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DZIEŃ POMARAŃCZOWY W ODDZIAŁACH  PRZEDSZKOLNYCH 

 

Realizacja programu „Kolorowe dni” w przedszkolu 

zawsze wzbudza w dzieciach wiele radości. 

Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach 

i zabawach specjalnie przygotowanych na tę okazję. 

Dzieci cały dzień pobytu w przedszkolu zapoznają się 

 

z nowym kolorem,  eksperymentują, utrwalają go 

wszystkimi zmysłami. Prowadzone w tym dniu zabawy 

mają na celu rozwijanie aktywności dzieci, wyobraźni, 

a także propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się. 

W każdej grupie wiekowej odbywały się różnorodne zajęcia 

i zabawy z kolorem pomarańczowym. 

Tego dnia było dużo radości, ale chyba właśnie o to chodziło, aby ten dzień był 

wyjątkowy!!! 

 

Kolorem, który dominował w czwartek 26 października był kolor pomarańczowy.  

W ubiorze zarówno przedszkolaków, jak i pracowników przedszkola pojawiło się tego dnia 

mnóstwo pomarańczowych akcentów, w tym pomarańczowe dekoracje w poszczególnych 

salach przedszkolnych. Dzieci przyniosły na tę okoliczność swoje ulubione zabawki  

i przedmioty pomarańczowe. Wiele atrakcji, które miały miejsce w tym dniu były zabarwione 

na pomarańczowo: pomarańczowe prace plastyczne, warzywa i owoce w obowiązującej 

kolorystyce,  pomarańczowe rekwizyty do zabaw przy jesiennych piosenkach.  Podczas zajęć 

edukacyjnych nie zabrakło licznych rozmów o charakterze prozdrowotnym, które miały za 
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zadanie uwrażliwić dzieci  na wartości odżywcze oraz witaminy, które zawierają  owoce  

i warzywa. Dzieci poprawnie wskazywały i nazywały: dynie, pomarańcze, marchewki, 

mandarynki, paprykę,  mogły je dotykać, wąchać, smakować. Stworzyliśmy w sali 

pomarańczowy kącik, gdzie nie zabrakło dyni „bohaterki” tego dnia. Najbardziej dzieciom 

podobały się „marchewki” które wykonaliśmy z balonów i bibuły.  

 

 

Zainspirowani nowym kolorem szukaliśmy go w otoczeniu, zbierając w jednym 

miejscu wszystkie przedmioty i zabawki w kolorze pomarańczowym. Dowiedzieliśmy się jak 

z kolorów podstawowych stworzyć kolor pomarańczowy- dzieci eksperymentowały poprzez 

łączenie koloru czerwonego i żółtego. Otrzymanym kolorem  wykonały pracę plastyczną:  

malowały palcami dynię. Jak wiemy dzieciom takie prace najbardziej się podobają,  rozwijają 

ich wyobraźnię i kreatywność. Możliwość swobodnego działania zawsze podnosi poziom 

motywacji dzieci, a delikatne  zabrudzenia farbami zawsze wywołują wiele uśmiechu. 
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Kontynuując zajęcia praktyczne dzieci  barwiły bibułą wodę na pomarańczowo, 

tworząc „pomarańczowy sok”. Było bardzo pomarańczowo i wesoło!!!  

 

Dzień kolorowy uczciliśmy wystawnym śniadaniem bogatym w owoce, 

 warzywa i soki. Dużo radości sprawiły dzieciom zagadki smakowe:  „Co, to jest za warzywo 

lub owoc?”(pomarańcza, marchewka, mandarynka, papryka). Po takiej dawce witamin  

humory dopisywały wszystkim. 
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Po posiłku był czas na zabawy ruchowe oraz spacer w poszukiwaniu koloru 

pomarańczowego w otaczającej nas przyrodzie. Dzieci wskazywały na drzewa, które jesienią 
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mienią się słonecznymi barwami, nie trudno było dostrzec pomarańczowe liście. Spacer 

zakończyliśmy w parku, gdzie przedszkolaki zbierały pomarańczowe liście do koszyka. 

 

To był dzień pełen wrażeń, radości i sukcesów. Dzieci rewelacyjnie 

poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami, chętnie współdziałały ze sobą podczas 

zabaw. 

Z niecierpliwością czekamy na następny „KOLOROWY DZIEŃ”  

w przedszkolu. 

                                    Przygotowała: 

                                      Judyta Nowakowska 

 

 

 

 

 


