
Żółte słoneczko, żółte kaczeńce nad rzeczką. 

Żółte banany, żółte cytryny. 

Żółta kaczuszka na stawie i żółty motylek w trawie. 

I co jeszcze żółtego jest wokół ciebie, kolego?  

 

 

DZIEŃ ŻÓŁY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

 

29.03.2019 r. w Oddziałach Przedszkolnych obchodziliśmy Dzień Żółty.                                                 

Minęły już 4 lata od kiedy realizujemy program Kolorowe Dni. W marcu 2015 roku pierwszy 

raz założyliśmy żółte chustki i poznawaliśmy kolor żółty. Dziś w ramach przypomnienia, 

utrwalaliśmy kolor w trakcie gier i zabaw w czterech Oddziałach Przedszkolnych. Dzień 

rozpoczęliśmy od ustrojenia sali w żółte kurczaki, które wykonaliśmy z balonów. Później 

wykonywaliśmy ćwiczenia poranne z wykorzystaniem koloru żółtego. 

 

Czas na zajęcia dydaktyczne. Usiedliśmy w kole i przywitaliśmy się naszym 

tradycyjnym powitaniem. Po ustaleniu obecności rozpoczęliśmy zajęcia dydaktyczne. 

Zaczęliśmy od ćwiczeń wstępnych, do których wykorzystaliśmy żółte słomki i żółte piórka, 

które zgubiła żółta kaczuszka.  

W trakcie zajęć dydaktycznych przypominaliśmy sobie, jak wygląda kolor żółty.                          

Utrwalaliśmy samogłoski przy użyciu kolorowego kwiatu. Rozwijaliśmy umiejętności 

matematyczne, wykorzystując do tego żółte kurczaki, żółte figury geometryczne oraz zadanie 

ze słoikami do ćwiczeń klasyfikacji. Ćwiczyliśmy motorykę małą budując z żółtych klocków 

wieże. Dzieci miały za zadanie także dopasować motyle do planszy w odpowiednich 



kolorach. W tym dniu mieliśmy również okazję malować farbami na kolor żółty piękne 

wiosenne kurczaki. W drugim oddziale kurczaki powstały w trakcie pracy plastyczno – 

przestrzennej. W innym zaś, na wystawie prac plastycznych, zawitały żółte żonkile z korków 

od butelek. Dzieci bawiły się doskonale. 

Przyszedł czas na poczęstunek. Dzieci nie mogły się doczekać próbowania 

przygotowanych smakołyków. Na stole leżały żółte banany, cytryna, wafelki, kanapki                

z żółtym dżemem i z serem, chrupki kukurydziane, żółte jabłka oraz żółta galaretka                           

z bananami. Stół zdobiły piękne żółte wiosenne tulipany, żółte serwetki oraz maskotki.  

 

 

 



 

 

Dzieci w celu utrwalenia żółtego koloru i podsumowania dnia, miały za zadanie 

wkleić do zeszytów obrazki kojarzące się z kolorem żółtym. Na koniec dnia w nagrodę                     

za dobrą pracę, chłopcy dostali uśmiechnięte żółte buźki. Dzieci z niecierpliwością wyczekują 

kolejnego kolorowego dnia   

Przygotowała:                                                                                               

Januszek Katarzyna 

 

 



Pozostałe zdjęcia z galerii zdjęć: 

 

 

 

 



 


