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.}I/--- _ · ! ""' .::.,-;;,· - Jeśli mają Państwo dziecko, które ukończy 3 lub 4 lata w 

następnym roku szkolnym, ECC zaprasza na badanie przedszkolne , które będą miały 
miejsce w dniach 4 i 5 marca. Aby umówić na badanie, proszę zatelefonować pod 
numer 708- 670- 0836 , zostawić swoje imię i numer telefonu, a oddzwonimy do 
Państwa we wtorek, w lutym i ustalimy czas badania 4 lub 5 marca . 

Badania dla uczniów klasy O, którzy ukończą 5 lat przed 1 września 2019, będą miały 
miejsce wcześniej niż w latach ubiegłych. Więcej informacji będzie dostępnych w 
Elmwood Park w tym miesiącu. Spotkanie informacyjne dla rodziców odbędzie się w 
dniu 7 marca, w ECC, w godzinach 5-6:30 PM. W czasie spotkania omówimy , co 
oczekiwane jest od dzieci rozpoczynających zerówkę, program nauczania w klasie 
O, gotowość szkolną, procedury rejestracji, i inne. Prosimy o zgłoszenie udziału w 
spotkaniu pod numerem 708-583-5860. Planujemy przekąskę i chcemy znać liczbę 

uczestników spotkania. 

Organizacja PTO przy ECC zorganizowała zbiórkę lekko używanego obuwia. 
,.,,._. 
8, A 
~ g:. 

-• ~ , ~ Uzyskane ze zbiórki fundusze pomogą w zakupie pomocy 
szkolnych. Prosimy o donacje. 

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną od dr Wade , którą 
znajdą Państwo w folderze dziecka. 

Z gabinetu pani pielęgniarki 

Częstą infekcją wieku dziecięcego jest zapalenie spojówek, pink eye. Nie jest ono poważne, ale 
zaraźliwe. Jeśli pojawi się u dziecka infekcja , proszę skontaktować się z lekarzem. Uczeń musi 
pozostać w domu jeszcze przez 24 godziny po podaniu lekarstwa. Po więcej informacji proszę 
skontaktować się bezpośrednio ze mną, pod numerem 708-583-5862. 



Pre-K/przedszkole 

Przedszkole rozpoczęło nowy rozdział materiału poświęcony piłkom. Rozpoczęliśmy od 

dyskusji na temat kształtu piłek i ich przeznaczenia. Najbardziej znane nam są piłki 

wykorzystywane w sporcie i one były w tym tygodniu w centrum zainteresowania. 

Odrysowywaliśmy, wycinaliśmy i przekładaliśmy sznurówki przez kształt piłki do futbolu. 

Wykonaliśmy też wzór z czarnymi sześciokątami w kole potrzebny do wykonania piłki do 

gry w "nogę". Piłki podskakują! Eksperymentowaliśmy odbijajać różne piłki znalezione w 

klasie. Piłki wypełnione powietrzem odbijają się, a im mniejsza piłeczka, tym wyżej potrafi 

podskoczyć! Wielu z naszych przedszkolaków przygotowuje się do przejścia do klasy 

zerowej więc pracujemy nad umiejętnościami potrzebnymi do tej zmiany tj. pisanie 

imienia i nazywanie liter i głosek. Jednym z ulubionych zadań jest "polowanie na litery" w 

klasie. Każdy uczeń odszukuje trzy "tajemnicze" litery i następnie ma za zadanie 

znalezienie jednego przedmiotu , którego nazwa ma w sobie jedną z głosek. To świetny 

pomysł na zabawę w domu! 



Klasa zerowa 

ReadyGen Unit 2 

Oto niektóre z celów poznawczych lekcji tego tygodnia: 

Uczeń zadaje pytania i odpowiada na pytania dotyczące szczegółów z tekstu. 

Uczeń identyfikuje powód, który podaje autor na poparcie danej opinii w tekście. 

Umiejętności podstawowe 

Uczeń wykorzystuje znajomość relacji głoska/litera do odczytywania wyrazów. 

Uczeń odczytuje często powtarzające się słowa do zapamiętania wzrokowego (with, they). 

Go Math ! Zadanie domowe z matematyki 

Powiedz dziecku, aby pokazało Ci 3 palce. Następnie poproś, aby pokazało ile palców brakuje, 
aby w sumie było ich 5. Poproś, aby powiedziało, ile palców musiało pokazać. 



Sr.koła powinna byipl'Wl'fJldBn! 'Nic nkjal IIXli,nlRpu w p11JJ1zto4d dziecka nlż edululqa! 'Wgk.utalanle nawlJlw 
/JIZIJClWdzenia du 4zlwbJ na cuu 'Tell(ll, polulie dzlttJw, i.e 4r.hoła}al waina i ponwi.e w w1Jk.1ztalaniu dJJbmpr nawlJlw 
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Miłego weekendu! 


