
W błocie się tapla mała 

różowa świnka, maliny 

różowe zjadła dziewczynka. 

 

 

 

DZIEŃ RÓŻOWY 

 W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

 

18.12.2015 r. w Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Różowy. Ten dzień 

należał zdecydowanie do koloru różowego! Mieliśmy okazję utrwalać kolor różowy, a także 

poznawać tradycje związane ze zbliżającym się Świętem Bożego Narodzenia. Dzieci jak 

zawsze założyły na szyję różowe chustki, a następnie pompowały różowe balony.                          

Dla lepszego utrwalenia różowego koloru zorganizowaliśmy w sali różowy kącik tematyczny, 

w którym znalazła się nie tylko książka o różowym prosiaczku i plakaty na temat omawianej 

barwy, ale również różne skarby w odcieniach różu: wstążki, miseczki, prosiaczki, misie, 

słomki, kartki, kredki, klocki, balony, a także piłki.  

Chłopcy uwielbiają zabawy ruchowe                                    

z wykorzystaniem skocznej muzyki. Poranną 

gimnastykę umilały nam różowe balony. Zgodnie                     

z rozkładem dnia po gimnastyce, zasiedliśmy                          

na dywanie  i rozpoczęliśmy zajęcia dydaktyczne. 



Jak co dzień, przed śniadaniem przywitaliśmy się wszyscy razem na dobry początek dnia,               

a przy okazji pokazywaliśmy kolor różowy na naszych ubraniach. W trakcie zajęć 

dydaktycznych chłopcy pokazywali swoje różowe zabawki, które przynieśli z domu. Pani 

pokazała  różowego misia, który miał wokół siebie różowe przedmioty. Przedszkolaki szybko 

zapamiętały jak wygląda kolor różowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie zajęć usprawnialiśmy umiejętności matematyczne wykorzystując świąteczne 

skarpety i zimowe ubranka. Składaliśmy w całość różową świnkę, a także ćwiczyliśmy słuch 

w zagadkach dźwiękowych. 

 

 



Jeszcze przed obiadem zrobiliśmy różowy poczęstunek. Wszyscy bawili się doskonale.                     

Na stole były rozłożone różowe serwetki. Chłopcy jedli pyszny malinowy jogurt, malinowe 

ciastka, różowe cukierki, a także różową galaretkę. Na stole nie zabrakło również soku 

grejpfrutowego w kolorze różowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu dnia słuchaliśmy piosenek bożonarodzeniowych oraz takich, które są związane                      

z kolorem różowym. Czekała też przedszkolaków kolejna, różowa zabawa - taniec przy 

muzyce, z różowymi wstążkami z bibułki, w którym nasze różowe paski tańczyły i wirowały. 

 



Następnie rozpoczęliśmy zajęcia plastyczne, w trakcie których najpierw rwaliśmy na małe 

kawałki bibułę, a następnie przyklejaliśmy ją na szablon różowej bombki. Na koniec bombkę 

ozdobiliśmy różową wstążką. Piękną ozdobę choinkową powiesiliśmy na tablicy. Wszyscy 

mieli okazję podziwiać prace przedszkolaków. 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec dnia zrobiliśmy sobie różowe pamiątkowe zdjęcie  

 

Przygotowała: 

                                                                                               Katarzyna Januszek 


