
 

 

 

 

 

 

DZIEŃ CZERWONY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 

 

Już po raz kolejny, ale niestety ostatni w tym roku szkolnym, odbył się w naszej szkole 

kolorowy dzień. 14 czerwca 2019 roku przewodnim kolorem był CZERWONY. Jak każdego 

programowego dnia, dzieci i nauczyciele ubrani byli w tym dniu w szkole w kolorze 

czerwonym.  

Maluchy  z oddziałów przedszkolnych wraz z nauczycielami wykonały elementy 

dekoracji: czerwone truskawki z kartonów i biedronki z balonów. Następnie  pozawieszały 

czerwone balony, a stoliki przykryły czerwonymi obrusami. Podczas wspólnego posiłku 

dominowały zdrowe czerwone owoce: truskawki, czereśnie, nektarynki i „warzywne owoce” 

- pomidory. 

Podczas zajęć w sali gimnastycznej użyliśmy liny w kolorze czerwonym, z którą 

zrobiliśmy zawody pomiędzy oddziałami przedszkolnymi. Chodziliśmy na położonej na ziemi 

linie, tak aby uczyć się utrzymywania równowagi. Wykonywaliśmy różne ćwiczenia, do 

których wykorzystywaliśmy czerwone kartki papieru, bibułę, farby i inne różne elementy                 

w tym kolorze. W trakcie zajęć dydaktycznych wyklejaliśmy czerwone biedronki z papieru,                

a do napompowanych wcześniej balonów w kolorze czerwonym przyklejaliśmy czarne 

kropki. Bawiliśmy się również w zabawy matematyczne polegające na wybraniu spośród kilku 

kolorów figur, tych w kolorze czerwonym i posegregowaniu ich według rodzaju. Dzieci miały 

również za zadanie posegregować nakrętki w kolorze czerwonym i włożyć je do oznaczonego 

pojemnika. Układaliśmy też różne kształty od najmniejszego do największego oraz 

segregowaliśmy klocki i układaliśmy na przygotowaną wcześniej kartkę z określonym 

kolorem. Następnie wykonywaliśmy różne inne zadania przygotowane przez nasze Panie, 



które miały utrwalić ten kolor wszystkim przedszkolakom. Na koniec zajęć układaliśmy 

puzzle, które stworzyły obrazek przedstawiający owoce i warzywa w kolorze czerwonym           

z naszego ogródka.                

Prace, które wykonywaliśmy tego dnia, zostały zaprezentowane na gazetkach  

w salach przedszkolaków. Dzieci doskonale się bawiły, bez względu na różne ubrudzenia  

i niepowodzenia. Dominował uśmiech i dobra zabawa. 

To był jak zawsze niezapomniany dzień. Już nie możemy doczekać się nowego roku 

szkolnego, w którym po raz kolejny będziemy poznawać nowe kolory, które nas otaczają.  

 



 

 

   



  

 

  

   



  

 

  

 

   

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 

Kinga Zarychta – Rek  


