
Jak korzystać z kalendarza?

Rozpoczęcie roku (przed)szkolnego: 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna: ..................................................
Ferie zimowe:
●	18	–	31	stycznia: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
●	25	stycznia	–	7	lutego:	podlaskie, warmińsko-mazurskie
●	1	lutego	–	14	lutego: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
●	15	–	28	lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, 

wielkopolskie
Wiosenna przerwa świąteczna: ..................................................
Zakończenie roku szkolnego: .....................................................

Drodzy Nauczyciele!
Oddajemy w Wasze ręce drugą edycję „Kalendarza na dobry rok” – jedynego produktu tak doskona-
le dostosowanego do potrzeb nauczycieli wychowania przedszkolnego. Nasz kalendarz to:
●	 organizer z miejscem na Twoje zapiski, planowanie wydarzeń i spotkań;
●	 przestrzeń na sprawy służbowe i pozaprzedszkolne;
●	 propozycje zabaw, piosenek, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, wierszy, opowiadań, 

zagadek i inspiracji;
●	 narzędzie, dzięki któremu wszystkie potrzebne informacje, notatki i pomoce przydatne do 

przeprowadzenia zajęć masz zawsze pod ręką.
Ze względu na ograniczoną objętość kalendarza, w inspiracjach na dany dzień nie wszędzie zo-
stały zamieszczone pełne opisy zabaw czy też teksty wierszy, opowiadań i piosenek – znajdziecie 
je albo na dwóch stronach rozpoczynających dany miesiąc, albo w formie elektronicznej na płycie 
z przeznaczeniem do samodzielnego wydruku. Tym samym integralną część kalendarza stanowią 
dwie płyty:
●	 płyta	Data-PC – przeznaczona do odtwarzania za pomocą komputera, która zawiera:
	pliki PDF z tekstami proponowanymi jako inspiracje na dany dzień lub pełne, gotowe sce-

nariusze zajęć;
	pliki PDF z pomocami dydaktycznymi i kartami pracy do proponowanych scenariuszy 

(przeznaczone do samodzielnego wydruku);
	pliki w formacie mp3 z muzyką: podkładami muzycznymi do piosenek oraz utworami in-

strumentalnymi z inspiracji na dany dzień i ze scenariuszy zajęć;
●	 płyta	Audio-CD	(przeznaczona do odtwarzania za pomocą odtwarzaczy CD): znajduje się 

na niej 17 piosenek będących inspiracjami do zajęć.
Przeglądając kalendarz, pewnie zauważycie, że w samym kalendarium znajduje się mniej „świąt” 
(dni nietypowych) niż w „bloczkach” poprzedzających dany miesiąc (dodatkowe „święta” oznaczo-
ne są kolorem szarym). Chcieliśmy, aby informacja na ten temat była jak najbardziej pełna, lecz siłą 
rzeczy nie mogliśmy dać Wam inspiracji na każdy z tych dni – dlatego w kalendarzu znajdziecie 
propozycje na wybrane święta, a za rok podamy pomysły na inne nietypowe dni.

Życzymy miłego użytkowania!
Do ponownego „zobaczenia” także w kolejnym roku! 


