Mrs. Kusz’s News
November 4, 2019

Reading News

This Week Events:

Reading Homework due Friday or
Monday (No Spelling Homework
This Week)
WORD
Spelling Test
FridayWALL

10
UpcomingWEEK
Events:

November 6 Team Day- Early
Dismissal-2:00
November 11-No School, Veterans
Day
November 25 – Parent Teacher
Conferences - 2:30 PM - 8:00 PM
November 26-Parent Teacher
Conferences - 9 AM -12:00

WORD WALL
WEEK 12
Word Wall Words:
friend, do, for, them, she
Weekly Focus: R blends
–dr, gr, -fr, -pr, -tr,
-cr, -br
Example Phonics Pattern Words that
may appear on the test:
drill grand prop trim brisk crack
Challenge Words: bridge crackers
grasshopper freezer princess

We will continue our “Space” unit.
Our weekly reading focus is to
identify different text features in
the texts that we are reading.
Students will discuss and write how
these text features helped them get
information from the text. We will
mainly be reading informational texts
about stars.

What are we writing about?

We will continue
informational writing
about space. This week
we will write about the
Moon.

Informacje dotyczące czytania
Nadal kontynuujemy nasz blok
tematyczny ”Space”. Naszym celem
będzie umiejętność wskazania, jakie
elementy tekstu (text features) znajdują
sie w czytanych przez nas tekstach.
Przypominam, że elementy tekstu (text
features) to na przykład: strona
tytułowa (title page), spis treści (table
of contents), podpisy (labels), nagłówki
(headings), podpisy pod obrazkami
(captions), fotografie, pogrubione słowa
(bold words), słowniczek (glossary).
Dzieci powinny umieć nazwać
poszczególne elementy tekstu, jak
również wyjaśnić, w jaki sposób pomagają
nam one, jeśli chcemy znaleźć jakieś
szczegóły, fakty lub informacje w
czytanych tekstach.
Teksty, które będziemy czytać w tym
tygodniu będą przeważnie o gwiazdach.
W razie jakichkolwiek pytań proszę wysłać e-mail
pod adres: aosak-kusz@npd117.net lub zadzwonić
pod numer 708-233-8203

O czym piszemy?
W dalszym ciągu będziemy
pisać teksty informacyjne o
tym, co znajduje się w
kosmosie. W tym tygodniu
będziemy pisać o księżycu.

