
„W zielonej trawie zielone świerszcze 

Grają na skrzypcach zielone wiersze 

Zielone unoszą się nuty w powietrze 

Na zielono barwiąc podmuchy wietrzne” 

 

 

 

DZIEŃ ZIELONY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

20.05.2016 r. w Oddziale Przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Zielony.                                                  

Wszyscy ubrani na zielono z zawiązanymi na szyi zielonymi chustkami, wzięli udział                 

w zabawach związanych z kolorem zielonym. 

Dzień rozpoczęliśmy od porannej gimnastyki, która polegała na tańcu z balonami. 

Następnie zorganizowaliśmy ćwiczenia, do których wykorzystaliśmy kolorowe stopy                           

z samogłoskami. Chłopcy nie tylko usprawniali motorykę dużą, utrwalali nazwy kolorów,       

ale także wykonywali ćwiczenia samogłoskowe. Po porannej gimnastyce dekorowaliśmy salę. 

W dniu zielonym balony wykorzystaliśmy do wykonania ogromnej gąsienicy. Dzieciom 

bardzo podobała się nowa dekoracja, którą powiesiliśmy na tablicy sali przedszkolnej.  



 

Czas na zajęcia edukacyjne. Usiedliśmy w kole, aby się ze sobą przywitać. Jak zawsze 

rozpoczęliśmy je od ćwiczeń wstępnych. Ćwiczenia oddechowe wykonaliśmy z pomocą 

zielonych słomek i żab, którym dzieci pomagały wskoczyć do stawu. Dzieci z radością 

uczestniczyły w zabawach. W trakcie zajęć dydaktycznych mieliśmy gości. Dzieci usłyszały 

historyjkę o zielonym smoku, zielonej żabie i chłopczyku w zielonej koszulce.                                   

Po wysłuchaniu historyjki postacie z bajki pomagały dzieciom utrwalać kolory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do zadań utrwalających kolory wykorzystywaliśmy plansze z kolorami, kolorową 

gąsienicę, tablicę z łąką pełną kolorowych motyli, kolorowy kwiatek z samogłoskami, oraz 

kolorowe spinacze.  

 

Następnie rozpoczęliśmy zajęcia plastyczne, w trakcie których malowaliśmy zieloną 

żabę. Nie tylko żaba była zielona. Zielone były również ręce, nosy i policzki dzieci. Zabawy 

farbami wywołują uśmiech na twarzy dzieci. Po skończonej pracy zielona żaba ozdobiła 

drzwi oddziału przedszkolnego.  

 

 

 

 

 

 

 



Dzień zielony uczciliśmy zielonym poczęstunkiem. Na stole leżały zielone serwetki                    

i bukiet pięknych kwiatów z zielonymi listkami w zielonej doniczce. Do picia dzieci miały 

przygotowany zielony napój. W takcie takich poczęstunków przedszkolaki mają okazję 

poznać nowe smaki. Na stole znalazły się zielone galaretki, groszek, sałata, szczypiorek, 

gruszki winogrono, ogórki, a także pyszne zielone kiwi. Mimo takiego wyboru, dzieci 

najczęściej sięgały po zielone galaretki.  

 

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

Do zeszytów wklejaliśmy zielone kartki z atrybutami utrwalanego koloru. Zbliża się koniec 

roku, a nasze zeszyty robią się coraz grubsze  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie zielonego dnia, dzieci miały niesamowitą atrakcję. Uczniowie naszej 

placówki wystawili sztukę teatralną pt. „Śpiąca królewna”. Ustawiliśmy się w parach                         

i ruszyliśmy do świetlicy szkolnej. Przedstawienie było niesamowite. Wszystkie dzieci                       

z zaciekawieniem i fascynacją patrzyły na występujących młodych aktorów. Na zakończenie 

biliśmy głośne brawa. To był bardzo emocjonujący dzień. Naszym starszym kolegom                          

i koleżankom należą się gratulacje za tak wspaniały występ. Gratulujemy!  

 

    Przygotowała: 

                                                                                               Januszek Katarzyna 


