
 

Niebieskie niebo, niebieskie chmury. 

Niebieski deszczyk kapie z góry. 

Niebieski płaszczyk i kalosze. 

– Jaki parasol w deszczu noszę? 

 

 

DZIEŃ NIEBIESKI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

29.04.2016 r. w Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Niebieski.                                                  

Był to wyjątkowy dzień w naszym przedszkolu. Wszyscy ubrani na niebiesko wzięli udział                 

w zabawach związanych z kolorem niebieskim. Salę ozdobiliśmy niebieskimi balonami.  

 

Dzień rozpoczęliśmy od porannej gimnastyki 

wykorzystując balony i bibułę. Z bibuły zrobiliśmy 

wiosenne kałuże, które musieliśmy przeskakiwać. Ćwiczenia 

oddechowe wykonaliśmy z pomocą niebieskich samolotów. 

Chłopcy z zawiązanymi niebieskimi chustkami z radością 

uczestniczyli w zabawach.  



Przyszedł czas na zajęcia dydaktyczne. Usiedliśmy w kole, aby się ze sobą przywitać. 

W trakcie zajęć dydaktycznych odwiedziła nas babcia w niebieskiej sukience. Opowiedziała 

nam, o niebieskich przedmiotach jakie możemy zobaczyć wokół siebie.  

Następnie wykonywaliśmy ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie kolorów. Do zadań 

wykorzystywaliśmy słoiki z kolorowymi nakrętkami, plansze z kolorami, wiosenne kwiaty, 

oraz niebieską książeczkę. Usprawnialiśmy również koordynację wzrokowo – ruchową 

poprzez łowienie kaczek.  

 



Następnie rozpoczęliśmy zajęcia plastyczne, w trakcie których malowaliśmy 

niebieskiego słonia. Słoń miał dużą niebieską trąbę, którą chłopcy starannie malowali. Prace 

plastyczne z wykorzystaniem farb, sprawiają chłopcom wiele radości i wywołują uśmiech                    

na twarzy. Niebieski słoń ozdobił naszą szkolą tablicę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kwietniu nie tylko kolor niebieski króluje w naszej sali. Dzisiaj urodziny obchodził 

jeden z naszych przedszkolaków. Urodziny uczciliśmy tortem, a dzień niebieski niebieskim 

poczęstunkiem. Na stole leżały niebieskie serwetki, kubki, stał niebieski królik i kaczki.                     

Do picia chłopcy mieli przygotowany niebieski napój. Oprócz tortu, chłopcy mieli okazję 

posmakować smerfowych pianek, niebieskich cukierków i czekolady. 

 

 

 

 

 

 

 



W dalszej części dnia utrwalaliśmy kolor niebieski w pracy przy stolikach.                           

Do zeszytów wklejaliśmy niebieskie kartki z atrybutami utrwalanego koloru. Dzięki temu 

chłopcy za kilka dni mogą sobie przypominać poznane wcześniej kolory.  

Przed obiadem wybraliśmy się na spacer w poszukiwaniu niebieskich przedmiotów. 

Chłopcy znaleźli trzy niebieskie obiekty, takie jak kosz na śmieci, znak informacyjny                            

i samochód. Bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem. Dzień Niebieski na pewno 

pozostanie w pamięci dzieci.  

 

    Przygotowała: 

                                                                                               Januszek Katarzyna 


