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Wreszcie ... nadeszła wiosna! Jeśli nic innego, zmieniająca się pogoda 
codziennie nas zadziwia! 

Środa, 17 kwietnia, to ostatni dzień na złożenie zamówienia na popcorn i 
wzięcie udziału w kweście na rzecz szkoty. 

Nasz flagowy statek , ECC, bawił się doskonale celebrując Tydzień Szkoty! 
Dziękujemy za uczestnictwo w zabawie! 

Następne dwa tygodnie będą zawierały tylko cztery dni zajęć szkolnych dla 
uczniów. Piątek, 4/19 i poniedziałek, 4/22, nie będzie lekcji z powodu świąt i dnia 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. 

Proszę zaznaczyć datę w kalendarzu! 

Przedszkolaki wyjeżdżają na wycieczkę do Brookfield Zoo w dniu May 3. 

Uczniowie klas zerowych pojadą do Kohl's Children Museum. Klasy pań Bocka, 
Bieterman i Morrison pojadą w dniu 16 maja, a klasy pani Kosek i pani Sahagun 
w dniu 21 maja. 

Proszę pamiętać, że ECC to szkota, do której nie przynosimy żadnych orzechów 
i wyrobów z orzechami. Są one zabronione, jak również, generalnie , każde inne 
jedzenie. Wraz z ociepleniem pogody coraz chętniej wychodzimy na spacer, 
również z naszymi zwierzętami. Proszę jednak pamiętać, że psy nie mogą 
spacerować na terenach przyszkolnych. Chodzi nam o bezpieczeństwo 
naszej społeczności. Dziękuję Państwu za zwrócenie uwagi na oba te aspekty. 



Pomoże nam to uniknąć problemów z alergiami pokarmowymi i 
nieodpowiednimi zachowaniami ze strony naszych ulubionych czworonogów. 

Rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2019[2020 rozpoczng 
naukę w klasie O. Badanie gotowości szkolnej dotyczące dzieci , które do lub w 

dniu 1 września 2019 ukończą 5 lat , będzie miało miejsce w dniach 18 i 23 
kwietnia. Już teraz akceptujemy rejestracje do klas zerowych. Wszyscy rodzice 
obecnych czterolatków powinni byli już otrzymać potrzebne informacje. Uczniowie 
będą testowani w czasie zajęć, w dniach 25 i 26 kwietnia. 

Z gabinetu pani pielęgniarki Nitti 

Zapalenie spojówek może być powodowane przez bakterie, wirusy lub może mieć związek z 
alergiami. Jeśli biała część oka jest zaróżowiona, proszę skontaktować się z lekarzem po dalsze 
instrukcje. Lekarz może następnie przypisać krople. Dziecko może wrócić do szkoły w 24 
godziny po otrzymaniu lekarstwa. Proszę pamiętać o częstym myciu rąk i używaniu oddzielnych 
ręczników. 

Przedszkole 
Klasa pani Guilde prawdziwie świętowała Tydzień Szkoły! Uczyliśmy się też o cyklu życiowym 
motyla czytając z ochotą książeczkę "The Very Hungry Caterpillar". Opowiadaliśmy tę historię 
własnymi słowami używając akcesoriów. W klasach mamy już żywe gąsienice, mamy więc 
okazję codziennie śledzić zmiany w ich cyklu życiowym i proces stawania się motylem! Pani 
Jelinek i jej klasa również otrzymała już gąsienice. Bardzo podoba nam się poznawanie cyklu 
życiowego motyla i odgrywanie wydarzeń z historii o bardzo głodnej gąsienicy z użyciem 
pacynek. Skrzydła motyla są symetryczne, mieliśmy więc okazję ćwiczyć dopasowywanie takich 
samych wzorów z użyciem klocków. We czwartek przebraliśmy się za ulubionych bohaterów z 
książek i wykonaliśmy małe książeczki reprezentujące naszą wybraną historię. Klasa pani 
Jacquat zakończyła materiał poświęcony ochronie środowiska "Reduce, Reuse and Recycle". 
Porównywaliśmy materiały do recyklingu zanurzając je w wodzie i sprawdzając, który zachowa 
kształt, a który nie. Sortowaliśmy je także w dwie grupy, te, które pływają, i te które nie. 
Dopasowaliśmy ze sobą małe i wielkie litery wykonane z materiałów do recyklingu. 



Klasa zerowa 

ReadyGen Część 5 

Oto niektóre z celów poznawczych lekcji tego tygodnia: 

Uczniowie pytają i odpowiadają na pytania dotyczące ważnych szczegółów z tekstu. 

Uczniowie angażują się w grupowe zajęcia z czytania. 

Umiejętności podstawowe 

Uczniowie piszą głoski odpowiadające literom i zapisują proste słowa. 

Uczniowie czytają często-powtarzające się słowa do zapamiętania wzrokowego (what i from). 

Go Math ! Zadanie domowe 

Poproś dziecko o odliczenie 18 lub 19 przedmiotów i zapisanie odpowiedniej liczby. 
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Życzę wszystkim udanego weekendu! 


