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Ogłoszenia 

Myślmy o wiośnie!Przywołajmy ją myślami! 

Święto Szkoły! 

Prosimy Państwa o informacje: We współpracy z organizacją BrightBytes, zajmującą się 
badaniami edulacyjnymi i analizą ich wyników, przeprowadzać będziemy badania dotyczące 

używania technologii w procesie nauczania i uczenia się. Celem badania będzie zebranie danych 
dotyczących dostępu do technologii, umiejętności związanych z jej użyciem, a także technologii w 
naszym okręgu szkolnym i jej wpływ na poziom osiągnięć szkolnych. Jesteśmy jedną z 21 szkól w 
regionie West 40, które mają możliwość być częścią tej wspanialej inicjatywy. 
Aby otrzymać kompletne i wiarygodne wyniki musimy dostarczyć organizacji BrightBytes 
informacje dotyczące użycia technologii w szkole i w domu. O potrzebne dane prosić będziemy 
uczniów , nauczycieli, administrację, a także rodziców naszego okręgu szkolnego. 
Państwa udział w badaniu ma kluczowe znaczenie i wpłynie na uzyskanie kompletnego obrazu 
użycia technologii w naszym okręgu szkolnym ( w odróżnieniu od informacji podanych tylko przez 
jedną z grup). Wypełnienie potrzebnego kwestionariusza zajmuje około 10 minut. Proszę 
skorzystać z linku" https://bbyt.es/F84BC Dziękuję za pomoc! 

Proszę zarezerwować datę w ka lendarzu ! 

Program na zakończenie roku szkolnego: 30 maja ; 9:30 AM 8..1:00 PM w 
audytor ium liceum EPHS. 



Wycieczka przedszkola do Brookfield Zoo - 3maja. 

Wycieczka klas zerowych do Kohl's Children Museum : pani Bocka.pani 
Bieterman. pani Morrison 16 maja; pani Kosek i pani Sahagun - 21 maja 

Rodzice uczniów. którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną 
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 
bedq testowani w czasie zajęć, w dniach 25 i 26 kwietnia. 

Proszę pamiętać, że ECC to szkoła, 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. 

Z gabinetu pani pielęgniarki Nitti 

Wyższe temperatury pozwolą nam na częstsze wizyty na świeżym powietrzu. 
Proszę pamiętać o ubraniu dzieciom wygodnego i odpowiedniego obuwia z 
gumową podeszwą. Sandały zwiększają ryzyko upadku. 

Przedszkole/ Pre-K 

Gąsienice w klasie pani Jelinek zamieniły się już w kokony! Z niecierpliwością 
oczekujemy na pojawienie się motyli. W tym tygodniu uczyliśmy się również o innych 
zwierzętach, które wykluwają się z jajek. Graliśmy w grę w zgadywanie jakie zwierzę na 
określoną głoskę/literę kryje się w jajku. Naszą ulubioną książeczką w tym tygodniu była: 
"Jellybean and the Unbreakable Egg". Wykonaliśmy projekt pokazujący jajka z 
książeczki, a użyliśmy do tego koralików. W klasie pani Barrington kontynuowaliśmy 
studiowanie insektów. Dokumentowaliśmy zmiany zachodzące w cyklu życiowym 
gąsienic. Zajęcia językowe obejmowały identyfikowanie głoski na początku wyrazu, 
odszukiwanie rymujących się słów, "rozkładanie słów na części. Nowym nabytkiem w 
kąciku przyrodniczym jest STEAM Bin, stół zawierający plastikowe jajka i playdough. 



Dzieci zachęcane są do budowanie struktur z tych materiałów. Klasa pani Jacquat 
rozpoczęła ostatni już rozdział na ten rok szkolny. Poświęcony on jest budynkom. 
Uczniowie dyskutują o różnych materiałów, z których można budować i oglądają budynki 
w otoczeniu szkoły, szczególnie te dopiero budowane. W klasie dzieci porównywały ze 
sobą różne wersje bajki o trzech świnkach. W klasie pani Gui lde gąsienice również 
zbudowały już kokony i nie możemy się doczekać na moment, w którym zamienią się w 
motyle! Wykonaliśmy opaski z uszami zajączka przygotowując się na celebrowanie 
wiosny i Parady Wiosennych Kapeluszy! Wykorzystywaliśmy też plastikowe jajka i 
sortowaliśmy je w za leżności od koloru, kształtu i rozmiaru. Zakończyliśmy tydzień 
kolorując prawdziwe jajka ugotowane na twardo! W klasie pani Huera zakończyl iśmy 

materiał poświęcony piaskowi. Uczyliśmy się o erozji, klimacie i oceanie i o tym, jak 
zjawiska te rozdrabniają różne materiały tworząc piasek. Oglądaliśmy video o tym, jak 
piasek zam ienia się w szkło. Na zajęciach z przyrody budowaliśmy z piasku 
kinetycznego, z małych cegiełek, muszelek i innych materiałów do konstruowania. Na 
zajęciach z matematyki graliśmy w bingo z figur geometrycznych, a na zajęciach z 
czytania "czytaliśmy" obrazki. Czytaliśmy też książeczki napisane przez naszych 
ulubionych autorów. Na zajęciach plastycznych tworzyliśmy projekty 3D. 



Kindergarten - klasa zerowa 

ReadyGen część 5 

Oto niektóre z celów poznawczych lekcji tego tygodnia: 

Uczniowie określają najważniejsze wydarzenia w opowiadaniu. 

Uczniowie streszczają opowiadanie własnymi słowami z uwzględnieniem ważnych szczegółów. 

Umiejętności podstawowe: 

Uczniowie pytają i odpowiadają na pytania dotyczące nieznanych słów w tekście .. 

Uczniowie czytają często powtarzające się słowa ( tydzień powtórzeniowy) 

Go Math ! Home Activity 

Poproś dziecko o odczytanie liczb "- naście" z rozsypanki liczb. 

I 8 25 - 8 40 Whole Group ) 
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Have a great weekend! 




