
 

Niebieskie niebo, niebieskie chmury. 

Niebieski deszczyk kapie z góry. 

Niebieski płaszczyk i kalosze. 

– Jaki parasol w deszczu noszę? 

 

 

DZIEŃ NIEBIESKI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

27.04.2018 r. w Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Niebieski.                                                  

Był to wyjątkowy dzień w naszym przedszkolu, ponieważ tego dnia braliśmy także udział                   

w apelu z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja, oraz kibicowaliśmy podczas meczu 

nauczyciele kontra uczniowie naszej placówki.  

Zaraz po przyjściu do przedszkola ozdobiliśmy salę niebieskimi balonami, z których 

zrobiliśmy niebieskie myszki. Dzień rozpoczęliśmy od porannej gimnastyki wykorzystując 

niebieską kostkę do zabaw ruchowych. Ćwiczenia oddechowe wykonaliśmy z pomocą 

niebieskich chmurek i niebieskiej łódki, która pływała oczywiście w niebieskiej wodzie. 

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 wykonywaliśmy ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie 

kolorów. Do zadań wykorzystywaliśmy niebieskie klocki i nakrętki, plansze z kolorami, 

niebieskie krople deszczu, fokę z niebieskimi piłkami, oraz rybki, które musieliśmy 

segregować do odpowiedniego akwarium. Usprawnialiśmy również koordynację wzrokowo – 

ruchową poprzez łowienie rybek w niebieskim stawie. Korzystaliśmy także z niebieskich 

plansz matematycznych. Poznawaliśmy również rodzaje wód występujących na Ziemi. Dzieci 

z zaciekawieniem oglądały plansze. 

 

 

 



Następnie rozpoczęliśmy zajęcia plastyczne, w trakcie których kolorowaliśmy 

niebieskiego pawia oraz malowaliśmy swoje dłonie. Prace plastyczne z wykorzystaniem farb 

sprawiają chłopcom wiele radości i wywołują uśmiech na twarzach.  

W kwietniu nie tylko kolor niebieski króluje w naszej 

sali. Dzisiaj urodziny obchodził jeden z naszych 

przedszkolaków. Uczciliśmy to tortem, a dzień niebieski 

niebieskim poczęstunkiem. Na stole leżały niebieskie serwetki                  

i kubki. Do picia chłopcy mieli przygotowany niebieski napój. 

Oprócz tortu, chłopcy mieli okazję posmakować niebieskich 

cukierków, pysznych niebieskich borówek, niebieskiego ciasta, 

lizaków a także niebieskiej galaretki.  



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

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

chłopcy za kilka dni mogą sobie przypominać poznane wcześniej kolory. 

 

Przed obiadem wyszliśmy na boisko, aby kibicować drużynom w trakcie meczu. 

Wszyscy z zaciekawieniem śledzili przebieg rozgrywek szkolnych. Ostatecznie mecz wygrała 

drużyna belfrów 2:1. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników meczu! Do obiadu, była 

jeszcze chwila, więc skorzystaliśmy z okazji i szukaliśmy niebieskich elementów                                

na przedszkolnym placu zabaw. Dzień Niebieski na pewno pozostanie w pamięci dzieci.  



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przygotowała: 

                                                                                                Januszek Katarzyna 


