„W różowej bombce się skryła,
mała śpiąca królewna,
w złocistych pantofelkach…
Różowa suknia zwiewna…”

DZIEŃ RÓŻOWY
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
17.12.2021 r. w trzech Oddziałach Przedszkolnych
świętowaliśmy Dzień Różowy. Mieliśmy okazję utrwalać ten kolor, a także poznawać tradycje
związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. By szybciej zapamiętać różowy
kolor, 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, misie, słomki, kartki, kredki, klocki, balony, a także piłki.

Dzieci uwielbiają zabawy ruchowe. Do porannej gimnastyki wykorzystaliśmy różową
piłkę oraz różowe klocki piankowe. Po zabawach ruchowych zasiedliśmy na dywanie
i rozpoczęliśmy zajęcia dydaktyczne.

W trakcie zajęć dzieci odnajdywały w sali różowe przedmioty. Przedszkolaki szybko
zapamiętały, jak wygląda kolor różowy.

Podczas zajęć usprawnialiśmy umiejętności matematyczne, wykorzystując świąteczne skarpety
i zimowe ubranka. Składaliśmy w całość różową świnkę, a także ćwiczyliśmy słuch
w zagadkach dźwiękowych. Dzieci uwielbiają malować farbami, dlatego też i tym razem
malowaliśmy na różowo świąteczne bombki. Na zajęciach usprawnialiśmy również motorykę
małą poprzez kolorowanie różowymi kredkami, budowanie wieży z różowych klocków oraz w
trakcie zabaw ze spinaczami.

Dzień różowy jest organizowany w miesiącu grudniu. Ponieważ jest to magiczny,
świąteczny czas, postanowiliśmy razem z dziećmi dekorować świąteczne pierniki. Na stole nie
zabrakło kolorowych lukrowych pisaków i oczywiście różowej posypki. Było bardzo wesoło,
a przy stole nie zabrakło łasuchów, którzy nie mogli się oprzeć zapachom pierniczków.

Nadszedł czas na różowy poczęstunek. To jest ulubiony moment dzieci, w trakcie
kolorowych dni. Wszyscy bawili się doskonale. Na stole była rozłożona różowa serwetka.
Dzieci jadły pyszny malinowy jogurt, malinowe ciastka, różowe żelki, kanapki z różową
szynką, a także różową galaretkę. Na stole nie zabrakło również pysznych pierników, które
dzieci same dekorowały różową posypką i lukrem.

W ciągu dnia słuchaliśmy piosenek bożonarodzeniowych oraz takich, które są związane
z kolorem różowym. Czekała na nas kolejna, różowa zabawa - taniec z różowymi wstążkami
z bibułki do muzyki, w którym nasze różowe paski tańczyły i wirowały, jak im nakazaliśmy.

Następnie rozpoczęliśmy zajęcia plastyczne, w trakcie, których ozdabialiśmy różowymi
pomponami zieloną choinkę, którą powiesiliśmy na tablicy. To był dzień pełen wrażeń 
Do zobaczenia w styczniu!
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