
Jak korzystać z kalendarza?

Droga Nauczycielko!

Przekazujemy Ci zupełnie odmienioną edycję „Kalendarza nauczycielki przedszkola”. Skąd w tytule 
pojawił się przymiotnik kreatywny? Ten kalendarz powstał specjalnie z myślą o nauczycielkach, które 
cechują się nieszablonowym myśleniem oraz cenią sobie swobodę – czyli powstał dokładnie z myślą 
o Tobie! Nasz kalendarz to: 

● przestrzeń, którą sama możesz projektować – nie znajdziesz tu gotowych tabelek ani żadnych 
innych harmonogramów (poza podstawowym kalendarium); 

● miejsce, w którym możesz zadbać zarówno o swój rozwój zawodowy, jak i osobisty; 
● garść dodatkowych inspiracji na nietypowe dni;
● narzędzie, dzięki któremu wszystkie potrzebne informacje i notatki masz zawsze pod ręką;
● połączenie kalendarza, planera, notatnika i nawet dziennika! 

By maksymalnie sprostać Twoim indywidualnym potrzebom, opracowaliśmy innowacyjną formułę 
kalendarza, która pozwoli Ci... samodzielnie go zaplanować. Wraz z zakupem otrzymałaś pakiet 
naklejek – dzięki nim możesz dowolnie projektować i ozdabiać strony swojego kalendarza. Naklejki 
mogą stanowić nagłówki poszczególnych sekcji – sama zdecyduj, czy jest Ci potrzebna zakładka 
dotycząca na przykład planu szkoleń, ile stron na nią przeznaczysz i w którym miejscu w kalendarzu 
ją umieścisz. Warto, żebyś na początku zaplanowała spis treści (znajdziesz potrzebną Ci do tego 
naklejkę, to właśnie w tym celu zachowaliśmy także numerację stron) – dzięki temu uporządkujesz 
swoje zapiski i prościej będzie Ci znaleźć poszczególne sekcje. Wykropkowane strony – charakte-
rystyczne dla notatników typu bullet journal – ułatwią Ci projektowanie własnych tabelek, harmo-
nogramów czy list. 

W swoim kalendarzu znajdziesz również krótkie propozycje na wybrane święta i dni nietypowe. 
W tym roku jednak sposób korzystania z inspiracji towarzyszących kalendarzowi różni się od tego, 
co proponowaliśmy w latach ubiegłych:

● 12 piosenek wraz z podkładami muzycznymi zostało nagrane na płytę CD dołączoną do kalen-
darza – razem z zakupem otrzymujesz także dostęp do wersji on-line albumu w serwisie Moja 
płytoteka; 

● pozostałe krótkie inspiracje na wybrane dni nietypowe znajdziesz na dwóch stronach rozpo-
czynających dany miesiąc – dzięki temu wszystkie dodatkowe treści masz zawsze pod ręką;

● niemal w każdym miesiącu zaplanowaliśmy kącik plastyczny skorelowany z daną porą roku – to 
kolorowanki, instruktaże i inspiracje, które możesz potraktować jako sposób na własną relaksa-
cję bądź jako pomysły na aktywności w przedszkolu.  

Jak uzyskać dostęp do wersji on-line albumu?
Sprawdź skrzynkę pocztową z adresem e-mailowym, który został podany przy zakupie kalenda-
rza: 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 wraz z tekstami oraz 
podkładów muzycznych. Uwaga! Kod dostępu można wykorzystać tylko jeden raz i powtórne uży-
cie go nie jest możliwe. W razie problemów – skontaktuj się z nami! W e-mailu z kodem znajdziesz 
informację, w jaki sposób należy go aktywować. Jeśli masz wykupiony abonament w serwisie Moja 
płytoteka, dostęp do albumu został Ci odblokowany automatycznie.
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