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Odwiedzit nas dzis Mikotaj! Zrobit zdjecia z kazdq klasq i znalazt czas na 
wsp61ne czytanie i odpowiadanie na pytania uczni6w! Co za wspaniaty 
spos6b na zakonczenie tygodnia niedtugo przed feriami zimowymi. 

Mam nadziej~. ze, tak jak ja, obserwuj9 Panstwo post~py w umiej~tnosciach naszych uczni6w! 
Przedszkolaki z tatwosci9 wyrazaj9 swoj9 osobowosc zwtaszcza pokazuj9c wielk9 kreatywnosc 
w wykonywanych projektach i interakcjach z innymi. Uczniowie klas zerowych znaj9 coraz 
wi~cej st6wek do zapami~tania wzrokowego i potrafi9 pisac z nimi zdania wtasnego pomystu. 

We wtorek, od 6 do 7 wieczorem, .swi~towac b~dziemy sezon zimowych 
.swiq_t! Zapraszamy na wspolne celebrowanie nauki, opowiadania i 

projekty artystyczne, loteri~ fantowq_ i oczywi.scie zimowe swi~to! 

Kaida rodzina otrzyma cos na pamiq_tk~. Prosz~ pami~tac, ie obowiq_zuje 
stroj "piiamowy". 

Pre-K 

W przedszkole nastr6j swic:1teczny zagoscU na dobre! W tym tygodniu czytalismy o 
chtopcu z piernika, Gingerbread Boy, i jego przyjaciotach. Por6wnywalismy r6zne wersje 
historii i ich bohater6w. Naszym ulubionym bohaterem byta dziewczynka z piernika, 
Gingerbread Girl, poniewaz udato si~ jej przechytrzyc spryciarza lisa! Odrysowywalismy i 
wycinalismy postaci pierniczkowe z papieru do dekorowania i nast~pnie gtosowalismy 
wybierajc:1c ksztatt oczu, nosa i ust. Tydzien zakonczylismy pieczeniem pierniczk6w, ale 
uciekty one w czasie wizyty Mikotaja! Na szcz~scie uciekajc:1c zostawity slady, wi~c 
bylismy w stanie je odnalezc! 
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Kindergarten 

ReadyGen Unit 2 

Niekt6re z ce/6w poznawczych lekcji tego tygodnia: 

Uczen okresla rol~ autora i ilustratora. 

Uczen zadaje i odpowiada na pytania dotycz::ice tekstu. 

Umiej~tnosci podstawowe: 

Uczniowie demonstruj::i rozumienie slowa, sylaby i gloski. 

Uczniowie czytaj::i cz~sto-powtarzaj::ice si~ slowa ( put, is) 

Go Math! Zadanie domowe 

Pokaz 10 przedmiot6w. Powiedz dziecku, aby dotykalo kazdego z przedmiot6w w czasie ich 

liczenia. Popros, aby zapisalo odpowiedni~ cyfr~ okreslaj~q ilosc przedmiot6w. 





STlwta powlnna bgi. pri1Jrg1£11!m! 'Ni£ manic wai.nil!pZl!IJlf dla pmpThhlcl dzi£t:Jul nllfegtrfp,J 

eduluiqa!'WgrobU!IIU IUlllJg/wplZIJdwtlunla dlJ' 4zlwb/ na czaApoluue dziwul,jak 

wai.najal ,TJwta i pozwoU zadwwai tm IUlllJgk na cab! ZIJIUI 

Enjoy the season!! 
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