
„Kasztany są brązowe 

ten kolor lubi wielu. 

Prawdziwek w starym borze 

brązowy ma kapelusz.” 

 

 

 

 

 

    DZIEŃ BRĄZOWY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

 

29.11.2018 r. w Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Brązowy.                              

Tego dnia mieliśmy również inną uroczystość – świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. 

Każde dziecko przyniosło z domu swojego ulubionego misia. Wszystkie dzieci ubrane                   

na brązowo z zawiązanymi na szyi brązowymi chustkami przystąpiły do zabawy z misiami                   

i kolorem brązowym. 

 

 

 

 

Dzień rozpoczęliśmy od rozgrzewki i od porannej gimnastyki. Dzieci miały za zadanie 

wrzucić do koszyka brązowe kasztany, przy czym miały super zabawę. Następnie 

ćwiczyliśmy przy piosenkach, w których była mowa o misiach. Na koniec zabawy Pani 

rozdała dzieciom medale za aktywność w trakcie ćwiczeń – Medale Przyjaciela Misia.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadszedł czas na zajęcia edukacyjne. Usiedliśmy w kole na dywanie, aby się ze sobą 

przywitać. W trakcie zajęć dydaktycznych wykorzystywaliśmy wiele pomocy, które ułatwiały 

nam utrwalenie koloru brązowego. Na zajęciach dzieci poznały brązowego misia, który 

ułatwił im przyswojenie przygotowanego materiału.  

 

 



Do zadań utrwalających kolory wykorzystywaliśmy misia, który pożerał samogłoski, 

układanki przedstawiające misie, obrazki z misiami z różnych bajek, plansze matematyczne, 

na których liczyliśmy misie, brązowe memory obrazkowe, oraz misie, które musiały odszukać 

swoich słoików miodu. 

 

 

Dzień brązowy uczciliśmy brązowym poczęstunkiem. Na stole leżał brązowy obrus                     

i brązowy jeżyk zrobiony z szyszek. Do picia dzieci miały przygotowane brązowe kakao                     

i herbatkę. Na stole znalazły się brązowe ciastka, czekolada, rurki czekoladowe, kanapki                    

z nutellą i pasztetem, draże oraz biszkopty. Dzieci uwielbiają poznawać kolory                        

w trakcie posiłku   

 

 

 

 

 

 



Po poczęstunku na dzieci czekała niespodzianka. Panie przygotowały dla dzieci 

fotobudkę z okazji Dnia Pluszowego Misia. Każde dziecko mogło chociaż na chwilę wcielić 

się w postać swojego ulubionego misia. Dzieci świetnie się przy tym bawiły. 

 

Następnie rozpoczęliśmy zajęcia plastyczne. Dzieci miały za zadanie ozdobić rysunek 

misia kaszą gryczaną i kaszą jęczmienną lub bibułą. Po skończonej pracy powiesiliśmy 

pięknego misia na tablicy.  

 

 

 

 

 



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

kart pracy dotyczących koloru brązowego. Później czekała jeszcze kolejna niespodzianka dla 

dzieci. Na koniec dnia maluchy dostały od Pani piękne dyplomy Przyjaciela Pluszowego 

Misia. Z takimi prezentami i swoimi pluszakami, dzieci wróciły do domu z wielkim 

uśmiechem na twarzach.   

 

 

 

 

Przygotowała:                                                                                                   

Katarzyna Januszek  


