
FOLLOW US ON TWITTER: 

(@ecc4 01_c ubs 

Ogfoszenia 

Early Childhood Center 

Aktualnosci 

7 grudnia, 2018 

Za nami wspanialy tydzien nauki. Mam nadziejy, ze sprawia Panstwu przyjemnosc oglqdanie 

zdjyc pokazujqcych co siy dzieje w naszych klasach. Zostaly nam tylko dwa tygodnie do 

zimowych feriii w zwiqzku z tym przed nami ekscytujqce wydarzenia. W piqtek odwiedzi nas 

Swiyty Mikolaj ! Proszy pamiytac o pomocy, jakiej udziela Biblioteka Publiczna w wysylaniu 

list6w do Mikolaja i otrzymywaniu od niego odpowiedzi. W dniu 18 grndnia, w godzinach od 6 

do 7 wieczorem, w naszej szkole bydziemy celebrowac wsp6lnq nauky i pracy. Planujemy 

czytanie ksiqzek, projekty plastyczne i inzynierskie i wiele wiycej. Organizacja PTO i rada 

pedagogiczna przygotowujq prezenty do wygrania w loterii. Rodziny przedszkolak6w 

zapraszamy r6wniez na Rodzinny Piqtek, w dniu 21 grndnia. 

Potrzebujemy puste rolki po papierze toaletowym i papierowych r~cznikach. 

Przydadzq_ nam si~ do projekt6w plastycznych w czasie Zimowego Celebrowania. 

Dzi~kujemy za wsparcie. 

Pre-K 

Przedszkolaki czujct juz swictteczny nastr6j! Kontynuowalismy studiowanie ciasta 
rozmawiajc1 o slodkosciach, jakie mozna z niego zrobic. Cieszymy si~ na mysl o 
pieczeniu pierniczk6w w nast~pnym tygodniu! Zauwazylismy, ze drzewa na dworze nie 
majct zadnych lisci i rozmawialismy o tym, ze w sezonie swicttecznym mamy drzewa w 



domu! Zrobilismy swic4teczne drzewka z papierowych pask6w, ukladajc4c je od 
najdluzszego do najkr6tszego. Poznajemy tez liter~/glosk~ L. Gralismy w gr~, w kt6rej 
pakowalismy prezenty w papier, kt6ry pasowal do pierwszej gloski przedmiotu. Gitara 
zostata zapakowana w papier litery "g"! Tydzien zakonczyt si~ wyprawc4 do biblioteki i 
godzinct z ksic4:zkami przygotowanc4 przez panict Carol. 



Kindergarten - klasa zerowa 

ReadyGen czesc 2 

Oto niekt6re z ce/6w poznawczych minionego tygodnia: 

Uczniowie wskazujq szczeg6ly dotyczqce miejsca akcji. 

Uczniowie angazujq si~ w zaj~cia grupowe w czytaniu. 

Umiejetnosci Podstawowe 

Uczen zast~puje glosk~ w slowie jednosylabowym tworzqc nowe slowo. 

Uczen czyta cz~sto powtarzajqce si~ slowa (have - miec i my - moje). 

Go Math! Zadanie domowe 

Popros dziecko o znalezienie w domu przedmiotu z numerem 9 np. Zegara czy telefonu. 

Przyroda: STEM scopes 

Temat: Warunki pogodowe 



Pytanie do przemyslenia: Czy jesli pada tam, gdzie mieszkam, to czy pada tez wsz~dzie? 
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MHego weekendu! 


