
MARCHEWKA  

Jest pomarańczowa,  

znasz ją bardzo dobrze,  

dla wszystkich bardzo zdrowa,  

nikt się jej nie oprze.  

Jedz marchewkę w zupie  

no i na surowo,  

bo w niej witaminy drzemią,  

rosnąć ci pozwolą. 

 

 

 

POMARAŃCZOWY DZIEŃ W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

26 LISTOPADA 2021 r. odbył się kolejny dzień z cyklu „Kolorowe Dni”. W tym miesiącu 

kolorem przewodnim był POMARAŃCZOWY. Każdy z nas jak zawsze w takim dniu przyszedł 

do Przedszkola w ubraniu, mając zaakcentowany kolor. Dekoracja sali w tym dniu była również 

w dominującym tego dnia kolorze. Jak zawsze czekały na nas różne niespodzianki. 

Jednym z pierwszych zadań w tym dniu było wykonanie pracy plastycznej.  Polegało 

ono na zaklejeniu białych kółek POMARAŃCZOWĄ plasteliną, tak aby powstał rysunek 

marchewki i dyni. Przy okazji tej pracy mogliśmy poćwiczyć nasze małe paluszki, dzięki którym 

powstawały plastelinowe kuleczki. Było to bardzo precyzyjne, ale fajne zadanie. Po 

skończonych pracach pani zawiesiła je na tablicy w sali.  

          



 

  

Kolejne zadanie to już poważna nauka i jej królowa, czyli matematyka. Dziś czekały na nas 

Karty Pracy, w których musieliśmy policzyć pomarańcze lub dynie i spinaczem zaznaczyć 

prawidłową cyfrę, która wskazywała, ile jest tych owoców na obrazku. 

  

  

Po matematyce przyszedł czas na edukację polonistyczną. Dziś nasze zadanie polegało na 

ułożeniu napisu i przyklejeniu go w odpowiednim miejscu. Następnym zadaniem z tego 

zakresu było wybranie POMARAŃCZOWYCH ubrań, warzyw, owoców i kwiatków oraz 

przyklejeniu ich na przygotowanej planszy szafy, pola, koszyka i łąki. Sprawiło nam to ogromną 



radość i wymagało od nas dużej koncentracji uwagi, ponieważ były tam też znaczki z innymi 

kolorami. 

    

 

Przy kolejnym zadaniu została obudzona nasza wyobraźnia. Naszym zadaniem było ułożenie 

różnych budowli z klocków, oczywiście w kolorze POMARAŃCZOWYM. Jedni układali przy 

stoliku, a inni skoncentrowali się na pracy grupowej i układali na podłodze. 

      

Na koniec została nam zabawa matematyczna. Wśród rozsypanych na podłodze 

POMARAŃCZOWYCH figur musieliśmy znaleźć takie same. Była bardzo duża rywalizacja, kto 

znajdzie najwięcej takich samych figur. Sprawdziliśmy się, czy dobrze znamy wszystkie figury. 



 

  

Po skończonych wszystkich zabawach mogliśmy sobie odpocząć, słuchając muzyki 

relaksacyjnej. Zasłużyliśmy na to, ponieważ wykonaliśmy wszystkie zaplanowane na ten dzień 

zadania. 

To był jak zwykle niezapomniany dzień, który dostarczył nam wiele wspaniałych 

przeżyć. Już z niecierpliwością wszyscy czekamy na kolejny miesiąc, który przywita nas nowym 

kolorem. 

 

Do zobaczenia w grudniu 

Kinga Zarychta – Rek  


