
Kasztany są brązowe 

ten kolor lubi wielu. 

Prawdziwek w starym borze 

brązowy ma kapelusz. 

Brązowy dym w oddali, 

brązowy w ZOO miś, 

a kiedy się opalisz 

brązowy będziesz dziś. 

 

 

DZIEO BRĄZOWY W  ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 

 

24 listopada w naszej szkole odbył się kolejny dzieo z Programu 

„Kolorowe dni” połączony z przypadającym na dzieo 25 listopada Dniem 

Pluszowego Misia. W tym miesiącu kolor przewodni to BRĄZ. Jak zawsze 

zarówno przedszkolaki, jak i nauczyciele zaakcentowali ten dzieo przychodząc            

w ubraniu w kolorze, tym razem BRĄZOWYM.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Podczas zajęd nie zabrakło także dekoracji w salach w kolorze brązowym. 

Wykonano kąciki tematyczne z darami natury: kasztanami, liśdmi, szyszkami, 

orzechami, żołędziami o różnych odcieniach koloru. Podczas wspólnego posiłku 

dominowały produkty w kolorze brązowym: ciasto, kakao, czekolada, nutella, 

mentosy czekoladowe, chrupki czekoladowe, muffinki czekoladowe, pasztet,                  

słodkie Monte, daktyle suszone, rodzynki. Jak widad na zdjęciach, wszystkie 

przedszkolaki były zachwycone wspólnym II śniadaniem w dominującym 

kolorze. 

 

   

 



      

 

Ze względu na przypadający dzieo Pluszowego Misia dzieci przyniosły do 

szkoły swoje ulubione pluszaki. Wykonywali też różnego rodzaju prace 

plastyczne wieloma technikami z dominującym kolorem brązowym. Dzieci 

bardzo fajnie się bawiły, nie zważając na pobrudzenia i niepowodzenia. 

Dominował uśmiech i dobra zabawa. Każdy chciał wykonad ulubionego misia               

w niepowtarzalny sposób, wykorzystując do tego szereg dostępnych 

różnorakich materiałów plastyczno – technicznych: filc, bibuła, pianka, kasza 

gryczana, kawa rozpuszczalna, kredki i farby w kolorze brązowym. 

 

   

   



Wychowawcy oddziałów przedszkolnych czytali dzieciom bajki, których 

głównym bohaterem był miś. W trakcie edukacji polonistycznej dzieci musiały 

także dobierad różne postacie bajek do ich nazw. Nie zabrakło także edukacji 

matematycznej, na której tworzyliśmy zbiory z wykorzystaniem orzechów                    

i szyszek. Ponadto z nazbieranych wcześniej kasztanów i żołędzi, 

wykonywaliśmy różne ludziki, które później prezentowaliśmy na stoliku                        

w naszych salach. 

 

     

 

 



W trakcie zajęd wyszliśmy wspólnie na plac zabaw, gdzie miło 

spędzaliśmy czas. Podczas zabawy zbieraliśmy liście, głównie w kolorze 

brązowym i wykonywaliśmy z nich różne ozdoby. 

To był jak zawsze niezapomniany dzieo. Wszyscy już z niecierpliwością 

czekamy na grudzieo, gdzie przywita nas kolejny kolor i będziemy mogli się 

wspólnie bawid, cieszyd i pracowad. Wszystkie dzieci chętnie włączają się w ten 

program „Kolorowych Dni”. 

 

    

 

Do zobaczenia w grudniu. 

Kinga Zarychta – Rek  

 


