
Jak korzystać z kalendarza?

Rozpoczęcie roku (przed)szkolnego: 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: ..................................................

Ferie zimowe:
●	 17	–	30	stycznia: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
●	 24	stycznia	–	6	lutego:	podlaskie, warmińsko-mazurskie
●	 31	stycznia	–	13	lutego: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
●	 14	–	27	lutego: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna: ..................................................

Zakończenie roku szkolnego: .....................................................

Droga Nauczycielko!

W tym roku sposób korzystania z pomocy dydaktycznych towarzyszących kalendarzowi różni się 
od tego, co proponowaliśmy w latach ubiegłych, dlatego koniecznie przeczytaj ten wstęp!

Pomoce towarzyszące inspiracjom z kalendarza udostępniamy Ci w dwóch różnych formach:
● piosenki zostały nagrane na płytę CD dołączoną do kalendarza;
● pozostałe pomoce znajdują się w wirtualnym albumie kalendarza w serwisie Moja płytoteka (na 

stronie www.mojaplytoteka.pl). 

Wirtualny album kalendarza zawiera cztery foldery: ●	Piosenki ●	Podkłady ●	Audiobook ●	Data-PC. 
W folderze Data-PC znajdziesz pomoce dydaktyczne, które możesz pobrać na swój komputer. Są 
to pliki tekstowe (pełne teksty piosenek i opisy zabaw, wiersze, scenariusze zajęć i inscenizacji, kon-
spekty zajęć towarzyszące audiobookom), pliki graficzne (pomoce dydaktyczne, w tym fotografie 
i ilustracje oraz karty pracy), a także utwory instrumentalne skorelowane ze scenariuszami.

Jak uzyskać dostęp do albumu z pomocami?
Sprawdź skrzynkę pocztową z adresem e-mailowym, który został podany przy zakupie kalen-
darza: znajdziesz tam wiadomość z kodem dostępu. Wejdź na stronę www.mojaplytoteka.pl, 
zaloguj się jako użytkownik serwisu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją podaną w e-mailu 
z kodem dostępu.

Przesłany kod umożliwia odblokowanie pełnych wersji piosenek, podkładów muzycznych, audio-
booków oraz daje dostęp do folderu Data-PC. Uwaga! Kod dostępu można wykorzystać tylko 
jeden raz i powtórne użycie go nie jest możliwe. Do każdego egzemplarza kalendarza przypi-
sany został jeden, oddzielny kod. Nie udostępniaj ani nie przesyłaj nikomu swojego kodu, gdyż 
uniemożliwi Ci to korzystanie z pomocy dydaktycznych towarzyszących kalendarzowi. 

Nie widzisz wiadomości z kodem w swojej skrzynce odbiorczej? 
Upewnij się, czy sprawdzasz właściwą skrzynkę – kod dostępu odblokowujący album w serwi-
sie streamingowym został wysyłany na adres e-mailowy podany podczas zakupu kalendarza. 
Sprawdź foldery Spam, Oferty, Społeczności lub inne tego typu zakładki znajdujące się na Two-
im koncie. W razie problemów – skontaktuj się z nami! W e-mailu z kodem znajdziesz infor-
mację, w jaki sposób należy go aktywować. Jeśli masz wykupiony abonament w serwisie Moja 
płytoteka, dostęp do albumu kalendarza został Ci automatycznie odblokowany, ale mimo to 
wpisz kod dostępu stałego do albumu – bez tego nie zostanie odblokowany folder Data-PC. 




