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ECC jest w czasie rejestracji przyszłych uczniów klas zerowych. Potrwa ona do 
końca roku. Wszystkie potrzebne informacje i dokumenty uzyskać można w 
naszym biurze. Proszę wstąpić do biura lub zadzwonić pod numer: 708-583-5860. 
Obecni uczniowie przedszkola powinni już byli otrzymać potrzebne informacje. 

Dostarczenie wypełnionych formularzy i potrzebnych dokumentów pozwo li nam 
na zaplanowanie potrzebnych badań gotowości szkolnej . Planowane są one na 
dwa ostatnie tygodnie kwietnia . Istnieje możliwość wyboru daty i godziny badań. 

Z gabinetu pani pielęgniarki Nitti 

Wygląda na to, że panuje wirus powodujący problemy żołądkowe. W przypadku choroby proszę 
pić dużo płynów takich jak Gatorade, ginger ale czy jeść rosół. Proszę unikać mleka, które może 
dodatkowo jeszcze podrażniać żołądek. Proszę skontaktować się z lekarzem, jeśli wymioty nie 
ustają. Życzę zdrowia, szczególnie na czas przerwy wiosennej od zajęć! 

WIELKIE podziękowania naszemu ECC PTO za sponsorowanie pokazu magii, Kevin Kelly the 
Magician, które odbyło się w ostatni czwartek. Było nadzwyczajnie! 



Pre-K/Przedszkole 

Pogoda się zmienia! W klasie pani Jelinek rozmawialiśmy o chmurach i deszczu. Codziennie 

obserwowaliśmy pogodę, wypełnialiśmy wykres i liczyliśmy, ile dni każdej pogody było w 

tygodniu. Dowiedzieliśmy się, że różne chmury przynoszą różną pogodę. Robiliśmy chmury 

używając różnych materiałów tj. wata, krem do golenia, czy biała farba. Czytając książkę "lt 

Looked Like Spilt Milk," opisywaliśmy wygląd chmur i co nam przypominają. W klasie pani 

Huerta nadal poznawaliśmy piasek. Czytaliśmy o różnych rodzajach zwierząt, które żyją w 

piasku i o tym, jak używają go chroniąc się przed gorącem, zimnem, czy predatorami. W 

centrum przyrodniczym używaliśmy papieru do obserwowania piasku przez szkło 

powiększające. W centrum matematycznym pracowaliśmy nad wzorami i kształtami z użyciem 

klocków i geoboards. W centrum bibliotecznym wykorzystaliśmy zabawną piosenkę do nauki 

alfabetu. W klasie pani Barrington mieliśmy pracowity tydzień kończąc materiał o piłkach. 

Sprawdzaliśmy zawartość piłek. Nauczyciel rozciął piłkę do tenisa, do ping ponga i pom-pom. 

Rozmawialiśmy o tym, czy coś w nich się ?'.n~ajduje, czy też _ni§). Zrobiliśmy nawet piłeczki d<? 

jedzenia z użyciem płatków, masła słonecznikowego, miodu i kakao. Wykonaliśmy też skaczące 

piłeczki. W klasie pani Guilde przyszła już wiosna! Śledzimy pogodę, wypełniamy grafy i 

wychodzimy do parku. Uczyliśmy się o wietrze używając tunelu wiatrowego. Zrobiliśmy chmury i 

deszcz z użyciem urządzenia do zapuszczania kropelek do oczu. Cieszyliśmy się pokazem 

magii! W kasie pani Jacquat kontynuowaliśmy eksplorowanie śmieci i recyklingu. Uczniowie 

rozpoznawali słowa i litery na różnych opakowaniach. Wykonywali również kolaże i inne prace z 

wykorzystaniem materiałów z recyklingu. Porównywaliśmy też różne opakowania pod kątem ich 

rozmiaru i ilości przedmiotów, które byłyby w stanie pomieścić. Rozmawialiśmy z naszą panią 

Marią, która utrzymuje naszą szkołę w czystości. Sortowaliśmy materiały takie jak: papier, 

tektura, plastik i styropian. 





Kindergarten/ Klasa Zerowa 

ReadyGen Unit 3 

Oto niektóre z celów poznawczych lekcji tego tygodnia: 

Uczeń opisuje jak tekst i ilustracje są ze sobą powiązane. 

Uczeń czyta samodzielnie teksty na stosownym poziomie, w konkretnym celu i ze zrozumieniem. 

Umiejętności podstawowe: 

Uczniowie zapisują proste słowa z użyciem relacji litera - głoska. 

Uczniowie czytają często-powtarzające się słowa do rozpoznania wzrokowego (went i do). 

Go Math! Zadanie domowe z matematyki 

Narysuj na papierze "ten frame". Poproś dziecko, aby pokazało na tym wykresie 15 za pomocą małych 

przedmiotów tj. guziki, centówki, czy fasolki. 

Młodzi autorzy w akcji! Używamy słów First, Next, Last do zapisania historii. 
"' 

Uczniowie pokazują co potrafią w klasie pani Sahagun. 



Muzyka z panią Swan 

Szkota powinna byiprlortJklmz! 'Nic nlejJ!41 wai,niRpu w propzl:odd dzltcka niż edukaqa! 'W~ztalanle nawyku 

przycJwdzenJa du ~7lwb/ na cllll 'relltll,pohai,e dziecku, i.e ~zkDtajat wa.ina iponwi.e w w~ztalanlu dobrl!IJD' nawyku 

nacateigcle! 

f)beauhlć, w ,~pt na,jUJainu?jAm w mpell)mmłu~ 

Życzę udanych Ferii Wiosennych! Do zobaczenia 1 kwietnia! 

The 




