
Творчий проект «Різнокольоровий тиждень» в Мукачівському 

дошкільному навчальному закладі № 5 

 

 
 

З 20  по 24 лютого в Мукачівському дошкільному навчальному закладі 

№ 5 вже другий рік поспіль  проходив творчий проект «Різнокольоровий 

тиждень». Про цікаву ідею та мету проекту більше ми дізналися від 

керівника дошкільного навчального закладу № 5 Марини Орбан. 

«Лютий – це період холодної пори, коли день ще короткий, відсутні 

сонячне тепло та яскраві барви.  

Щоб цікавіше провести цей період ми організували «Кольоровий 

тиждень». Девіз якого: «Життя без чорних смуг».  

Мета проекту – це створення сприятливого психологічного комфорту в 

садочку, розширення та збагачення емоцій дітей, розвиток інтересу до свого 

внутрішнього світу та світу інших людей.  

Кожний день особливий. Він присвячений якомусь кольору і має свою 

тему. Протягом дня заплановані різні заходи: ранкова гімнастика, бесіди про 

колір, психогімнастика, медитації та розваги.  

У понеділок в нас день червоного і білого кольору.  

Тема дня: «Від серця до серця» 

 

Червоний колір – це колір життя, колір гідності, лідерства, потреба 

активно діяти та домагатися успіху; пристрасть, прагнення підкорювати, 



керувати і бути на першому місці. Червоний колір відповідає 

найскладнішому шляху життя – шляху мудрості, шляху кохання.  

Білий колір – чистий, безневинний і вірний. Символізує завершеність і 

досконалість, свободу можливостей і зняття будь-яких бар'єрів. Цей колір 

також символізує чистоту в релігії. До того ж, білий – це символ рівності, 

адже саме в ньому поєднуються всі кольори.  

Вчимо проявляти любов один до одного, бути милосердними, 

допомагати кожному, хто має у цьому потребу.  

У вівторок в нас жовтий колір.  

Тема дня: «Посміхайся всім на зло, щоб в житті тобі везло 

 

 

Жовтий колір – колір сонця, радості і оптимізму. Око радіє, серце 

переповнюється захватом, душа співає, відчуває теплий подих. Жовтий – 

потреба у перспективах, надіях на краще. Колір творчості і життєздатності.  

Вчимо радіти життю у різних обставинах життя, знаходити у всьому 

позитив.  

У середу в нас зелений колір. 

Тема: «Бережи життя на землі». 

 



Зелений – колір природи, рослин. Без них неможливе життя, вони своїм 

корінням йдуть в землю, а листям тягнуться до неба. Небо і земля мають 

цілющу силу. Відповідає сільському господарству і всій економіці, фінансам, 

багатству. Зелений колір – скромний, спокійний, вологий, м’який. Це – надія, 

безпека, розквіт, юність, спокій.  

Вчимо любити, берегти та бути одним цілим з природою.  

У четвер в нас блакитний колір.  

Тема дня: «Чиста вода – довге життя» 

 

Блакитний колір асоціюється з водою і небом, вселяє в душу оптимізм і 

спокій, пригнічує агресивність і негативні емоції. Блакитний – це порядок, 

дисципліна. За допомогою цього кольору можна запобігти конфліктним 

ситуаціям.  

Вчимо позитивно мислити, мріяти, добиватись поставленої мети.  

П’ятниця у нас різнокольорова – «Масляна». 
Саме  в п’ятницю кольоровий тиждень у дошкільному навчальному 

закладі підійшов до свого логічного завершення. В цей день усі кольори 

веселки зустрілися разом і гармонійно поєдналися на святкуванні Масляної.  

   Останній тиждень перед Великим постом з давніх-давен в Україні 

вважали передвісником весни і відповідно відзначали – з розвагами, співами, 

ярмаркуванням, троїстими музиками,  жартами. 

   З цієї нагоди і відбулося це чудове свято. Адміністрація закладу, 

педагоги, батьки та вихованці дошкільного закладу весело відзначили цей 

святковий день піснями, хороводами, народними іграми, змаганнями … 

 



Неперевершеним залишився  ярмарок Масляної. Яких тільки 

смаколиків тут не було: і млинців з усілякими начинками, і медових 

пряничків, і смачних вареничків ! Задоволеними залишились всі. Свято 

пройшло на високому рівні, дотримуючись давніх традицій та звичаїв 

українського народу. 

 

Оксана Лендєл, голова профкому 

Мукачівського дошкільного 

навчального закладу № 5 

 


