
„Fiolet to kolor uroczy, 

Fiołek też ma fioletowe oczy. 

I choć każdy o tym wie, 

Fioletową Milkę chętnie zje”. 

 

 

 

 

DZIEŃ FIOLETOWY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

Świat pełen kolorów - inspiruje dzieci do odkrywania różnych ciekawych rzeczy.                      

Aby ten świat był bardziej zrozumiały i barwny,  w naszym przedszkolu będzie realizowany 

program „Kolorowe Dni”. Każdego miesiąca, dzieci będą  uroczyście obchodzić dzień 

wyznaczonego koloru. Aby te dni nabrały barw i stały się wesołe, wszystkie dzieci będą 

uczestniczyły  w wesołych zajęciach i zabawach z kolorami. 

30.09.2016 r. w Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Fioletowy.                                                  

We wrześniu, ponieważ to właśnie wtedy w lasach możemy spotkać fioletowe wrzosy,                

a w sadach fioletowe śliwki i winogrona. Po prezentacji koloru dnia wszystkie dzieci                       

z zawiązanymi na szyi fioletowymi chustkami przystąpiły do zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaczęliśmy od porannej gimnastyki z fioletowymi balonami. Na koniec ćwiczeń            

z balonów zrobiliśmy fioletowe winogrono, które zdobiło naszą salę do końca dnia. 

Tego dnia dzieci również uczestniczyły w wesołych zabawach przy muzyce, 

ćwiczeniach oddechowych z wykorzystaniem  fioletowych pomponów, zabawach 

integracyjnych, jak również uczyły się zgodnej rywalizacji w odgadywaniu zagadek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszczególne zajęcia i zabawy w Dniu Fioletowym toczyły się przy opowiadaniach, 

dzięki którym dzieci miały okazję  wczuwać się w emocje bohaterów. Do zadań 

utrwalających kolory wykorzystywaliśmy plansze z kolorami, które przedstawiały przedmioty 

w kolorze fioletowym. 

Dzień fioletowy uczciliśmy fioletowym poczęstunkiem. Na stole leżały fioletowe 

serwetki i piękne fioletowe wrzosy. Do picia dzieci miały przygotowany porzeczkowy 

fioletowy sok. W trakcie takich poczęstunków przedszkolaki mają okazję poznać nowe smaki.                    

Na stole znalazły się fioletowe winogrona, śliwki, jabłka, burak, bakłażan i fioletowe 

ciasteczka.  

 



 

 

 

 

 

Po poczęstunku przyszedł znów czas na zabawę. Dzieci poznawały kolor fioletowy 

poprzez doświadczenia z barwami. Ileż było radości,  gdy łącząc dwa kolory - czerwony                     

i niebieski – wyczarowano  fioletowy. Tego dnia poprzez zabawę dzieci odkrywały również 

inne kolory,  a potem zaznaczały je na specjalnie przygotowanej sztaludze i wspólnie 

utrwalały ich nazwy. Teraz każdy już wie, jaki kolor gościł w ciągu dnia. Czekamy                                      

z niecierpliwością na kolejny kolorowy dzień. 

                                           Przygotowała: 

                                      Januszek Katarzyna 


