
Early Childhood Center 
Aktualności 

19 października, 2018 

Ogłoszenia 
Obecność w szkole to przyczyna numer jeden sukcesu 
w szkole! Szkoła jest bardzo ważna. Nic nie jest 
ważniejsze dla przyszłości dziecka niż edukacja!  
Kiermasz Książki! Od wtorku do piątku następnego tygodnia otwarty będzie w szkole 
Kiermasz Książek. Zapraszamy na zakupy:  

10/23:  10:30 AM--12:30 PM     &  2:30--4:30 PM 
10/24: 11 AM--1 PM   &  2:30--4:30 PM 
10/25: 10:30 AM--12:30 PM   & 2:30--4:30 PM 

***Wydarzenie Tygodnia: Noc Strasznych Opowieści (Spooky Story Night), 
czwartek  10/25, 6:00 PM--7 PM 
Przypominamy:  przed i po zajęciach w szkole dzieci pozostają pod opieką rodziców, 
również na terenie przyszkolnym. Prosimy Państwa o przypominanie dzieciom, że 
wspinanie się na płot otaczający plac zabaw może być bardzo niebezpieczne. Jest 
ono zabronione w czasie godzin lekcyjnych, w związku z tym będziemy wdzięczni jeśli 
zasada ta będzie przestrzegana również poza zajęciami. Dziękujemy Państwu za 
współpracę w zachowaniu bezpieczeństwa naszych uczniów.  
Mamy nadzieję, że planują Państwo udział w spotkaniu z nauką - STEMrangers Title 1 
Event - we wtorek, 23 października, w John Mills Elementary School. Planujemy 
prowadzone przez nauczyciela zajęcia, których tematem będzie odkrywanie oceanu! 
Po więcej informacji proszę zajrzeć do:  https://tinyurl.com/ybhvy8ov Rejestracja pod 
adresem http://tinyurl.com/1819FamilyNightRSVP  Do zobaczenia!  
   

Pre-K 
F to literka jesieni (fall) i bezpieczeństwa przeciwpożarowego (fire safety)! Przedszkolaki 
wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem liści. Ćwiczyliśmy też powtarzające się 
wzory i stworzyliśmy kolaże w kolorze czarnym poszukując przedmiotów 
rozpoczynających się na F. Niektóre klasy zrobiły sos jabłkowy, a niektóre slime! 
Podobała nam się  wizyta w Straży Pożarnej w Elmwood Park. Uczyliśmy się o 
bezpieczeństwie przeciwpożarowym, zasadzie "stop, drop, and roll", "stay low and go" i 
"get out and stay out"!  
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                                                                                               Wspólne gotowanie! “ I ja mogę wspaniale pomagać!” 

                 

Kindergarten 

ReadyGen   Unit 1 

Oto niektóre cele lekcji w tym tygodniu:  

·        Uczeń pyta i odpowiada na pytania o nowe słownictwo w tekście. 
·        Uczeń sortuje słowa według określonej kategorii.  
.        Uczniowie angażują się w grupowe zajęcia w nauce czytania.  
   
  

 



 
 Umiejętności Podstawowe  
 
·        Uczeń rozpoznaje litery od Aa do Tt. 
·       Uczeń pisze litery małe i wielkie.  
·       Uczeń wskazuje i nazywa litery.  
  

Go Math! Praca domowa  
Pokaż dziecku zestaw do 4 przedmiotów. Poproś o pokazanie zbioru z liczbą 
przedmiotów większą od danego.  

             
 
Przyroda: STEMscopes    Temat:  Przyroda ożywiona i jej środowisko naturalne 
Pytanie do przemyślenia: Dlaczego ryby żyją w wodzie, a psy na lądzie?  

 

   

 

 

 



 
Wizyta w Straży Pożarnej, EPFD! 

              

                                

                    

   Sztuka i matematyka razem? Tak, jeśli tworzymy budynki z figur geometrycznych! 

               

 


