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Drodzy Nauczyciele,
planowaliśmy, że 1 kwietnia nastąpi otwarcie serwisu streamigowego
„Moja płytoteka” dedykowanego nauczycielom wychowania
przedszkolnego. Sytuacja związana z epidemią skłoniła nas jednak, aby
kilka dni wcześniej uruchomić jego niepełną wersję. Dzięki temu
otrzymujecie możliwość przekazania Waszym przedszkolakom
bezpłatnego dostępu do piosenek z płyty Bliżejprzedszkolna pięciolinia
– utwory do tańca, śpiewania i zabawy na marzec.
 

Jednocześnie informujemy, że pełne wersje utworów z powyższego
albumu zostały udostępnione w serwisie „Moja płytoteka” bez
konieczności wnoszenia opłaty ze względu na przerwę w pracy
przedszkoli. Po unormowaniu się sytuacji albumy z kolejnych numerów
miesięcznika nie będą w ten sposób udostępniane.

Zachęcamy do korzystania z wersji streamingowej utworów z płyty
Bliżejprzedszkolna pięciolinia – utwory do tańca, śpiewania i zabawy na
marzec i przekazania Rodzicom wiadomości o możliwości korzystania w
takiej postaci z piosenek. Wierzymy, że nasza propozycja pozwoli Wam
prowadzić edukację zdalną w atrakcyjnej formie. Poniżej propozycja
treści wiadomości, którą możecie przekazać Rodzicom. 

Drodzy Rodzice, przekazujemy Wam możliwość korzystania z płyty
Bliżejprzedszkolna pięciolinia – utwory do tańca, śpiewania i zabawy na
marzec, na której są piosenki o tematyce wiosennej. Planowaliśmy
słuchać piosenek podczas zajęć i bawić się przy nich w przedszkolu, ale
ponieważ nie mamy takiej możliwości, zachęcamy do tego, aby dzieci
słuchały piosenek i bawiły się przy nich w domu. Na płycie znajdują się
piosenki edukacyjne, piosenki do tańca i zabaw muzyczno-ruchowych
oraz piosenki do nauki języka angielskiego. 

Wystarczy wejść na stronę „Moja płytoteka”
https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka, 
zalogować się*, wcisnąć przycisk DODAJ KOD i wpisać kod bpmarzec,
który odblokuje dostęp do płyty.

*Jeśli nie są Państwo zalogowani na stronie www.blizejprzedszkola.pl,
system automatycznie wygeneruje prośbę o dokonanie rejestracji. Proces
trwa bardzo krótko, a rejestracja jest bezpłatna. Dostęp do płyty jest
możliwy wyłącznie po zalogowaniu.
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Miło nam będzie, jeżeli podzielą się Państwo z nami miłym słowem,
uwagami dotyczącymi naszej nowej usługi, jaką jest Płytoteka. 
Kod bpmarzec ważny jest przez 50 dni od momentu aktywacji. 

Z poważaniem 
Zespół Bliżej przedszkola 
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