
 

Fioletowe wrzosy świat zabarwiły, 

A miesiąc wrzesień w fiolet zamieniły. 

Dopomogły im też winogrona –  

Dzięki nim Jesień jest zadowolona. 

 

 

DZIEŃ FIOLETOWY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na emocje, 

doznania, rozumienie świata i relacje z innymi. Znajomość kolorów i umiejętność                        

ich rozpoznawania nie jest wrodzona. Dziecko musi się tego nauczyć. W świat kolorów 

wprowadzamy pociechy powoli i spontanicznie poprzez zabawę. Ciekawą formą utrwalenia 

barw są „Kolorowe Dni” w przedszkolu. Dziecko obserwując przez cały dzień jeden kolor, 

słuchając wierszy, piosenek wykonując prace plastyczne i doświadczając barwy wszystkimi 

zmysłami, na pewno szybko ją utrwali.  

Już od kilku lat bawimy się kolorami z programem „Kolorowe Dni”. Teraz  przyszedł 

czas na Dzień Fioletowy. 29 września 2017 roku wszystkie dzieci z zawiązanymi na szyi 

fioletowymi chustkami przystąpiły do zabawy. Ozdobiliśmy salę przedszkolną piękną 

fioletową gąsienicą. Przez cały dzień obserwowała jak się bawimy się  jej kolorem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia poranne zorganizowaliśmy w formie meczu piłkarskiego z fioletową piłką, 

Dzieci za pomocą słomek musiały strzelać do bramki. Chłopcy poradzili sobie znakomicie  

Tego dnia maluchy również uczestniczyły w wesołych zabawach przy muzyce i zabawach 

integracyjnych jak np. ciuciubabka, oczywiście w wykorzystaniem fioletowej chustki. Kolor 

fioletowy pomogła nam utrwalić fioletowa śliwka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z kolorem fioletowym obejmowały obszary z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. Dotyczyły zarówno rozwoju poznawczego, społecznego, 

emocjonalnego jak i fizycznego. 

 

 

 



W tak miłym dniu nie mogło zabraknąć fioletowego poczęstunku. Dzieci                                 

z niecierpliwością wyczekiwały na ten moment dnia. Na stole leżały fioletowe serwetki                    

i piękne fioletowe wrzosy, oprócz tego mnóstwo pysznych owoców i słodkości, związanych          

z kolorem fioletowym.  

 

 

 

 

 

 

 

Po posiłku był czas na zabawę na placu zabaw. Wyszliśmy na boisko w poszukiwaniu 

fioletowych kwiatków. Gdy wróciliśmy czekało na nas jeszcze jedno zadanie. W środę 

przygotowaliśmy już na ten dzień piękne winogrona z masy solnej. Teraz był czas, aby nadać 

im kolor fioletowy. Dzieci zabrały się do pracy. Fioletowa farba bardzo szybko znalazła się 

nie tylko na masie solnej, ale również na buziach i rączkach zadowolonych dzieci. Rodzice                     

w domu z pewnością będą wiedzieli jaki dzień dzisiaj świętowaliśmy. Czekamy                             

na październik i dzień brązowy.  

                                           Przygotowała: 

                                      Januszek Katarzyna 


