
„Czerwony wieszaczek, czerwony serdaczek. 

Czerwone buciki, czerwone szaliki. 

Czerwone wiaderko, czerwona łopatka. 

Czerwona piłka, czerwona siatka. 

Czerwony kolor już dobrze znasz, 

Co czerwonego jeszcze masz?” 

 

 

 

DZIEŃ CZERWONY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

17.06.2016 r. w Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Czerwony.                                                  

W czerwcu, ponieważ to właśnie wtedy na polach możemy znaleźć czerwone truskawki                   

i maki, więc czas na przygodę z kolorem czerwonym. Wszystkie dzieci ubrane na czerwono                 

z zawiązanymi na szyi czerwonymi chustkami przystąpiły do zabawy. 

 

 

 

 

 

 

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

z pomocą wychowawcy nadmuchali balony i wykorzystali je w ćwiczeniach. Na koniec 

ćwiczeń, z balonów zrobiliśmy dużą czerwoną truskawkę, która zdobiła naszą salę                        

do końca dnia. 

  



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 czerwonego. Na zajęciach dzieci poznały czerwonego 

misia, który wskazał nam kolor czerwony na wielu przedmiotach znajdujących się w sali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zadań utrwalających kolory wykorzystaliśmy plansze z kolorami, które 

przedstawiały przedmioty w kolorze czerwonym, kolorowe koło fortuny, czerwone biedronki 

z samogłoskami, czerwone maki utrwalające umiejętności matematyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień czerwony uczciliśmy czerwonym poczęstunkiem. Na stole leżały czerwone 

serwetki, a w wazonie stał bukiet pięknych kwiatów. Do picia dzieci miały przygotowany 

pomidorowy czerwony sok. W trakcie takich poczęstunków przedszkolaki mają okazję 

poznać nowe smaki. Tym razem kosztowaliśmy czerwone pomidory, paprykę, arbuza, jabłka, 

nektarynki oraz czerwoną rzodkiewkę. Czerwony poczęstunek należał do jednych                         

z najzdrowszych poczęstunków w naszym oddziale.   

W dalszej części dnia utrwalaliśmy kolor 

czerwony w trakcie zabaw na boisku szkolnym. 

Chłopcy mieli okazję grać w kosza                                        

i strzelać piłką do bramki. Oczywiście zabawy 

odbywały się z wykorzystaniem czerwonej piłki. 

Dzieci uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu. 

Dają im dużo uśmiechu na twarzy,                                              

a także wiele energii na dalszy ciąg dnia.   

 

 

 

 

Po powrocie z boiska rozpoczęliśmy 

zajęcia plastyczne, których celem było zrobienie 

pięknej czerwonej biedronki. Chłopcy mieli                                                                                                           

za zadanie przyklejać czarne kropki na czerwonej 

biedronce. Po skończonej pracy, biedronka 

ozdobiła drzwi oddziału przedszkolnego. Teraz 

każdy już wie, jaki kolor utrwalaliśmy w ciągu 

dnia. Kolejny kolorowy dzień odbędzie                         

się dopiero w następnym roku szkolnym.                              

Już nie możemy się doczekać   

                                           Przygotowała: 

                                      Januszek Katarzyna 


