Od Autorki

Oprócz tradycyjnych świąt występujących w ciągu każdego roku istnieją również tzw. święta nietypowe. Chętnie czerpią z nich inspiracje zarówno nauczyciele w przedszkolach i w żłobkach, jak i rodzice. Odnoszą się one na przykład do zawodów, przedmiotów, pasji albo zjawisk meteorologicznych.
Właśnie takie nietypowe okazje stały się dla mnie punktem wyjścia do stworzenia książki wspierającej
wszechstronny rozwój dzieci.
W każdym miesiącu wybrałam sześć dni (również tych bardziej typowych – na przykład Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Babci), do których opracowałam pomysły na zabawę plastyczną, sensoryczną
lub ruchową, z kartą pracy albo z piosenką. Zależało mi, żeby wszystkie propozycje były atrakcyjne i rozwijające, ale jednocześnie na tyle proste, aby mogły sobie z nimi poradzić nawet dwulatki – oczywiście
w zakresie możliwości, którymi dziecko dysponuje na danym etapie rozwoju.
Książka skierowana jest zarówno do nauczycieli pracujących w przedszkolach i w żłobkach, jak
i do rodziców dzieci w wieku 2-5 lat, którzy poszukują inspiracji do organizowania kreatywnej zabawy.
Wszystkie elementy potrzebne do przygotowania prac są niedrogie i ogólnodostępne. Każda praca plastyczna została przedstawiona na fotografiach – wykonanych na etapie jej przygotowywania i w wersji
finalnej – aby łatwo było wyobrazić sobie efekt końcowy.
Książce towarzyszą:
 płyta Audio-CD – minialbum zawierający 9 utworów w wersji wokalnej i instrumentalnej;
 płyta Data-PC z 32 czarno-białymi szablonami i kartami pracy do samodzielnego wydrukowania,
które umożliwią zrealizowanie propozycji przedstawionych w publikacji (zaprojektowane szablony
zostały przygotowane w odpowiedniej skali – pamiętajmy, aby drukując je z pliku PDF ustawić drukarkę w tryb wydruku bez skalowania – w oknie „Skala” wybieramy opcję wydruku jako „Rozmiar
rzeczywisty”).
Z przedstawionych tu pomysłów na zabawy można korzystać przez cały rok – oddzielając je od
dnia nietypowego, do którego są przypisane. Nie traktujcie tej książki jak kalendarza – forma dopasowania poszczególnych propozycji do danego miesiąca jest jedynie punktem wyjścia – tak naprawdę
chodzi tu przecież o propozycje zabaw, które zafascynują wasze przedszkolaki i będą ciekawym pomysłem na urozmaicenie zajęć w ciągu roku.
Na koniec chciałabym podziękować mojemu synkowi Krzysiowi, który w wieku trzech lat dzielnie
testował moje wszystkie pomysły. Te, które najbardziej przypadły mu do gustu, znalazły się w niniejszej
książce.
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