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w Trzcińsku Zdroju



Grosiku, witamy i o zdrowie 

pytamy, mamy nadzieję, 

że u Ciebie wszystko 

w grosikowym porządku.



My w sposób zdalny jesteśmy gotowi 

na kolejny miesiąc z Tobą.



Zatem w drogę! 

Kolejna planeta wita.



Lądujemy na 

planecie 

ZŁOTÓWKA

Do dzieła…







Karty pracy to nasza specjalność.









Każdy z nas jego bogatym

i wartościowym człowiekiem.





Nauka jest dla Nas bardzo ważna. 

Pilnie wykonujemy wszystkie zadania.





Udało nam się utrwalić znajomość 

przysłów.



Jedno z grosikowych zadań 

to była rozmowa na temat sklepów.





Przed świętami warto zrobić listę 

zakupów.



Grudzień to czas radosnego 
oczekiwania. 

Zobacz Grosiku,
jak przygotowywaliśmy się 

do Mikołajek i Świąt Bożego 
Narodzenia.



Na początku zadbaliśmy o piękne 

dekoracje.





W naszych domach zagościły choinki





Zaprojektowaliśmy również 

grosikowe drzewka.





Czy Ty, Grosiku, masz kalendarz 

adwentowy? Tak wyglądają nasze.







Początek grudnia to dobry czas 

na napisanie listu do Mikołaja.





Z wielkim napięciem oczekiwaliśmy           

Jego przyjścia.





Systematycznie sprawdzaliśmy 

skarpety. Czyżby Mikołaj nas ominął?



Nic z tych rzeczy, przecież byliśmy 

grzeczni.





Pod Naszą choinką znalazł się 

również prezent dla Grosika.



Tak wygląda Grosikowy Mikołaj 

w Naszym wykonaniu.









Czerwony kolor należy do Mikołaja. 

Ciekawi jesteśmy, jaki jest ulubiona 

barwa Grosika.



Z wielką chęcią pogłębiliśmy swoją wiedzę

o tradycjach i zwyczajach świątecznych.



Powstało wiele prac plastycznych.



Wykonaliśmy kartki świąteczne, które 

zostały przekazane mieszkańcom DPS.









Grosiku wykonaliśmy także kartki 

specjalnie dla Ciebie.





Uwielbiamy zajęcia kulinarne.  

Grosikowe pierniczki! To jest to!







Pamiętaj Grosiku, żeby na siebie uważać 

podczas zbliżających się ferii. 

My dużo o tym rozmawialiśmy. 



Mamy wiele 

pomysłów, 

jak spędzić 

wolny czas.



W tym roku spotkanie wigilijne 

odbyliśmy on-line. Było bardzo miło.



Rozmawialiśmy o swoich planach 

na kolejny rok.



Kto nie kocha świąt? Tak wyglądały 

w naszych domach.





Wzięliśmy również udział 

w zabawie sylwestrowej.



A Nowy Rok przyniósł Nam 

upragniony śnieg.









I tak oto nasza 

grosikowa przygoda 

dobiega końca.

Udało nam się 

odwiedzić wszystkie 

planety, zdobyć 

nową wiedzę

i umiejętności.



Dziękujemy Ci Grosiku za ten 

fantastyczny czas!!



Życzymy Ci samych pilnych 
podróżników.

Do szybkiego zobaczenia!!!
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