
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Мета: закріпити знання основних кольорів; розвивати увагу, зорову 

пам'ять. 

ХІД ГРИ 

Перед дитиною розкладені кольорові олівці чи фломастери (шість 

основних кольорів), її просять уважно подивитися на них і 

запам'ятати кольори. Потім дитина заплющує очі, дорослий забирає 

один із предметів. Завдання для малюка: розплющити очі і сказати, 

олівець якого кольору зник. 

 

 
 

 

 



 
 

Мета: вправляти дітей у розрізненні та називанні основних кольорів 

шляхом зіставлення. 

ХІД ГРИ 

Викласти на столі великі аркуші кольорового паперу — галявини. 

Дітям роздати по декілька симетричних іграшок різного 

кольору. Ігри на розвиток відчуттів і сприймань 

Запропонувати викласти іграшки на галявині відповідного кольору. 

Звернути увагу дітей на те, що різні предмети (квітка і неваляйка) 

можуть бути одного кольору, що є однакові предмети (жовта і синя 

квітка), але галявини в них різні. Якщо дитина буде збирати разом 

схожі предмети різних кольорів, показати їй, що не у всіх іграшок 

колір зливається з кольором галявини. 

 

 

 
 

 

 



 
 

Мета: закріпити знання кольорів, розуміння слів «однакові», 

«парні»;   виховувати   увагу, швидкість реакції на слово. 

ХІД ГРИ 

Вихователь пов'язує на руці кожної дитини стрічку. Колір стрічок 

різний: червоний, жовтий, зелений і т. ін. Він повторюється, щоб діти 

могли знайти однаковий і утворити пару. 

Пов'язавши стрічку на руку, вихователь дає можливість дітям 

подивитися на неї, погратись, з'ясовує, як малюки розрізняють 

кольори: 

Олю, у тебе якого кольору стрічка? а в тебе, Володю? у кого 

однакового кольору стрічки, підніміть їх угору. 

Так вихователь підводить малюків до розуміння правил гри. Потім 

промовляє: 

— Діти, зараз ми пограємо. Ви будете бігати по кімнаті, хто куди 

захоче. А коли я скажу: «Знайди собі пару», — ви будете шукати 

того, у кого стрічка такого ж кольору. 

 

 



 
 

Мета: вправляти   дітей   у розрізненні   основних кольорів, 

розмірів   предметів,   розвивати пам'ять, мовлення. 

ХІД ГРИ 

Перед дитиною розкладіть по порядку чотири круга різного кольору 

і 

розміру, які відрізняються в діаметрі один від одного на 0,5 см. 

Попросіть дитину покласти круги один на одного по порядку від 

найбільшого так, щоб було видно колір кожного круга. Нехай маля 

по порядку назве всі кольори кругів, від найбільшого до 

найменшого, і навпаки. 

Попросіть покласти всі круги . у зворотному порядку, починаючи з 

найменшого, так, щоб круги закривали і приховували один одного. 

 



 
Мета: закріпити знання кольорів, розвивати дрібну моторику рук, 

мовлення, уяву. 

ХІД ГРИ 

Дитині пропонують перетворитися на Чарівника і «намалювати» 

«зелений світ», «червоний світ» і т. ін. В подальшому малюнки 

можна обіграти. Наприклад, складати за ними казки, змінювати їх, 

додавати героїв, домальовувати деталі. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Мета: закріпити з дітьми знання основних кольорів та їх відтінків, 

геометричних форм; вправляти дітей у порядковій лічбі в межах 10; 

розвивати мислення, пам'ять, увагу. 

ХІД ГРИ 

Попередньо підготуйте і роздайте кожній дитині десять 

різнокольорових квадратів. 

Попросіть дітей розкласти квадратики за кольоровою перевагою, 

тобто на перше місце покласти квадратик того кольору, який їм 

найбільш* подобається, і т. ін. 

Потім запропонуйте дітям пояснити, чому ті чи інші кольори 

подобаються їм більше або менше. Примітка 

1.  У ході виконання завдання доречно ставити питання (на 

вправляння в порядковій лічбі: «На першому місці в тебе квадрат 

якого кольору? а на третьому, п'ятому?» і т. ін.). 

1. Можна запропонувати дітям визначити найулюбленіші кольори всієї 

групи, доповнити елементи дизайну відповідної кольорової: гами. 

2. Прочитати дітям декілька віршів різних поетів і попросити їх 

відповісти, який колір асоціюється в них із цими віршами. 

4.  Попросити дітей пояснити значення висловів, що складаються з 

назв 

кольорів: зелена нудьга, сіре життя, рожеві мрії, білі ночі та ін. 

До   найбільш   образних   і   оригінальних   пояснень   запропонуйт

е   дітям намалювати картинки. 

 

 

 

 

 

 



 
Мета: закріпити вміння розрізняти та називати кольори та їх 

відтінки. 

ХІД ГРИ 

Запропонуйте дітям стати в коло, витягнути руки вперед, стуливши 

долоні. На долоні розкласти декому з дітей кольорові предмети чи 

іграшки. Діти говорять хором: 

Червоний, жовтий, синій — 

Вибираєм колір милий! 

Ті, у кого в руках кольорові предмети, вибігають на середину кола і 

показують свої кольори, називають їх по черзі. Решта дітей, що 

стоять в колі, називають предмети чи явища цього кольору. Діти, що 

не змогли назвати предмет певного кольору, залишаються в колі, але 

з гри вибувають. Перемагає той, хто залишиться останнім. Той чи 

інший колір має пройти один-два круга, перш ніж діти почнуть 

розігрувати наступний колір. Після гри запропонувати дітям 

намалювати, як веселка розфарбовує землю в різні кольори. 

 

 



 
 

Мета: закріпити вміння розрізняти і називати кольори та їх 

відтінки. 

ХІД ГРИ 

Ця гра може бути продовженням попередньої. Із перерахованих 

предметів того чи іншого кольору, запропонуйте дітям придумати 

казку. 

1.  Початок гри повторюється, а діти, що стоять всередині кола, 

говорять перше речення казки свого кольору, а потім решта дітей по 

черзі додають по одному реченню. 

1. Казку складає від початку і до кінця переможець попередньої гри. 

1. Всіх дітей поділити на 7 груп (7 кольорів веселки), кожна група 

складає казку свого кольору. 

2. Кожне речення казки починається з нового кольору спектру. 

Виходить «веселкова казка». 

3. Кожна дитина придумує і малює казку свого улюбленого кольору. Із 

малюнків та казок, записаних дорослим, оформляється стенд 

«Казкова палітра землі». 

 

 



 
 

Мета: розвивати    вміння    розрізняти    кольори, творчу уяву. 

ХІД ГРИ 

Роздайте дітям кольорові картинки і запропонуйте їм придумати і 

намалювати веселу історію про те, як сонечко на один день стало 

синім, зеленим, коричневим і т. ін. Наприклад: одного разу сонечко 

вирішило піти до зеленого гаю. Коли воно втомилося і лягло 

перепочити під зеленою берізкою, берізка вирішила подарувати 

йому свій зелений колір на один день. Подивилися на нього 

пташенята, звірята — і не впізнали. 

 

 
 



 
 

Мета: розвивати вміння розрізняти кольори, творчу уяву. 

ХІД ГРИ 

Одну дитину попросити, вийти з кімнати. Решті дітей запропонуйте 

задумати якийсь колір і відобразити його жестами. Наприклад, якщо 

задумати зелений колір, то хтось доторкнеться до зеленої стрічки, 

хтось буде колихатись, як дерево, хтось — поливатиме травичку. За 

цими діями, жестами дитина, що виходила, має відгадати задуманий 

колір. У гру можна грати групами 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Мета: розвивати вміння розрізняти кольори, творчу уяву. 

ХІД ГРИ 

Роздати дітям кольорові олівці чи маркери, фломастери. Називати 

предмети, а діти по черзі малюватимуть кружечок такого кольору, як 

цей предмет, якщо вони чогось не знають — ставлять прочерк. 

Наприклад: трава, апельсин, мак, тигр. Виграє той, у кого найбільше 

кружечків. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Мета: розвивати вміння розрізняти кольори, творчу уяву. 

ХІД ГРИ 

Запропонуйте дітям по черзі назвати різні предмети та явища 

найулюбленішого кольору. Наприклад, якщо улюблений колір 

блакитний, це можуть бути бант, волошка, небо, пролісок. 

  

  

 

 

 

 



 
 

Мета: вчити передавати мелодію за допомогою кольору. 

ХІД ГРИ 

Увімкніть спокійну мелодію і запропонуйте дітям намалювати під 

цю музику кольорові картинки. Можна запропонувати дітям 

декілька уривків для прослуховування. Потім малюнки дітей склеїти 

в загальний кольоровий колаж. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Мета: закріпити з дітьми знання кольорів веселки, розвивати 

образну уяву, мислення, пам'ять; вчити працювати в міні-колективі, 

виражати словом, малюнком власні думки та емоції. 

ХІД ГРИ 

Запропонуйте дітям   «Кольорову вікторину».   Діти   можуть брати 

участь у ній невеличкими групками. Завдання: 

1.  Які географічні кольори ви знаєте (кольори 

морів)? (Чорне,   Червоне, Біле, Жовте) 

1. 2. Перерахуйте   різні    предмети   або   поняття   за   кольорами   ве

селки (червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, 

фіолетовий): 

а)    зі світу речей; 

б)    зі світу рослин; 

в)    зі світу тварин. 

3.    Пригадайте     вірші,     пісні,     вирази,     в    текстах    яких     в

живається будь-який колір. 

4.   Запропонуйте дітям послухати спокійну музику і намалювати під 

цюмелодію кольорові картинки. Потім малюнки можна поєднати в 

загальну 

кольорову картинку. 

  

 


