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25 stycznia obchodzimy setny dzien szkoly! Prosz~ 
cieszyc si~ dtugim weekendem! Nie b~dzie szkoty w poniedziatek, 1/21/19, w zwiqzku ze 
swi~tem Martina Luthera Kinga. 
Nasi uczniowie klas zerowych Sq w trakcie test6w oceniajqcych umiej~tnosci w zakresie 
programu nauczania umiej~tnosci czytania. W nast~pnym tygodniu nauczyciele 
sprawdzac b~dq poziom osiqgni~c szkolnych, a wyniki znajdq si~ na Karcie Post~p6w w 
Nauce. Przypominamy, ze wywiad6wki b~dq miaty 13 i 14 lutego wieczorem. Zaj~c 
szkolnych nie b~dzie w dniach 15 i 18 lutego. 

Z gabinetu piel~gniarki Nitti 
Wi~kszosc dzieci potrzebuje okoto 10 godzin snu. Jesli potrzeba ta nie zostanie 
zaspokojona, dzieci tatwo si~ irytujq i nie mogq si~ skoncentrowac na zadaniu w szkole. 
W zasypianiu pom6c moze wytqczenie gier komputerowych i telewizji na godzin~ przed 
p6jsciem spac. Stata pora p6jscia spac pomaga w rozwini~ciu wieczornej rutyny i 
r6wniez pomaga w zasypianiu. Wystarczajqca ilosc snu poprawia r6wniez odpornosc 
organizmu. 

Przedszkole w akcji 

Kontynuujqc program poswi~cony ubraniom przeczytalismy "Llama Llama Red Pajama" i 
"Froggy Gets Dressed". Udekorowalismy pizamy, wykonalismy narzut~ z kolorowych, 
papierowych kwadrat6w, a takze napisalismy nasze imiona i pokolorowalismy pizamy, 
aby stworzyc oktadk~ podobnq do oktadki "Llama Llama Book"! "Froggy Gets Dressed" 
opowiada o tym, jak Froggy ubiera si~, aby wyjsc na dw6r w zimowy dzien. Zrobilismy 
list~ ubran, kt6re ubralibysmy w zimowy dzien i ustalilismy, co nalezy wtozyc po kolei. 
Zrobilismy tez snieg wykorzystujqc sod~ i od:zywk~ do wtos6w. 



Pre-K na korytarzu . Przyszly nauczyciel? 

W codziennych zajeciach "wolnego wyboru" rozwijamy niezaleznosc, kreatywnosc i 
umiejetnosci spofec zne. 

Kindergarten - klasy zerowe 

ReadyGe n Unit 2 - rozdziat drugi 

Oto niekt6re ce/e poznawcze /ekcji z tego tygodnia: 

Uczniowie wykorzystujct detale do zrozumienia wydarzeti w tekscie. 

Uczniowie odpowiadajct na pytania dot. Nieznanych slow z tekstu. 



Umiej~tnosci podstawowe 

Uczniowie izolujq i wypowiadajq poc zqtkowq i ostatniq gtosk~ w ustys zanym wyra zie. 

Uczniowie rozumiejq i uzywajq stowa pytajqce. 

Go Math ! Zada nie do mowe 

Zapis z cyfry od 1 do 10 na kartec zkach. Wybier zcie dwa numery. Zapytaj dziecko, kt6ry z 
nich jest wi~kszy,a kt6ry mniejszy. 

• W nast~pnym tygodniu wychowawcy rozpocznct ocenianie post~pow w nauce 
w zakresie znajomosci liter, gfosek, slow do zapami~tania wzrokowego, slow 
rymujqcych si~, liczenia po jeden i dziesi~c, rozpoznawania i pisania liczb, 
nazywania figur, a takze w zakresie pisania. Rezultaty znajdq si~ na Karcie 
Post~pow, ktore wyslemy do domu w lutym. 

W przypadku mokrej pogody, prosz~ wyslac z dzieckiem obuwie na zmian~. 

Think-Pair-Share We srody wypozyc zamy ksiqzki! 

Uczen-lider w klasie! 



Sophia zaakceptowafa wyzwanie pana dyrektora i przeczytafa cafej klasie ksiqzeczkQ Animals on the 
Prairie. 

W piijtek, 25 stycznia, klasy zerowe swi~towac b~d<! 100-tny dzien szkoly. Zaplanujemy 
specjalne zaj~cia! Jednym z nich b~dzie parada i pokaz projekt6w- kolekcji 100 

przedmiot6w, kt6re uczniowie przygotowujij w domu. 




