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Ogloszenia 
Dziekuje wszystkim rodzicom , kt6rzy wzieli udziat we wczorajszych wywiadowkach, 
a takze tym, kt6rzy przyjdq na spotkania odnosnie postep6w w nauce dzisiaj . Mam 
nadzieje, ze wszystkie przygotowane przez dzieci w dniu dzisiejszym niespodzianki 
sprawity Panstwu duzo radosci! 

Zapraszamy Panstwa na trzecie spotkan ie Komitetu Rodzicielskiego Rodzic6w 
Dzieci Dwujezycznych , BPAC. Odbedzie sie ono w dniu 20 lutego, 2019, w bibliotece 
szkoty podstawowej John Mills, w godzinach 9:30-10:30 AM. Jesli potrzebujq Panstwo 
ttumacza , aby w petni wziq6 udziat w spotkaniu, prosze zawiadomi6 paniq Nancy 
Lasselle pod numerem 708- 583-5 831. 

Jesli majq Panstwo dzieci, ktore bedq miaty 3 lub 4 lata w nastepnym roku 
szkolnym , ECC zaprasza na badania przedszkolne w dniach 4 i 5 marca. Aby um6wi6 
sie na spotkanie, prosze zadzwoni6 pod numer 708-670-0836 i zostawi6 wiadomos6 z 
nazwiskiem i numerem telefonu, a nasz personel do Paristwa oddzwoni w kt6rys z 
wtork6w w miesiqcu lutym i um6wi dziecko na badanie 4 lub 5 marca. 

W tym roku planujemy tez wczesniejsze badan ia dla dzieci w wieku szkolnym, 
kt6re ukonczq 5 lat przed 1 wrzesnia 2019. Wiecej informacji dostepnych bedzie w 
ostatnim tygodniu lutego. Oficjalne spotkanie informacyjne dla rodzic6w odbQdzie 
sie dnia 7 marca, w ECC, w godzinach od 5 do 6:30 PM. Rozmawia6 bedziE}my o 
przygotowaniu dziecka do klasy O, wymaganych umiejetnosciach, materiale 
nauczania, rejestracji do szkoty i innych. Aby zarejestrowac sie na to spotkanie, 
prosze zadzwonic pod numer 708-583-5860 . Chcemy wiedziec ile os6b planuje 
udziat, aby zam6wic odpow iedniq ilosc jedzenia. 

Nasze PTO zorgan izowato zbi6rkQ nowych lub lekko uzywanych but6w. 
Zbieramy w ten spos6b fundusze na rzecz naszej szkoty, za kt6re zakupimy 
pomoce szkolne. 

Przedszkole 

Zakonczylismy rozdziat w materiale nauczania poswi~cony ubraniom i rozmawialismy tez 
o pracy poczty. Kontynuujc1c prac~ nad literkami i gtoskami bawilismy si~ w dodawanie 
znaczk6w z matct literct do koperty z odpowiednict literct wielkct. Nast~pnie "wystalismy" 
pocztct przedmiot , kt6rego nazwa rozpoczynata si~ odpowiednict gtoskct, Tydzien 
zakonczyt si~ celebrowaniem Walentynek. Wymienilismy z przyjaci6tmi kartki 



walentankowe i udekorowalismy pudeteczka do ich przechowywania. 
Eksperymentowalismy tez z cukierkami serduszkowymu budujijc z nich jak najwyzszij 
wiez~. Nast~pnie sortowalismy cukierki wedtug koloru i wykonalismy wykres pokazujijcy 
ilosc cukierk6w w kazdym kolorze. 

Kindergarten - klasa zerowa 

ReadyGen Unit 2 

Oto niekt6re z ce/6w poznawczych lekcji tego tygodnia: 

Uczniowie lqczq ze sobi:i podobne pomysly i informacje w tekscie. 

Uczniowie angazuji:i si~ w grupowe zaj~cia z czytania. 

Umiej~tnosci podstawowe 

Uczniowie uzywaji:i slow poznanych w tekscie. 

Uczniowie czytaji:i cz~sto powtarzajllce si~ slowa (she - ona i was - by/). 

Go Math! Zadanie domowe 

Przedstaw dziecko zadanie z tresci~ o dodawaniu 3 przedmiot6w do 2 przedmiot6w. Popros, 

aby dziecko uzylo do rozwi~zania zabawek. 

Szlwlapowinna blJCprior,Jl£lBnJ 'Ni£ nu)m W<li.nlRpze w pmpztold dzlllkanit edukllqa! 'Wgk.,ztatanle nawlJhu 
pl7,lJdwdzenia dD-.17.lwly na cUM 'rell(IZ, poluiu dzlttku, ie .1zlwlaj£41 wai.na i ponwie w wgk.,ztaluniu dDbll!IJO' nawlJhu 
nacaleilJcu! 

Zycz~ Panstwu udanego weekendu! 




