
ZABAWY WSPOMAGAJĄCE ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE KOLORÓW

1 Czerwone, niebieskie, żółte, zielone, czarne i białe

Rozpoznawanie barw zaczynamy od czerwonego. W tym kolorze gromadzimy znane dziecku
przedmioty na dywanie (np. kubek, piłka, klocki, czapka, itp.). Dziecko siada obok Rodzica i
zaczyna się wspólne oglądanie przedmiotów i ustalanie:

 Co to jest? Do czego to służy? Kogo to jest?
Rodzic wskazuje gestem wszystkie przedmioty i stwierdza: Czerwony kubek… Piłka także jest
czerwona… Czerwone klocki… Wszystko w czerwonym kolorze. Kolor czerwony… Powiedz:
czerwony.
Następnie Rodzic kładzie kilka przedmiotów w innym kolorze, np. niebieskim. Pyta:  Czy to
też jest czerwone (pokazuje np. niebieskie auto)?
Niektóre trzylatki przecząc energicznie głowami potrafią pokazać przedmioty i powiedzieć: To
czerwone… a to niebieskie.
W podobny sposób trzeba dziecku pomóc identyfikować pozostałe kolory i uczyć znaczenia
słów: zielony, żółty, czarny i biały.

1 Budujemy kolorowe wieże
Na podłodze leży wiele zwyczajnych drewnianych, kolorowych klocków. Rodzic proponuje:
Zbudujemy  taką  (gest)  wysoką  wieżę.  Najpierw ja,  potem ty.  Moja  wieża  będzie  zielona.
Podawaj mi zielone klocki…  Rodzic buduje wieżę aż do katastrofy.  Klocki się rozsypały i
dużo było przy tym śmiechu. Teraz dziecko próbuje budować wieżę:

 mówi, w jakim kolorze ma być wieża, Rodzic podaje odpowiednie klocki, ale czasem
się „myli” i daje dziecku klocek w innym kolorze;

 jeśli dziecko to zauważy, śmiejąc się zmieni klocek na właściwy;

 jeśli dziecko nie zauważy „pomyłki”, Rodzic powinien zdziwić się: Twoja wieża jest
czerwona, a ten klocek nie jest czerwony…

1 Jaki to kolor? Co jest w tym kolorze?

Rodzic siedzi na dywanie i mówi: Trawa rośnie na łące, jest miękka, mokra i … zawiesza głos
i kładzie przed  dzieckiem zieloną kartkę. Jeżeli dziecko od razu nie dopowie: zielona, Rodzic
stwierdzi: To jest zielone… i trawa jest…

Rozejrzyj się dookoła… przynieś coś zielonego i połóż tu  (gest). Gdy są kłopoty, wystarczy
wskazać zielony przedmiot i polecenie staje się zrozumiałe.

W innej wersji tej zabawy Rodzic mówi do dziecka: Świeci słońce. Grzeją słoneczne promyki.
Słońce  jest…  Zawiesza  głos  i  kładzie  przed  dzieckiem  żółtą  kartkę. Dziecko  powinno
dopowiedzieć:

 Żółte… Jeżeli wstrzymuje się od odpowiedzi, dorosły podpowiada:

 Słońce  jest  żółte…  To  (wskazuje  kartkę)  też  jest  żółte.  Rozejrzyj  się  dookoła…
Przynieś i połóż  to coś w kolorze żółtym…

Podobnych ćwiczeń musi być dużo. Nie wszystkie trzeba przeprowadzić jednego dnia: dwa,
trzy zupełnie wystarczą, ale za kilka dni trzeba je powtórzyć.
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