
Szanowni Rodzice,

w tym roku szkolnym oprócz dotychczasowych materiałów ‘English with Dibo’ dzieci w
grupie  ‘Pszczółek’  poznają  nowego  przyjaciela.  Jest  nim  ‘magiczne  pudełko’,  bohater
kursu Nowej Ery  English Play Box część 1.

Państwa  dzieci  będą  poznawać  tajniki  języka  angielskiego  poprzez  zabawę,  naukę
piosenek oraz ćwiczenia uaktywniające w oparciu o  podręcznik oraz materiały cyfrowe.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z metodą English Play Box na stronie:

http://englishplaybox.pl/

oraz  do  zarejestrowania  się  i  regularnego  korzystania  ze  znajdujących  się  tam
multimedialnych ćwiczeń. 
(Rejestracja  i  korzystanie  z  lekcji  cyfrowych  jest  darmowe.  Wystarczy  na  stronie
englishplaybox.pl kliknąć ZALOGUJ i  zarejestrować się przez Facebook, G+, lub założyć
konto na stronie)

Pod poniższym adresem znajdą Państwo przewodnik pokazujący, w jaki  sposób można
wspomagać dziecko w nauce języka angielskiego:

http://englishplaybox.pl/pdf/Przewodnik_1.pdf?v=1

English Play Box jest również dostępny jako  bezpłatna aplikacja  na telefony i tablety
Apple i Android. (aplikację można znaleźć np. w sklepie Play)

Dodatkowo  informacje  dotyczące  zajęć  z  języka  angielskiego  będą  umieszczane  w
szafkach dzieci w formie np. słowniczków z obrazkami lub  mini książeczek.

Zapraszam Państwa do wspólnej zabawy z językiem angielskim w domu, w samochodzie,
czy w poczekalni u lekarza – w każdej wolnej chwili. To ważne, bo liczy się nie tylko jakość,
ale także ilość kontaktów z językiem.

Piosenki i pomysły na zabawy oraz materiały do nauki można znaleźć również na innych
stronach internetowych np.

www.supersimpelearning.com
www.dreamenglish.com
www.learnenglishkids.britishcouncil.org
Przygotowana we współpracy z British Council seria Let’s go Pocoyo – video na kanale 
Pocoyo English https://www.youtube.com/channel/UCdknlZNiH2VWrvjXkx9dJA
Cwiczenia i pliki dżwiękowe do serii książeczek Penguin Kids Disney 
www.pearsonlongman.com/penguinkids/penguin-kids-audio.html
www.littlestepsinenglish.  obiart.pl   –  blog,  na którym umieszczam np.  gry do pobrania i
wydrukowania

Serdecznie pozdrawiam,

Aleksandra Głaz
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Szanowni Rodzice,

w tym roku szkolnym oprócz dotychczasowych materiałów ‘English with Dibo’ dzieci w
grupie ‘Zuchów’ poznają nowego przyjaciela. Jest nim ‘magiczne pudełko’, bohater kursu
Nowej Ery  English Play Box część 2.

Państwa  dzieci  będą  poznawać  tajniki  języka  angielskiego  poprzez  zabawę,  naukę
piosenek oraz ćwiczenia uaktywniające w oparciu o  podręcznik oraz materiały cyfrowe.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z metodą English Play Box na stronie:

http://englishplaybox.pl/

oraz  do  zarejestrowania  się  i  regularnego  korzystania  ze  znajdujących  się  tam
multimedialnych ćwiczeń. 
(Rejestracja  i  korzystanie  z  lekcji  cyfrowych  jest  darmowe.  Wystarczy  na  stronie
englishplaybox.pl kliknąć ZALOGUJ i  zarejestrować się przez Facebook, G+, lub założyć
konto na stronie)

Pod poniższym adresem znajdą Państwo przewodnik pokazujący, w jaki  sposób można
wspomagać dziecko w nauce języka angielskiego:

http://englishplaybox.pl/pdf/Przewodnik_1.pdf?v=1

English Play Box jest również dostępny jako  bezpłatna aplikacja  na telefony i tablety
Apple i Android. (aplikację można znaleźć np. w sklepie Play)

Dodatkowo  informacje  dotyczące  zajęć  z  języka  angielskiego  będą  umieszczane  w
szafkach dzieci w formie np. słowniczków z obrazkami lub  mini książeczek.

Zapraszam Państwa do wspólnej zabawy z językiem angielskim w domu, w samochodzie,
czy w poczekalni u lekarza – w każdej wolnej chwili. To ważne, bo liczy się nie tylko jakość,
ale także ilość kontaktów z językiem.

Piosenki i pomysły na zabawy oraz materiały do nauki można znaleźć również na innych
stronach internetowych np.

www.supersimpelearning.com
www.dreamenglish.com
www.learnenglishkids.britishcouncil.org
Przygotowana we współpracy z British Council seria Let’s go Pocoyo – video na kanale 
Pocoyo English https://www.youtube.com/channel/UCdknlZNiH2VWrvjXkx9dJA
Cwiczenia i pliki dżwiękowe do serii książeczek Penguin Kids Disney 
www.pearsonlongman.com/penguinkids/penguin-kids-audio.html
www.littlestepsinenglish.  obiart.pl   –  blog,  na którym umieszczam np.  gry do pobrania i
wydrukowania

Serdecznie pozdrawiam,

Aleksandra Głaz
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Szanowni Rodzice,

w tym roku szkolnym oprócz dotychczasowych materiałów ‘English with Dibo’ dzieci w
grupie ‘Starszaków’ poznają nowego przyjaciela.  Jest  nim ‘magiczne pudełko’,  bohater
kursu Nowej Ery  English Play Box część 3.

Państwa  dzieci  będą  poznawać  tajniki  języka  angielskiego  poprzez  zabawę,  naukę
piosenek oraz ćwiczenia uaktywniające w oparciu o  podręcznik oraz materiały cyfrowe.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z metodą English Play Box na stronie:

http://englishplaybox.pl/

oraz  do  zarejestrowania  się  i  regularnego  korzystania  ze  znajdujących  się  tam
multimedialnych ćwiczeń. 
(Rejestracja  i  korzystanie  z  lekcji  cyfrowych  jest  darmowe.  Wystarczy  na  stronie
englishplaybox.pl kliknąć ZALOGUJ i  zarejestrować się przez Facebook, G+, lub założyć
konto na stronie)

Pod poniższym adresem znajdą Państwo przewodnik pokazujący, w jaki  sposób można
wspomagać dziecko w nauce języka angielskiego:

http://englishplaybox.pl/pdf/Przewodnik_1.pdf?v=1

English Play Box jest również dostępny jako  bezpłatna aplikacja  na telefony i tablety
Apple i Android. (aplikację można znaleźć np. w sklepie Play)

Dodatkowo  informacje  dotyczące  zajęć  z  języka  angielskiego  będą  umieszczane  w
szafkach dzieci w formie np. słowniczków z obrazkami lub  mini książeczek.

Zapraszam Państwa do wspólnej zabawy z językiem angielskim w domu, w samochodzie,
czy w poczekalni u lekarza – w każdej wolnej chwili. To ważne, bo liczy się nie tylko jakość,
ale także ilość kontaktów z językiem.

Piosenki i pomysły na zabawy oraz materiały do nauki można znaleźć również na innych
stronach internetowych np.

www.supersimpelearning.com
www.dreamenglish.com
www.learnenglishkids.britishcouncil.org
Przygotowana we współpracy z British Council seria Let’s go Pocoyo – video na kanale 
Pocoyo English https://www.youtube.com/channel/UCdknlZNiH2VWrvjXkx9dJA
Cwiczenia i pliki dżwiękowe do serii książeczek Penguin Kids Disney 
www.pearsonlongman.com/penguinkids/penguin-kids-audio.html
www.littlestepsinenglish.  obiart.pl   –  blog,  na którym umieszczam np.  gry do pobrania i
wydrukowania

Serdecznie pozdrawiam,

Aleksandra Głaz
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