Żółte słoneczko, żółte kaczeńce nad rzeczką.
Żółta kaczuszka na stawie i żółty motylek w trawie.
I co jeszcze żółtego jest wokół ciebie, kolego?

DZIEŃ ŻÓŁTY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
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Żółty.

Minęło już 7 lat 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 trzech Oddziałach Przedszkolnych.

Przed zajęciami dydaktycznymi, w ramach porannej gimnastyki, dzieci miałay za
zadanie pokonać tor przeszkód. Musiały wykazać się swoją sprawnością ruchową.
Sprawdzana była równowaga, celność w rzutach piłką, szybkość, a także umiejętność
skakania. Po gimanstyce nadszedł czas na zajęcia dydaktyczne. Usiedliśmy w kole
i przywitaliśmy się naszym tradycyjnym powitaniem.

W trakcie zajęć dydaktycznych przypominaliśmy sobie jak wygląda kolor żółty i gdzie
możemy go znaleźć. Rozwijaliśmy umiejętności matematyczne, wykorzystując do tego żółte
żonkile oraz żółte figury geometryczne. Wykonywaliśmy karty pracy związane z kolorem
żółtym. Ćwiczyliśmy motorykę małą, budując z żółtych klocków wieże. W tym dniu
mieliśmy również okazję kolorować na kolor żółty piękne słoneczniki. W drugim oddziale
dzieci stworzyły piękne słoneczka z żółtych pasków papieru oraz żonkile z żółtych korków.
Wykonaliśmy też dużego kurczaka, z odbijanych rączek dzieci, który na koniec dnia ozdobił
drzwi wejściowe do przedszkola. Dzieci bawiły się doskonale.

Przyszedł czas na poczęstunek. Dzieci
nie mogły się doczekać, aż będą próbować
żółtych smakołyków. Na stole leżały żółte
banany,

cytryna,

ciasteczka

o

smaku

cytrynowym, kanapki z serem, chrupki
kukurydziane, ananas, melon, paluszki oraz
płatki kukurydziane z mlekiem. Stół zdobiły
żółte serwetki. Zanim jednak dzieci zaczęły
się częstować, Panie miały przygotowane
jeszcze jedno zadanie. Dzieci z zawiązanymi
oczami

musiały

po

kolei

próbować

przysmaków i ocenić jaki to smak. Dobierały
smak do odpowiednich obrazków i układały
je przy etykietach: kwaśny, słodki, gorzki,
słony. Wszystkie dzieci radziły sobie z tym
zadaniem bardzo dobrze.

Po posiłku wybraliśmy się na spacer w poszukiwaniu żółtych przedmiotów. Udało
nam się znaleźć żółte znaki, szyldy sklepowe, samochody i co najważniejsze piękne kwiaty
zwiastujące nadejście wiosny 

Dzieci w celu utrwalenia żółtego koloru i podsumowania dnia, miały za zadanie
wkleić do zeszytów obrazki, kojarzące się z kolorem żółtym. Dzieci z niecierpliwością
wyczekują kolejnego kolorowego dnia 
Przygotowała:
Januszek Katarzyna

Pozostałe zdjęcia z galerii zdjęć:

