
English

with

Dibo

ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO 
SZKOŁY
CZĘŚĆ 1

Wersja kolorowa do pobrania na stronie przedszkola.



HELLO!

Hello! My name is
 

_______________

Nice to meet you Dibo.

Maskotka wita się z dzieckiem 'Cześć! Mam na imię  Dibo. Jak masz na imię?' Dziecko 
może narysować swój portret i samodzielnie, lub z pomocą osoby dorosłej uzupełnić 
odpowieź 'Cześć! Mam na imię ….... Miło mi ciebie poznać Dibo.'
Piosenka: 'What's your name?'

Wszystkie piosenki, słowniczek obrazkowy wraz z nagraniami (dzieci mogą 
słuchać i powtarzać wyrazy)oraz inne materiały,z których dzieci mogą korzystać w 
domu znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Draw your face and write your name.
Narysuj swoją twarz i napisz swoje imię.

Hello! My name is Dibo.
What's your name?



How are you?

I'm happy. I'm sad. I'm angry.

I'm sleepy.

I'm scared.

Uczucia i emocje: How are you? - Jak się masz?, happy – szczęśliwy, sad – smutny, angry – zły,
scared – wystraszony, sleepy – śpiący, hungry – głodny, thirsty – spragniony. 
Na każdych zajęciach dzieci starają się określić jak się czują tego dnia.

I'm hungry.I'm sleepy. I'm thirsty.

Draw faces and emotions.
Narysuj twarze i emocje. (np.. wesołą, smutną lub złą minkę)



How's the weather today?
Jaka dziś pogoda?

It's rainy. It's windy. It's cloudy. It's snowy. It's sunny.

How's the weather today?: Jaka dziś pogoda? - rainy – deszczowo, windy – wietrznie, cloudy – 
pochmurno, snowy – śnieżnie, sunny – słonecznie, stormy – burzowo
Na każdych zajęciach mówimy jaka jest danego dnia pogoda i jedno z dzieci zaznacza ja na 
naszym zegarze pogodowym.

It's stormy.

How's the weather today? Draw a picture.
Jaka jest dziś pogoda. Narysuj obrazek.
Z pomocą rodziców podpisz obrazek.

It's ______________________.



Make your weather clock.
Zrób swój zegar pogodowy.
Z pomocą osoby dorosłej wytnij zegar i przyklej go na kartkę z bloku technicznego lub 
karton. Wytnij wskazówkę i przymocuj ją na środku zegara za pomocą pinezki. Z drugiej 
strony przymocuj kawałek korka lub gumki do gumowania. 

It's sunny.

It's rainy.

It's windy..

It's cloudy.

It's snowy.

It's stormy.



Good morning!

Good morning! - Dzień dobry! ( do południa), Good afternoon! - Dzień dobry! (po południu),
 Good evening! - Dobry wieczór!, Good night! - Dobranoc!

Good morning!        Good afternoon! Good evening! Good night!

Seasons
Pory roku

Seasons (pory roku) – spring (wiosna), summer (lato), autumn (jesień), winter (zima)
Na każdych zajęciach dzieci zaznaczaja porę roku na specjalnym zegarze.

spring summer autumn winter



Good morning game.
Gra planszowa. Rzucamy kostka i stając na polu przedstawiającym porę dnia używamy 
odpowiedniego zwrotu. (Możemy dodawać np.. Good morning Zosia. Good afternoon 
daddy. Itp.)

START

Good morning! Good afternoon! Good evening! Good night!

LOSE
 A TURN

Tracisz 
kolejkę

Good morning! Good afternoon! Good evening! Good night!

LOSE
 A TURN

Tracisz 
kolejkę

Good morning!

Good afternoon! Good evening! Good night!

FINISH



Make your sesons clock.
Zrób swój zegar pór roku
Z pomocą osoby dorosłej wytnij zegar i przyklej go na kartkę z bloku technicznego lub 
karton. Wytnij wskazówkę i przymocuj ją na środku zegara za pomocą pinezki. Z drugiej 
strony przymocuj kawałek korka lub gumki do gumowania. 

AUTUMN

SPRING WINTER

SUMMER



Toys

a car a ball a train

blocks a jigsaw puzzle

a doll

a teddy bear

What's missing? Draw and say.
Czego brakuje?Narysuj i powiedz.



What's your favourite toy? Draw a picture.
Jaka jesttwoja ulubiona zabawka? Narysuj obrazek. 

It's ______________________.

.



BINGO!

BINGO!

Bingo!
Plansze do gry w Bingo. Jedna osoba mówi nazwy zabawek, a druga zakrywa obrazki 
np.. guziczkami lub kółkami wyciętymi z papieru. Gdy wszystkie obrazki są zakryte mówi 
'BINGO!' . 



Bingo cards.
Karty do Bingo – zabawki. Można wydrukować karty dwa razy i zagrać w memory.



Colour the toys.
Pokoloruj zabawki Dibo. 
Nazwij kolory.

Colours

red yellow green blue

It's a red ball. It's a yellow puffer  train.

It's a blue teddy bear. It's a blue car.



Count the toys. Circle the number.
Policz zabawki. Zakreśl cyfrę.

Numbers

1 2 3 3 4 5 1 8 10

6 7 8 2 3 4 8 9 10

6 4 8 6 4 7 8 9 10



Happy Birthday Dibo!

a cake balloons a hat a present

What's missing? Draw and say.
Czego brakuje?Narysuj i powiedz.

What do you want for birthday? Draw and say.
Co chcesz na urodziny? Narysuj i powiedz.

I want ______________________. to play.



My body!

head

eyes

knees

toes (palce u stóp)

earsears

nose

mouth
shoulders

A song: 'Head and shoulders.'
Head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose

tummy

fingers
(palce u rąk)

A story: 'Look at me!'
Opowiadanie z książki Cheekey Monkey 1. Nowe słowa: tummy – brzych, 
fingers – palce u rąk

A song: 'Big and small'
Cheekey Monkey 1. 

Big tummy, big tummy pointing at you.
Small ears, small ears listening to you.
Big eyes, big eyes looking at you.
Small toes, small toes walking to you.



Colours 2

white black

What's missing? Colour and say.
Czego brakuje?Pokolorujj i powiedz.



Cut and make a dice.
Wytnij i zrób kostkę. Wersja 1 – do wydrukowania w kolorze. Wersja 2 do samodzielnego pokolorowania 
(żółty, niebieski, czerwony, zielony, czarny i biały) Rzucamy kostką i nazywamy kolory
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