
FOLLOW US ON TWITTER: 

@>ecc401_ cubs 

Early Childhood Center 

Student Learning 
Update 

April 26, 2019 

Aktualności 

Za nami kolejny ekscytujący tydzień na Flagowym Statku! Wykluty się już motyle, 
posialiśmy nasiona słoneczników, a we czwartek mieliśmy dwóch specjalnych gości. 

Zanim się obejrzymy, nadejdzie koniec roku szkolnego. Zbliżają się już szkolne 
wycieczki i inne atrakcje przewidziane na ostatnie tygodnie. Pod spodem znajdą 
Państwo niektórych z nich. 

Doceńmy pracę nauczycieli - Tydzień Nauczyciela - 6-10 maja! 

Prosimy Państwa o informacje: We współpracy z organizacją BrightBytes, zajmującą się 
badaniami edukacyjnymi 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 wspaniałej 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. 
~aństwa udział w badaniu ma kluczowe znaczenie i wpłynie na uzyskanie kompletnego obrazu 
użycia technÓlogii w naszym okręgu szkolnym ( w odróżnienfii od informacji podanych tylko przez 
jedną z grup). Wypełnienie potrzebnego kwestionariusza zajmuje około 10 minut. Proszę 
skorzystać z linku" htq,s://bbyt.es/F84BC Dziękuję za pomoc! 

Nadchodzące wydarzenia: 
Pon. 4/29 Spotkanie Dot. Bezpieczeństwa @ Elm 5:30--7:00 PM 
Wt. 4/30 Ćwiczenie bezpieczeństwa w autobusie Drill 9:30 & 12:30 

Pon.5/6 
Wt. 5/7 

Dzień Otwartych Drzwi w ECC 5--6 PM 
Wizyta w klasach 1, 9AM & 1 PM 
Noc Kultur 5:30PM EPHS 

Uwaga! Poprawna informacja: 
Program na zakończenie roku szkolnego: 24 maja, 9:30 AM & 1 :00 PM w EPHS, 
w Auditorium 

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 



Z gabinetu pani pielęgniarki Nitti 

Dzieci potrzebują zabawy na świeżym powietrzu. Proszę pamiętać o konieczności 
zakładania kasku przy jeździe rowerem. Zabezpieczenia na kolana i łokcie mogą 
również pomóc w uniknięciu wizyty na pogotowiu. 

Przedszkole/ Pre-K 
W tym tygodniu w klasie pani Guilde rozpoczęliśmy naukę o zwierzętach, które mieszkają w 
ZOO . Jesteśmy bardzo podekscytowani zbliżającą się wycieczką! Sortowaliśmy zwierzęta 
według rozmiaru, rodzaju skóry/futra, czy miejsca, w którym mieszkają. Tańczyliśmy i 
zachowywaliśmy się jak zwierzęta, które zobaczymy w zoo. Niektóre z naszych motyli już się 
wykluły z kokonów i wkrótce wypuścimy je na wolność! Klasa pani Jelinek świętowała Dzień 
Ziemi rozmawiając o tym, jak możemy naszej planecie pomagać. Klasowe motyle wyszły już z 
kokonów i mogliśmy je obserwować. Kontynuowaliśmy obserwowanie wzorów i symetrii i 
wykonywaliśmy prace plastyczne pokazujące symetrię u biedronki i na skrzydłach motyla. 
Kończymy pracę nad literami alfabetu. Utrwalaliśmy wszystkie litery i głoski. Ulubioną grą było 
BINGO z odszukiwaniem głosek, małych i wielkich liter. Graliśmy w nią codziennie i wszyscy 
uwielbiali wołać BINGO! Klasa pani Jacquat kontynuowała rozdział poświęcony budynkom. 
Rozmawialiśmy o wieżowcach, o tym, czy je widzieliśmy. Porównywaliśmy wieżowce z całego 
świata. Również obserwowaliśmy motyle. Wypuściliśmy je na wolność. W klasie pani Barrington 
motylki rozpoczęły proces wykluwania się z kokonów . Mamy już trzy. W oczekiwaniu na 
wyklucie się wszystkich, karmiliśmy te, które wyszły wodą z cukrem i owocami. W następnym 
tygodni'u, przygofowując się do wycieczki, studiować będzietrff różne srodowiska, w których 
występują zwierzęta. 

Wykluwają się nasze motyle! 



Klasa zerowa/ Kindergarten 

ReadyGen Rozdział 5 
Oto niektóre z celów poznawczych lekcji tego tygodnia: 

• Uczniowie rozpoznają różne rodzaje tekstów. 
• Uczniowie są zaangażowani w grupowe zajęcia z czytania. 

Umiejętności podstawowe: 
• Uczniowie używają słownictwa poznanego w tekście literackim. 
• Uczniowie czytają często powtarzające się słowa do rozpoznania wzrokowego 

(good,help) 

Go Math ! Zadanie domowe z matematyki 
Poproś dziecko, aby pokazało Ci 20 małych przedmiotów np. kamyczków, czy guzików. Poproś , 

abu napisało liczbę l)a papierze. 
Science: STEMscopes/Przyroda Temat: Czego potrzebują rośliny? 
Problem do przemyślenia: Czy roślina przeżyje bez światła? 
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Miłego weekendu! 

The 


