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Dzisiaj obchodzimy 100-tny dzien szkoty! Uczniowie klas zerowych przygotowali 
kolekcje 100 przedmiot6w i zaprezentowali je w czasie parady! Nasza parada 
odwiedzita klasy przedszkolne, wiec najmtodsi uczniowie r6wniez byli jej 
czesciq i mieli okazje podziwiac wspaniate prace. Wszystkie kolekcje pokazaty 
kreatywnosc i pomystowosc naszych uczni6w! 

Po zakonczeniu parady miato miejsce Rodzinne Spotkanie Edukacyjne dla 
rodzin dzieci z grup przedszkolnych. Dziekujemy rodzicom, kt6rzy dotqczyli do 
nas na zajecia z Yogi. 

Prognoza pogody na nastepne dni zapowiada snieg i niskie temperatury. 
Prosze uwazac w drodze do szkoty. 

Zapraszamy Panstwa do wypetnienia ankiety, kt6ra pozwoli nam na 
zapoznanie sie z Panstw opiniq na temat naszej pracy, zaspokajania Panstwa 
oczekiwan, opinii na temat nowych inicjatyw, czy zmian w okregu szkolnym w 
obecnym roku szkolnym. Dostep do ankiet zapewnia link: 

https://goo.gl/forms/cPtOFrRnlVD6tm403 

** Okreg Szkolny 401 planuje szereg spotkan informacyjnych dla naszej 
spotecznosci szkolnej. Pierwsze z nich odbedzie sie w poniedziatek, 28 
stycznia, w Elm Middle School, w godzinach od 6:30-7:30 PM. Tematem 
spotkania bedzie dyskusja na temat procedur bezpieczenstwa na wypadek 
zamykania szkoty w przypadku nagtych zdarzen, Hard and Soft Lockdown. 

z gabinetu pielegniarki Nitti 

W przypadku bardzo niskich temperatur nie zaleca si~ zabawy na swiezym powietrzu. Dtonie, 
stopy i twarz narazone s9 na odmrozenia. Jezeli dzieci musz9 wyjsc na zewn9trz, prosz~ 
pami~tac o wodoodpornych r~kawiczkach, cieplym szaliku i czapce. 

Pre-K 

W tym tygodniu przeczytalismy opowiadanie Jana Brett "The Mitten". Ui:ylismy Venn 
Diagram do por6wnania bohater6w r6i:nych wersji opowiadania i odkrylismy, i:e jei: 
pojawit si~ w obu! Do klasy przynieslismy troch~ sniegu i ui:ylismy go do malowania 



farbami wodnymi. "Polowalismy" na litery w klasie w ramach cwiczen motoryki i 
rozpoznawania liter. Kazdy uczen odszukal 3 literki i nast~pnie miat za zadanie cwiczenie 
ich zapisywania. Zaj~cia z matematyki obejmowaly dopasowywanie r~kawiczek. 
Szukalismy r~kawiczek z tym samym numerem co okreslona liczba oczek w tancuszku. 
Kazdy dzien w przedszkolu jest pelen pracy! 



Klasy Zerowe 

ReadyGen Unit 2 

Oto niekt6re z ce/6w poznawczych tego tygodnia : 

Uczen identyfikuje i opisuje bohater6w opowiadania. 

Uczen streszcza opowiadanie uzywaj9c gJ6wnych wydarzen . 

Umiej~tnosci Podstawowe 

Uczen pisze plan wydarzen. 

Uczen demonstruje znajomosc relacji gtoska- litera. 

Go Math! Zada nie domowe 

Popros dziecko , aby pokazato na palcach liczb~ wi~kszq niz 5. Popros dziecko, aby 
pokazato na palcach liczb~ mniejszq niz 10. Pokaz okreslonq liczb~ palc6w i popros, 
aby dziecko pokazato takq samq liczb~ palc6w. 





1Jbeawli w ,7.lwk fq WIJTnllCznik 4UkuAu w "zlww! 

STJwta powinna bgf, prl.orglell!ln! 'Nw ma nJc wai.ni£P7£1JO' dla pmpzto4ci dzil!Cka nit 

p!IJD'/fri edululcja! 'Wgrobienie IUlUJg}w pmp:}wdzenia do "T./wbJ na CZIIA po/fau 

dzil!l:ku,Jak waina,im arJwta i pozwoU r.acJwwaf, ten IUlUJgk na caa igde! 

Zycz~ udanego weekendu! 


