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Jak pokazał nam ostatni tydzień, pogoda w tym roku bywa nieprzewidywalna i 

niebezpieczna. Proszę pomóc dzieciom w doborze odpowiedniego do pogody ubrania -

na pewno już wiele wiedzą na ten temat i chętnie podzielą się z Państwem 

informacjami. Taka rozmowa stanie się okazją do ćwiczenia samodzielności, co 

przyniesie korzyści dla wszystkich. 

Wszyscy wyglądali nadzwyczajnie i pokazali najlepsze uśmiechy w Dzień Wiosennej 

Fotografii w ostatni wtorek. Mam nadzieję, że fotografie będą się wszystkim podobały! 

W następnym tygodniu czeka nas 5 dni szkoły i wiele nauki przed tygodniowym feriami 

wiosennymi w dniach od 25 do 29 marca. Mam nadzieję, że mają Państwo wspaniałe 

plany dla całej rodziny. 

List do rodziców odnośnie PowerSchool 

Otrzymali Państwo od nas list z informacją odnośnie systemy Power School . Proszę 

zatrzymać ten ważny list, ponieważ zawiera on wskazówki jak zalogować się do 

systemu i z niego korzystać. W przyszłości będzie on wykorzystany do rejestracji, a w 

czasie roku szkolnego, do uzyskania dostępu do ocen ucznia, obecności, czy uwag o 

zachowaniu. 

Do ECC przyjeżdża Pokaz Magii! Specjalne podziękowania dla PTO za sponsorowanie 

tej prezentacji, we czwartek, 21 marca. Nie mogę już doczekać się nowych magicznych 

sztuczek! 

Z gabinetu pani pielęgniarki Nitti 
Centrum Kontroli Chorób rekomenduje używanie zwykłego mydła zamiast antybakteryjnego. 
Powodem jest to, że to drugie niszczy również bakterie, które mogą pomagać w budowniu 
układu odpornościowego i zapobieganiu chorobom. Po więcej informacji proszę odwiedzić 

stronę CDC: www.cdc.gov . 



Pre-K 

W tym tygodniu, w klasie pani Barrington, badaliśmy, które piłki toną, a które nie, po 
wrzuceniu ich do wody. Budowaliśmy też platformy używając rolek z tektury i taśmy. 
Wykonywaliśmy też projekty plastyczne o tematyce tęczy! W klasie pani Guilde uczymy 
się o kolorach tęczy, pogodzie i wszystkim, co z tym związane . Obserwowaliśmy pogodę 

przez cały tydzień, a rezultaty umieszczaliśmy na wykresie. Śpiewaliśmy też o kolorach 
tęczy! Sortowaliśmy również pojazdy w zależności od tego, czy poruszają się one po 
ziemi, po niebie, czy po wodzie. Na zakończenie tygodnia zrobiliśmy slime! W 
oczekiwaniu na Dzień św. Patryka, klasa pani Jelinek zbudowała pułapkę na leprechauna 
i wykonała tęczę w formacie 3D, aby zachęcić małego skrzata do odwiedzenia nas i 
zostawienia złotych monet! Ćwiczyliśmy liczenie złotych monet i grupowanie ich po 5 i 1 O 
sztuk. Kontynuowaliśmy czytanie dwóch z naszych ulubionych bajek - The Three Little 
Pigs i The Three Billy Goats Gruff. Porównywaliśmy obie bajki szukając podobieństw i 
różnic. W klasie pani Huerta kontynuujemy poznawanie piasku. Eksperymentowaliśmy z 
jego teksturą i przesuwaniem przedmiotów w piasku. Pracując w grupach, w centrum, 
rozwiązaliśmy proste problemy matematyczne, układaliśmy wzory, streszczaliśmy 
opowiadania, porównywaliśmy opowiadania i ćwiczyliśmy rymowanie. W tygodniu 
cieszyliśmy się też pizzą podarowaną nam przez Państwa Vasquez. Dziękujemy Państwu 
Vasquez! 



Kindergarten - klasa O 

ReadyGen Unit 3 

Oto niektóre z celów poznawczych ostatniego tygodnia: 

Uczniowie identyfikują kluczowe detale dotyczące miejsca i czasu akcji. 

Uczniowie demonstrują znajomość podstawowych elementów słowa drukowanego. 

Umiejętności Podstawowe 

Uczniowie używaj słów poznanych z tekstu. 

Uczniowie czytają często powtarzające się słowa do zapamiętania wzrokowego(are, that). 

Go Math ! Zadanie domowe z matematyki 

Proszę poprosić dziecko o policzenie grupy 13 lub 14 przedmiotów ( monety , guziki) i zapisanie 

odpowiedniej liczby. 



Science: STEMscopes/ Przyroda Temat: Pushes and Pulls ( sity ciągnięcia i popychania) 

Problem do przemyślenia: Jak możemy poruszyć coś bardzo ciężkiego? 



Miłego weekendu! 


