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..:IDziękuję WSZY,Stkim nauczycielom za ich codzien ne starania i poświęc_ę,,nie dla 
· uczniów naszej szkoły! · : 

Dziękujemy PTO za sympatyczne roślinki! 



·. ' 

Noc Kultur była wielkim sukcesem i wspaniałą celebracją wielokulturowości naszej 
społeczności! 

Departament Parks & Rec poprosił nas o zwrócenie uwagi , aby dzieci nie bawiły się na 
miejscu do gry w Bocci. Powierzchnia tego miejsca musi być odpowiednio utrzymana 
do gier ligi, które właśnie się rozpoczynają. Dziękuję za Państwa pomoc i zrozumienie. 

Nadchodzące wydarzenia: 
Pon. 5/13 zebranie PTO 11 AM 

;;-, '1' Wt. 5/.tt.i r-~,ć- wizyta BibliołJRi : Letni P'rogram C:źyfern~czy 
Czw. 5/16 Wycieczka K do Kohl's Children's Museum 

Bocka, Bieterman, Morrison 
Wt. 5/21 Wycieczka K do Kohl's Children's Museum 

Kosek, Sahagun 

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

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 

Możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, ile bakterii jest na telefonie komórkowym. Odkładamy 
je wiele razy w ciągu dnia, a następn ie ponownie przykładamy je do twarzy. Pozwalamy używać 
ich innym osobom. Codzienne przetarcie ich środkiem dezynfekującym może zapobiec 
chorobom. 

Pre-K/Przedszkole 



W klasie pani Huerta nadal studiujemy insekty. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób insekty bronią 
się przed predatorami i co lubią jeść. Poznaliśmy też insekty, które migrują. Na zajęciach 
językowych ćwiczyliśmy rymowanie i dopasowywanie liter małych i wielkich. W czasie zajęć 
matematycznych graliśmy w grę Memory i dowiedzieliśmy się, że możemy zapisać informację 
za pomocą kresek. Na zajęciach przyrodniczych obserwowaliśmy różne rodzaje insektów w ich 
środowisku naturalnym. Klasę pani Barrington odwiedziła grupa dziewcząt z liceum, z EPHS 
Girls Track . Uczennice czytały przedszkolakom książeczki. Klasa kontynuowała też 
eksplorowanie i obserwowała jak przebiega ich współżycie z kwiatami i roślinami. Kącik gry 
dramatycznej został zamieniony z obozowiska na sklep ogrodniczy. Klasa pani Jelinek uczy się 
w tym tygodniu o kwiatach. Poznaliśmy części kwiatów, rozmawialiśmy o kwiatach w naszym 
mieście i tych, które rosną w naszych domach. Nowym ulubionym ćwiczeniem jest układanie 
różnych wzorów z klocków o różnych kształtach i kolorach. Uczniowie korzystali z gotowych 
wzorów, ale także tworzyli własne kompozycje. Dla uhonorowania Dnia Matki rozmawialiśmy o 
mamach i babciach w naszym życiu, które nas kochają i o nas się troszczą. Centrum zabawy 
dramatycznej stało się obozem, w którym łowiliśmy ryby, ćwiczyliśmy liczenie i układanie 
wzorów. Codziennie gramy w Bingo, co pozwala nam utrwalać znajomość małych liter. Klasa 
pani Jacquat kontynuowała studiowanie budynków. Budowaliśmy różne stabilne konstrukcje z 
wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Kopiowaliśmy słowa/nazwy różnych wieżowców i 
budynków. Wykonaliśmy też niespodziankę dla mamy. 
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Kindergarten/ Klasa zerowa 

ReadyGen część 5 

Oto niektóre z celów poznawczych lekcji tego tygodnia: 

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

Uczniowie angażują się w zajęcia z czytania w małych grupach. 

Umiejętności Podstawowe 

Uczniowie znajdują związek pomiędzy słowami a ich praktycznym użyciem. 

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



Go Math! Zadanie domowe 

Poproś dziecko, aby wzięło 1 O małych przedmiotów . Powiedz mu, że zabierasz dwa przedmioty z 

dziesięciu. Zapytaj go, ile przedmiotów zostało. 

Życzymy Państwu udanego weekendu! 


