dobiegł końca, 

a wraz z nim nadeszły święta.

Dlatego czas złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Czego wszystkim życzymy?

Niezmiennie: zdrowia, odporności 

i powrotu do „normalności”…















A czego życzymy w Nowym Roku?

Marzeń, o które warto walczyć,

Radości, którymi można będzie się dzielić,

Przyjaciół, z którymi warto będzie być

I zdrowia, bez którego nie ma nic.



Jednym słowem

Samych cudowności w Nowym 2021 roku!



Nasza przygoda na Planecie Złotówka dobiegła końca, 

a tym samym zakończyliśmy Grosikową wyprawę. Czy było warto? 

Po stokroć TAK!
To był rok wytężonej pracy, ale i cudownej zabawy!

Staraliśmy się wszystkie nasze działania uwiecznić 

i opisać jak najlepiej. Korzystaliśmy z przewodników Grosika, 

ale zachęceni do poszukiwań i działania, 

samowolnie wplataliśmy własne pomysły.

Czy to oznacza, że nasza przygoda kończy się właśnie teraz?

Jesteśmy przekonani, że ona będzie trwać dalej…  



Pięknie dziękujemy za wspólną podróż.

Była to dla nas niezapomniana, cudowna przygoda, 

podczas której wiele się nauczyliśmy.

Wszystkich serdecznie 

pozdrawiamy!

Uczniowie klasy 3b 

z wychowawcą

Izabelą Wojtkiewicz

SP Cybinka, grudzień 2020 r.


