
„Kasztany są brązowe 

ten kolor lubi wielu. 

Prawdziwek w starym borze 

brązowy ma kapelusz.” 

 

 

 

 

 

                  DZIEŃ BRĄZOWY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

 

28.10.2016 r. w Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Brązowy, który                               

mamy w październiku, ponieważ to właśnie wtedy w lasach możemy znaleźć brązowe 

grzybki a na drzewach pojawiają się brązowe jesienne liście. Czas na przygodę z kolorem 

brązowym. Wszystkie dzieci ubrane na brązowo z zawiązanymi na szyi brązowymi chustkami 

przystąpiły do zabawy. 

 

Zgodnie z rozkładem dnia, rozpoczęliśmy go od porannej gimnastyki. Chłopcy                        

z pomocą wychowawcy nadmuchali balony i wykorzystali je w ćwiczeniach. W trakcie 

gimnastyki korzystaliśmy również z brązowej bibuły. 



Następnie rozpoczęliśmy zajęcia edukacyjne. Usiedliśmy w kole na dywanie,                             

aby się ze sobą przywitać. W trakcie zajęć dydaktycznych wykorzystywaliśmy wiele pomocy, 

które ułatwiały nam poznanie koloru brązowego. Na zajęciach dzieci poznały brązowego 

misia, który przedstawił nam kolor brązowy na wielu przedmiotach znajdujących się w sali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zadań utrwalających kolory wykorzystywaliśmy brązowe kasztany, żołędzie, 

brązowego jeża z czerwonym jabłuszkiem, plansze z brązowymi przedmiotami, brązowego 

samogłoskowego misia, a także misie, które swoimi minkami ułatwiały rozpoznawanie 

emocji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień brązowy uczciliśmy brązowym poczęstunkiem. Na stole leżał brązowy obrus                     

i stał brązowy grzybek i szyszka. Do picia dzieci miały przygotowane brązowe kakao.                                

Na stole znalazły się brązowe pierniki, czekolada, migdały, rodzynki, orzechy, fistaszki, 

markizy, draże, kiwi, kokos oraz paluszki. Największym zaskoczeniem dla dzieci były pyszne 

brązowe serki Monte. Brązowy dzień był okazją do poznawania słodkich smaków.   

 

Po poczęstunku rozpoczęliśmy zajęcia plastyczne, które kształtowały motorykę małą, 

oraz  wyobraźnię. Celem zajęć było zrobienie brązowej sowy z kasztanów umieszczonych           

w słoiku. Chłopcy mieli za zadanie przyklejać na słoiku wycięte z papieru oczy, nogi, dziób            

i uszy. Po skończonej pracy, brązowe piękne sowy ozdobiły kącik przyrodniczy w naszej sali. 

Na zakończenie dnia, utrwaliliśmy sobie poznany kolor, poprzez wklejenie do zeszytu 

kart pracy, dotyczących koloru brązowego. Czekamy                      

na kolejny kolorowy dzień   

Przygotowała:                                                                                                   

Katarzyna Januszek  


