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Ogłoszenia 

Szczęśliwego Nowego Roku! Mam nadzieję, że spędzili Państwo miło czas w 
czasie ferii zimowych, i że mieli Państwo okazję na wspólną zabawę z rodziną i 
przyjaciótmi. Z niecierpliwościa oczekuję na wszystkie wspaniate rzeczy, które 
czekają na nas w naszym "statku flagowym" w 2019! 

Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili w czasie zimowego wydarzenia, 
Winter Wonderland, w grudniu, i że wszystkim podobało się krótkie wideo z 
tego wydarzenia. Jeśli jeszcze go Państwo nie obejrzeli, proszę skorzystać z 

tego linku: https://animoto.com/play/xGUW2gc5WggEy2nybOFN6O 

Aby upewnić się, że nasza szkota spełnia Państwa oczekiwania i potrzeby, 
proszę Państwa o wypełnienie ankiety, Feedback Survey. Będziemy bardzo 
wdzięczni, jeśli podzielą się z nami Państwo swoim zdaniem i opinią na temat 
zmian wprowdzonych w tym roku szkolnym. Proszę skorzystać z 

następującego linku: https://goo.gl/forms/cPtOFrRnlVD6tm403 

Przypominamy! W poniedziałek, 11 stycznia, o godzinie 11 am, odbędzie się 
zebranie Komitetu Rodzicielskiego, PTO. W zebraniu weźmie udział dr Wade, 
który przedstawi nam plany na przyszłość w naszym okręgu szkolnym will be in 
attendance to discuss upcoming changes planned in District 401. 

** Okręg szkolny 401 planuje serię spotkań całej społeczności, których 
zadaniem będzie poinformowanie Państwa o nadchodzących zmianach. 
Szczegóły znajdą Państwo w załączonej broszurze. 

Z gabinetu pani pielęgniarki: nie jest jeszcze za późno na szczepienie 

przeciwko grypie. Powinien je przyjąć każdy powyżej wieku 6 miesięcy. Zbudowanie 
odporności po szczepieniu zajmuje 2 tygodnie. Proszę zadzwonić do lekarza. 
Szczepionka i częste mycie rąk pomaga zapobiegać chorobie. g can help prevent 
illnesses. 

Pre-K 

Rozpoczęliśmy rozdział poświęcony ubraniom. Użyliśmy szkła powiększającego do 
badania tekstury i oglądania tkaniny. Próbowaliśmy tkania za pomocą włóczki, papieru, 
plasteliny i materiału . Odkryliśmy wzory na tkaninach ubrań i tworzyliśmy własne wzory z 
różnych klocków. Rozmawialiśmy o rodzajach ubrań, które nosimy w zależności od 



pogody. Zaobserwowaliśmy zmiany w temperaturze i to, że potrzebujemy teraz kilka 
dodatkowych ubrań, aby było nam ciepło. Jeden z naszych ulubionych bohaterów, kot 
Pete, zainspirował nas do sortowania guzików i butów według kolorów po przeczytaniu 
kilku opowiadań z nim w roli głównej min. Pete the Cat I Love my White Shoes i Pete the 
Cat and his 4 Groovy Buttons. Wykonaliśmy też graf przedstawiające kolory naszych 
koszulek i policzyliśmy ile osób w danym dniu ubrało rękawiczki z jednym palcem, 
palczatki, a ile nie włożyło ich wcale w te zimne dni! 

Odwiedzili nas goście z Biblioteki Publicznej w Elmwood Park na wspólne czytanie i tańce! 

Kindergarten 

ReadyGen Unit 2 

Oto niektóre z celów poznawczych mijającego tygodnia: 

Uczniowie opisują zależność ilustracji i tekstu pisanego. 

Uczniowie angażują się w zajęcia z nauki czytania. 

Umiejętności podstawowe: 

Uczniowie używają słów poznanych z czytanego tekstu. 



Uczniowie czytają powszechne często-powtarzające się słówka ( he-on, said-powiedział) . 

Go Math! Zadan ie domowe 

Napisz cyfry od 1 do 1 O w kolejności występowania. Poproś dziecko o wskazanie 
każdej cyfry w czasie liczenia. Powtórz liczenie od liczby innej niż 1. 
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Życzę Państwu miłego weekendu! 




