
 

„Białe są płatki śniegu                          

i biała też jest piana, białe są 

łabędzie, mówi moja mama” 

 

 

 

 

 

DZIEŃ BIAŁY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

 

28.01.2016 r. w Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Biały.                                                

Rozpoczęliśmy go od strojenia sali przedszkolnej w białe balony przypominające śnieżynki. 

Sala zyskała zimowy krajobraz. W trakcie białego dnia była biała gimnastyka. Do ćwiczeń 

wykorzystaliśmy balony i białe bibuły, które fruwały obok naszych uśmiechniętych buzi. 

 

Po ćwiczeniach porannych, usiedliśmy w kole, aby rozpocząć zajęcia dydaktyczne. 

Przywitaliśmy się naszym tradycyjnym powitaniem. Zajęcia rozpoczęliśmy od ćwiczeń 

oddechowych, w których wykorzystaliśmy chmurki z białym śniegiem. W trakcie zajęć 

dydaktycznych poznawaliśmy kolor biały i przedmioty kojarzące się z tym kolorem. 

Szukaliśmy ich w sali przedszkolnej. 



 

Następnie przystąpiliśmy do zadań utrwalających kolor biały. Wykonywaliśmy 

ćwiczenia doskonalące percepcję wzorkową, a także utrwalaliśmy samogłoski                                     

z wykorzystaniem białych kul śniegowych i bałwanka. Poznawaliśmy  zimowe zabawy na 

białym śniegu, które możemy wykorzystać w trakcie zbliżających się ferii zimowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Biały uczciliśmy białym poczęstunkiem. Był to dosyć słodki poczęstunek.                       

Na tę okazję przygotowaliśmy białą czekoladę, wafelki, groszki, gofry z cukrem pudrem, 

prażynki, ryż preparowany oraz mleko. Na stole znalazły się również białe serwetki                      

i talerzyki. 

Po posiłku zorganizowaliśmy zabawy przy białym walczyku, który rozbrzmiewał                      

na całym korytarzu szkolnym. Chłopcy z radością ćwiczyli układy taneczne, które później 

wykorzystamy na zbliżającym się balu karnawałowym. 



 

W trakcie białego dnia  ćwiczyliśmy sprawność motoryki małej wykorzystując przy 

tym biały ryż i białą mąkę. Wszyscy chłopcy mieli białe nosy od mąki, która przyklejała                          

się do rączek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed obiadem rozpoczęliśmy zajęcia plastyczne, polegające na zrobieniu bałwanka, 

który będzie zdobił drzwi Oddziału Przedszkolnego. Chłopcy najpierw pięknie pomalowali 

bałwanka białą farbą, a następnie przykleili oczy, guziki, czapkę, nos itd. 



 

W celu utrwalenia białego koloru i podsumowania dnia, chłopcy mieli za zadanie 

wkleić do zeszytów obrazki, kojarzące się z kolorem białym. Dzięki temu, za kilka miesięcy 

będziemy mogli przypomnieć sobie jak wygląda kolor biały i co poznaliśmy na dzisiejszych 

zajęciach. 

 

W trakcie dzisiejszego dnia maluchy 

wykonały dużo solidnej pracy. Rodzice mogą 

być dumni ze swoich pociech!  

  

Przygotowała:                                                                                               

Januszek Katarzyna 


