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Ogłoszenia  
Dziękuję za wspólne celebrowanie dnia koloru           
brązowego!  
Obecność w szkole to przyczyna numer jeden sukcesu w szkole!  
Szkoła jest bardzo ważna. Nic nie jest ważniejsze dla 
przyszłości dziecka niż edukacja!  
 
W poniedziałek, 15 listopada, odwiedzimy Departament Straży Pożarnej w Elmwood 
Park. Przedszkolaki wybiorą się na tę wycieczkę o godzinie 9:30 rano i 1 po południu, a 
uczniowie klas zerowych  o godzinie 10.15 ran i 1.45 po południu. Dziękujemy bardzo 
EPFD za ich czas i informacje o zachowaniu bezpieczeństwa. Nie zapomnijmy też o 
“fajnych” wozach strażackich!  
W następnych tygodniach października będzie miało miejsce w ECC wiele ciekawych 
wydarzeń. Proszę upewnić się, że otrzymali kartkę z informacjami.  
Wizyta w Straży Pożarnej  (10/15)- Kiermasz Książki  (10-23--10/26) - Powtórka Jesiennej 
Fotografii (10/25)-Noc Strasznej Historii (10/25)-Parada/imprezy na Halloween (10/31) 
We wtorek, 23 października, będzie miało miejsce wydarzenie dla całej rodziny, o 
STEMrangers Title 1 Event. Odbędzie się on w John Mills Elementary School. 
Zapraszamy na wieczór z przyrodą oceanu, którą przybliży nam prowadzony przez 
nauczyciela eksperyment i ćwiczenia! Po dodatkowe informacje proszę odwiedzić 
stronę: https://tinyurl.com/ybhvy8ov W celu potwierdzenia obecności proszę pość do:  
RSVP: http://tinyurl.com/1819FamilyNightRSVP  Czekamy!  
   

Przedszkole 
Spada na nas niebo! Przedszkolaki z przyjemnością zapoznały się z opowiadaniem o 
Henny Penny i wymyśliły własną wersję opowiadania z różnymi rzeczami, które mogą 
spaść z nieba. Lista uwzględniała: jabłka, szyszki, a nawet pączki i awokado! Uczyliśmy 
się też o jedzeniu, które rośnie na drzewie i odgrywaliśmy zrywanie jabłek. Poznawanie 
literki E zainspirowało nas do zrobienia E ze zwariowanymi oczami(silly eyeball letter E) ! 
Przedszkole zajmuje się też matematycznym konceptem “więcej i mniej” (more and less), 
figurami  3-D i powtarzającymi się wzorami (patterns).  
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Kindergarten 

ReadyGen Unit 1 

Oto niektóre z celów nauczania tego tygodnia:  

● Uczniowie zadają i odpowiadają na pytania dotyczące ważnych detali w 
tekście.  

● Uczniowie angażują się w ćwiczenia w czytaniu w małych grupach.  
● Uczniowie używają słownictwa poznanego z tekstu.  

Wiadomości podstawowe 

● Uczniowie rozpoznają litery od Aa do Rr. 
● Uczniowie piszą litery małe i wielkie.  
● Uczniowie wyodrębniają pierwszą głoskę w słowie.   

Go Math! Zadanie domowe z matematyki  

● Pokaż dziecku zbiory od 2 do 5 przedmiotów. Poproś go, aby pokazało zestaw, 
który ma tyle samo przedmiotów, co Twój.  Zapisz cyfrę, która przedstawia ile 
przedmiotów jest w zbiorze.    

   

 
Ćwiczymy zapisywanie liter Pp, Qq, i Rr.  

         

 



 
 

                 

    

     

 


