
Jak korzystać z kalendarza?

Rozpoczęcie roku (przed)szkolnego: 1 września 2022 r.

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

Ferie zimowe:
●	 16	I	–	29	I: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
●	 23	I	–	5	II:	podlaskie, warmińsko-mazurskie
●	 30	I	–	12	II: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
●	 13	II	–	26	II: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

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

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

Droga Nauczycielko! 

Oddajemy w Twoje ręce kolejną edycję „Kalendarza na dobry rok”. Nasz kalendarz to, nie-
zmiennie:
● organizer z miejscem na Twoje zapiski, planowanie wydarzeń i spotkań;
● przestrzeń na sprawy służbowe i pozaprzedszkolne;
● propozycje piosenek, wierszy, zagadek, zabaw paluszkowych, masażyków i innych inspiracji;
● narzędzie, dzięki któremu wszystkie potrzebne informacje i notatki masz zawsze pod ręką.

Oprócz podstawowych stron charakterystycznych dla kalendarza – dostosowanych do po-
trzeb nauczycieli przedszkola – znajdziesz tu również krótkie propozycje na wybrane święta 
i dni nietypowe. W tym roku jednak sposób korzystania z inspiracji towarzyszących kalenda-
rzowi różni się od tego, co proponowaliśmy w latach ubiegłych:
● 12 piosenek wraz z podkładami zostało nagrane na płytę CD dołączoną do kalendarza 

– 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 roz-
poczynających dany miesiąc – dzięki temu wszystkie dodatkowe treści masz zawsze pod 
ręką. 

Jak uzyskać dostęp do wersji on-line albumu?
Sprawdź skrzynkę pocztową z adresem e-mailowym, który został podany przy zakupie 
kalendarza: znajdziesz tam wiadomość z kodem dostępu do albumu. Wejdź na stronę ser-
wisu www.mojaplytoteka.pl, zaloguj się jako jego użytkownik, 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 użycie go nie jest możliwe. 

Nie widzisz wiadomości z kodem w swojej skrzynce odbiorczej?
Upewnij się, czy sprawdzasz właściwą skrzynkę – kod dostępu został wysyłany na adres 
e-mailowy podany podczas zakupu kalendarza. Sprawdź foldery Spam, Oferty, Społecz-
ności lub inne tego typu zakładki znajdujące się na Twoim koncie. 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.


