
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 2 

УДК 373.2.016 : 811.161.2’342.2] : 37.025 (08) 

ББК 74.57 

         Р 49 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 

(наказ № 750 від 24.06.2014 р.) 

 
Рецензенти:  

Блеч Г. О. – кандидат педагогічних наук,  

старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки НАПН України; 

Карікова І. А. – вчитель-логопед ДНЗ № 1 „Сонячний” м. Бучі Київської області. 

 

Рібцун Ю. В.  

Р 49  Мелодії кольорових звуків. Фонетико-фонематична компетентність 

дошкільника : альбом для ігор-занять із дітьми 5–6 років. – К., 

2014. – 210 с. : іл. – (Серія „Мовленнєва полікомпетентність 

дошкільника”). 

 

В альбомі подано ілюстративний та ігровий матеріал для індивідуальної 

роботи з дошкільниками 5–6 років із вивчення та розрізнення звуків 

української мови, закріплення назв кольорів і відтінків. Альбом 

розрахований на вихователів дошкільних навчальних закладів, у т. ч. й 

спеціальних компенсуючого типу, учителів початкових класів, учителів-

логопедів, корекційних педагогів, студентів педагогічних навчальних 

закладів, батьків. 

УДК 373.2.016 : 811.161.2’342.2] : 37.025 (08) 

ББК 74.57 

 

 

 

 

© Рібцун Ю. В., 2014 



   

 3 

 

ЗМІСТ  

 

ВСТУП ……………………………………………………………………………………………...6 

 

ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ ЗА УМОВ 

НОРМАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ ………………………………………………………………..8 

 

ВІРШИКИ ЧУДОВІ РІЗНОКОЛЬОРОВІ ……………………………………………………..15 

Білий колір ……………………………… 15 Салатовий колір ………………………… 27 

Блакитний колір ……………………… 17 Сірий колір ………………………………. 29 

Жовтий колір …………………………… 19 Синій колір ………………………………. 31 

Зелений колір ………………………… 21 Фіолетовий колір ………………………… 32 

Коричневий колір ……………………… 22 Червоний колір …………………………… 34 

Оранжевий колір ……………………… 24 Чорний колір ……………………………… 36 

Рожевий колір ………………………… 25   

Вірші, в яких зустрічаються назви двох кольорів …………………………………………… 38 

Вірші, в яких зустрічаються назви трьох і більше кольорів ………………………………. 40 

 

КОЛЬОРОВІ СТОРІНКИ ………………………………………………………………………..43 

Структура кольорових сторінок ………………………………………………………………...43 

Як працювати з кольоровими сторінками ………………………………………………………44 

[Б’] – біла сторінка ……………………… 55 [Ж] – оранжева сторінка ……………… 115 

[Б’] – [Д′] – біла сторінка ……………… 56 [Ж] – [С] – жовта сторінка …………… 116 

[Б] – блакитна сторінка ………………… 57 [Ж] – [С] – рожева сторінка ………… 117 

[Б’] – [Б] – біла сторінка ……………… 58 [Ж] – [С] – оранжева сторінка ……… 118 

[Б] – [Б’] – блакитна сторінка ………… 59 [Ж] – [З] – жовта сторінка …………… 119 

[Б] – [Д] – блакитна сторінка …………… 60 [Ж] – [З] – рожева сторінка ………… 120 

[Б] – [П] – блакитна сторінка …………… 61 [Ж] – [З] – оранжева сторінка ……… 121 

[К] – коричнева сторінка ……………… 62 [Ж] – [Ш] – жовта сторінка ………… 122 

[К] – блакитна сторінка ………………… 63 [Ж] – [Ш] – рожева сторінка ………… 123 

[К] – [Т] – коричнева сторінка ………… 64 [Ж] – [Ш] – оранжева сторінка ……… 124 

[К] – [Т] – блакитна сторінка …………… 65 [Л] – біла сторінка ……………………. 125 

[К] – [Г] – коричнева сторінка ………… 66 [Л] – зелена сторінка ………………….. 126 



   

 4 

[К] – [Г] – блакитна сторінка …………… 67 [Л] – салатова сторінка ………………. 127 

[К] – [Х] – коричнева сторінка …………. 68 [Л] – фіолетова сторінка ……………… 128 

[К] – [Х] – блакитна сторінка ………… 69 [Л] – блакитна сторінка ………………. 129 

[Ф’] – фіолетова сторінка ……………….. 70 [Л] – [В] – біла сторінка ……………… 130 

[Ф’] – [В’] – фіолетова сторінка ……… 71 [Л] – [В] – зелена сторінка …………… 131 

[Ф’] – [Ф] – фіолетова сторінка ………… 72 [Л] – [В] – салатова сторінка ………… 132 

[С′] – сіра сторінка ………………………. 73 [Л] – [В] – фіолетова сторінка ……… 133 

[С′] – [Ц′] – сіра сторінка ……………….. 74 [Л] – [В] – блакитна сторінка ………… 134 

[С′] – [С] – сіра сторінка ………………… 75 [Л] – [Й] – біла сторінка ……………… 135 

[С] – синя сторінка ………………………. 76 [Л] – [Й] – зелена сторінка …………… 136 

[С] – салатова сторінка ………………….. 77 [Л] – [Й] – салатова сторінка ………… 137 

[С] – [Х] – синя сторінка ……………….. 78 [Л] – [Й] – фіолетова сторінка ……….. 138 

[С] – [Х] – салатова сторінка …………… 79 [Л] – [Й] – блакитна сторінка ………… 139 

[С] – [Ф] – синя сторінка ……………… 80 [Л] – [Л′] – біла сторінка ……………… 140 

[С] – [Ф] – салатова сторінка …………… 81 [Л] – [Л′] – зелена сторінка …………... 141 

[С] – [Ч] – синя сторінка ……………… 82 [Л] – [Л′] – салатова сторінка ………… 142 

[С] – [Ч] – салатова сторінка …………… 83 [Л] – [Л′] – фіолетова сторінка ……… 143 

[С] – [Ш] – синя сторінка ……………….. 84 [Л] – [Л′] – блакитна сторінка ………. 144 

[С] – [Ш] – салатова сторінка …………... 85 [Л] – [Р] – біла сторінка ……………… 145 

[С] – [Ц] – синя сторінка ………………... 86 [Л] – [Р] – зелена сторінка ……………. 146 

[С] – [Ц] – салатова сторінка …………… 87 [Л] – [Р] – салатова сторінка …………. 147 

[С] – [З] – синя сторінка ………………… 88 [Л] – [Р] – фіолетова сторінка ……….. 148 

[С] – [З] – салатова сторінка ……………. 89 [Л] – [Р] – блакитна сторінка ………… 149 

[С] – [С′] – синя сторінка ……………….. 90 [Р] – рожева сторінка ………………… 150 

[С] – [С′] – салатова сторінка …………... 91 [Р] – сіра сторінка …………………….. 151 

[З] – зелена сторінка …………………….. 92 [Р] – оранжева сторінка ………………. 152 

[З] – [Ш] – зелена сторінка …………….. 93 [Р] – коричнева сторінка ……………… 153 

[З] – [Ж] – зелена сторінка ……………… 94 [Р] – чорна сторінка …………………... 154 

[З] – [Ц] – зелена сторінка ……………… 95 [Р] – червона сторінка ………………… 155 

[З] – [С] – зелена сторінка ………………. 96 [Р] – [Г] – рожева сторінка …………… 156 

[З] – [З′] – зелена сторінка ………………. 97 [Р] – [Г] – сіра сторінка ……………….. 157 

[Ч] – чорна сторінка …………………….. 98 [Р] – [Г] – оранжева сторінка ………… 158 

[Ч] – червона сторінка …………………. 99 [Р] – [Г] – коричнева сторінка ……… 159 

[Ч] – коричнева сторінка ……………….. 100 [Р] – [Г] – чорна сторінка …………….. 160 

[Ч] – [Т] – чорна сторінка ……………… 101 [Р] – [Г] – червона сторінка ………….. 161 



   

 5 

[Ч] – [Т] – червона сторінка …………….. 102 [Р] – [Й] – рожева сторінка …………... 162 

[Ч] – [Т] – коричнева сторінка ………….. 103 [Р] – [Й] – сіра сторінка ……………… 163 

[Ч] – [С] – чорна сторінка ………………. 104 [Р] – [Й] – оранжева сторінка ………… 164 

[Ч] – [С] – червона сторінка ……………. 105 [Р] – [Й] – коричнева сторінка ……… 165 

[Ч] – [С] – коричнева сторінка …………. 106 [Р] – [Й] – чорна сторінка ……………. 166 

[Ч] – [Ц] – чорна сторінка ………………. 107 [Р] – [Й] – червона сторінка ………….. 167 

[Ч] – [Ц] – червона сторінка ……………. 108 [Р] – [Л] – рожева сторінка …………… 168 

[Ч] – [Ц] – коричнева сторінка …………. 109 [Р] – [Л] – сіра сторінка ………………. 169 

[Ч] – [Ш] – чорна сторінка ……………… 110 [Р] – [Л] – оранжева сторінка ………… 170 

[Ч] – [Ш] – червона сторінка …………… 111 [Р] – [Л] – коричнева сторінка ……… 171 

[Ч] – [Ш] – коричнева сторінка ………… 112 [Р] – [Л] – чорна сторінка ……………. 172 

[Ж] – жовта сторінка ……………………. 113 [Р] – [Л] – червона сторінка ………….. 173 

[Ж] – рожева сторінка …………………... 114   

 

БУДЕМО МИ РАЗОМ ГРАТИ – МОВУ Й КОЛЬОРИ ВИВЧАТИ ………………………...174 

 

ФАРБА МАЛЮЄ, КОЛІР ЛІКУЄ ……………………………………………………………...195 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………………………………..201 

 

ДОДАТКИ ………………………………………………………………………………………..202 

Додаток 1. Розрізні предметні картинки до гри „Кольорові піжмурки” …………..202 

Додаток 2. Розрізні предметні картинки до гри „Як сказати краще?” ……………205 

Додаток 3. Розрізні картинки-підказки до гри „Кольоровий світ навколо” ………..206 

 

 



   

 6 

ВСТУП 

 

Дошкілля – це той сензитивний період, коли відбувається інтенсивне 

формування та удосконалення мислення, мовлення, сприймання, пам’яті, уваги, 

фантазії, емоцій. Проте сама дитина не здатна скористатися такими сприятливими 

умовами для власного розвитку, тож вона конче потребує допомоги, насамперед 

педагогів і батьків. 

Загальновідомо, що всі функції та системи людського організму пов’язані між 

собою, так само як і психічні процеси. Тож незавершеність у розвитку сприймання 

затримує формування усіх інших пізнавальних процесів. Гармонійний розвиток 

сенсорно-перцептивної сфери дошкільника можливий лише завдяки повноцінному 

формуванню відповідних віку дитини видів діяльності та форм спілкування. Тільки 

постійно спілкуючись із дитиною, проводячи з дошкільником спеціальні ігри-заняття, 

граючи з нею в різні види ігор, організовуючи спостереження й елементарні досліди, 

дорослий сприятиме удосконаленню її мовлення, формуванню та закріпленню 

сенсорних еталонів (кольору, форми, величини). Щоб така робота дорослого з 

дитиною стала більш цікавою та ефективною, нами і створений альбом „Мелодії 

кольорових звуків”.  

Вміння розрізняти і називати кольори – важливий крок у психофізичному 

розвитку дошкільника. Зорове сприймання дитини є опредмеченим і важливим у 

становленні пізнавальної та мовленнєвої активності, формуванні практичної 

діяльності. Кожен предмет оточуючого світу має своє забарвлення і саме колір є 

однією з важливих характеристик предмета. У кольорі втілюються як ставлення 

дитини до предмета, так і внутрішні переживання щодо побаченого чи почутого, 

настрій. 

Колір починає сприйматися дітьми від самого народження, бо зоровий 

аналізатор вже повноцінно працює (це не стосується малюків із вродженими 

аномаліями зору), але для впізнавання, розрізнення та подальшого називання кольорів 

і відтінків потрібно досить багато часу, адже ці вміння, так само як і мовленнєві, 

формуються упродовж усього періоду дошкільного дитинства. 

Світ навколо нас різнобарвний, проте знайомство з натуральними фарбами у 

природі напряму не завжди можливе. Саме тому нами підібрано різнокольоровий 

ілюстративний матеріал, де натуралістично представлений рослинний (овочі, фрукти, 

ягоди, дерева) і тваринний (свійські і дикі тварини, птахи, комахи) світ, ігри та 

вправи, які сприятимуть засвоєнню назв кольорів і відтінків, формуванню мовлення. 
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Завдання педагогів і батьків – допомогти дитині сформувати і закріпити потрібні 

уміння та навички, зміцнити набуті знання. 

Альбом „Мелодії кольорових звуків” складається з 5 розділів.  

Перший розділ – „Формування сенсорно-перцептивної сфери у дітей за 

умов нормального онтогенезу” – розповідає про розвиток зорового сприймання у 

дітей, послідовність формування сприймання кольору, методи ознайомлення 

дошкільників із кольорами та відтінками, шляхи подолання стереотипу домінуючого 

кольору предмета, що надзвичайно важливо знати дорослим при ознайомленні дітей 

із кольорами та відтінками. 

Другий розділ – „Віршики чудові різнокольорові” – представлений трьома 

добірками віршованого матеріалу відповідно до ступеня ускладнення. Перша добірка 

віршів містить віршовані мініатюри, загадки, скоромовки, в змісті яких зустрічається 

лише назва одного кольору, друга добірка – двох кольорів, третя – трьох і більше 

кольорів. Дібраний мовленнєвий матеріал можна використовувати як для закріплення 

знання дітьми назв кольорів і відтінків, так і збагачення словника, розвитку 

мнестичної діяльності шляхом вивчення напам’ять віршованих мініатюр. 

Третій розділ – „Кольорові сторінки” – є найбільшим і названий так тому, що 

кожна його сторінка кольорова та насичена ілюстративним матеріалом із 

автоматизації (вивчення і закріплення) та диференціації (розрізнення) звуків 

української мови. На сторінці зображені такі предмети, які не лише мають один колір, 

а й містять у своїй назві той чи інший спільний звук, наявний у назві кольору. Цей 

розділ стане також в нагоді при збагаченні та уточненні лексичного складу рідної 

мови.  

Четвертий розділ – „Будемо ми разом грати – мову й кольори вивчати” – 

пропонує варіанти ігор та вправ, які можна використати під час ігор-занять із дітьми з 

метою закріплення назв кольорів і відтінків, а також формування мовленнєвої 

полікомпетентності. 

П’ятий розділ – „Фарба малює, колір лікує” – пояснює, що означає той чи 

інший колір і як він може негативно чи позитивно вплинути на психофізичний стан 

дитини. 

Завершує альбом список рекомендованої літератури, а також додатки у вигляді 

розрізних предметних картинок до ігор. 

Сподіваємось, що представлений ілюстративний та ігровий матеріал викличе 

інтерес, буде корисним і активно використовуватиметься вами під час проведення 

ігор-занять з дітьми. 
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ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ СФЕРИ  

У ДІТЕЙ ЗА УМОВ НОРМАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ  

 

Сенсорно-перцептивну сферу особистості складають два досить складних 

психічних процеси – відчуття та сприймання, що обумовлені розвитком сенсорних, 

мнемічних, вербальних та ін. психофізіологічних функцій. Відчуття полягає у 

відображенні окремих властивостей предметів, явищ навколишньої дійсності, станів 

внутрішніх органів за умови безпосереднього впливу подразників на органи чуттів. 

Сприймання – це віддзеркалення різноманітних предметів, явищ і процесів у 

сукупності їх властивостей в їх цілісності за умови безпосередньої дії цих предметів і 

явищ на відповідні органи чуття (Л. А. Венгер, О. В. Запорожець, Г. О. Люблінська, 

Е. Г. Пілюгіна, Г. А. Урунтаева та ін.). 

Інформацію про оточуючий світ людина здатна отримувати через різні органи 

чуттів. Саме тому, відповідно до провідного аналізатора, що бере участь у створенні 

перцептивного образу, розрізняють такі види сприймання: а) зорове; б) слухове; 

в) дотикове (тактильне); д) смакове; е) нюхове. 

Зупинимося на зоровому сприйманні, адже саме через зір людина отримує 

найбільшу кількість інформації про оточуючий світ, різноманітні предмети і явища, 

саме завдяки зору здатна бачити і розрізняти кольори. Крім того, розуміння природи 

та психофізіологічних механізмів сприймання дасть змогу зрозуміти певні 

закономірності психічного розвитку дітей, а отже, ефективніше побудувати 

навчально-виховну роботу. 

Розвиток зорового сприймання 

Зір людини розвивається одночасно з розвитком головного мозку і свідомості. 

Периферичний кінець зорового аналізатора (сітківка ока) безпосередньо спрямований 

у зовнішнє середовище. Через провідні нерви він з’єднується з певною ділянкою кори 

головного мозку (мозковий кінець).  У свою чергу, мозковий кінець у корі великих 

півкуль утворює ядро, де здійснюється найточніший аналіз і синтез зорових 

подразників (В. Д. Сокур, Г. М. Чайченко, В. О. Цибенко та ін.).  

У потиличній долі кожної з півкуль головного мозку знаходиться зорова кора, 

що переробляє візуальну інформацію. Ділянки зорової кори лівої півкулі отримують 

сигнали від правої половини зорового поля і навпаки. Зорове сприймання виникає 

внаслідок складної взаємодії між первинною і вторинною частинами зорової зони 

кори головного мозку. Саме у вторинній частині зберігається пам’ять про візуальні 
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об’єкти, що дає змогу їх розпізнати (В. М. Покровський, В. М. Смирнов, 

Б. І. Ткаченко та ін.).  

Одразу після народження немовля робить ручками і ніжками некеровані 

хаотичні рухи та ще не здатне зафіксувати свій погляд. На 2–3 тижні з’являються 

конвергенції очей, які дають змогу дитині розпізнавати предмети на різній відстані 

від аналізатора: у 4–5 тижнів – 2–4 м, в 3 міс. – 4–7 м. Важливим є те, що у 2–4 міс. 

між зоровим і слуховим аналізатором поступово встановлюється взаємозв’язок – 

малюк починає повертати голову до джерела звука (наприклад, голосу дорослого чи 

музичної іграшки) (Т. П. Зінченко, Б. Ф. Ломов, М. С. Шехтер та ін.).  

Здатність бачити є такою динамічною властивістю, яка залежить від 

особливостей соціокультурного, освітнього та виховного середовищ. Розвиток 

зорового сприймання можна розглядати як поетапне формування перцептивних 

дій. Психолог Л. А. Венгер виділяє три основні етапи розвитку та формування 

перцептивних дій у дітей. 

І етап – практичних дій із предметами. Саме на цьому етапі у 5–6 міс. 

починається безпосередній розвиток сприймання, коли малюк здатний зафіксувати 

свій погляд на предметі, яким він маніпулює. Контакт з предметним світом 

здійснюється через руки. Співвідношення між зором і дотиком спочатку є майже 

рівнозначним, проте згодом роль зору значно збільшується, що дозволяє утримувати 

в полі сприймання дитини різні частини предмета, бачити їх взаємозв’язки та 

співвідношення. 

На цьому етапі формуються операції психічної діяльності, на основі яких 

малюк вчиться і набуває можливість адекватно сприймати оточуючий її реальний 

світ. Діяльність дитини поступово ускладнюється, зростає пізнавальна активність і 

вже лише практичне ознайомлення з предметом виявляється недостатнім.  

ІІ етап – розгорнутих сенсорних процесів. У цей період дитина сприймає 

предмети навколишнього світу через рецепторні апарати, без безпосереднього 

контакту. Сприймання предметів і явищ оточуючої дійсності на цьому етапі 

відбувається лише в сукупності окремих складових, ознак і відношень – так само, як і 

перші слова малюка, які є узагальненими та недиференційованими (М. і К. Шериф). 

Поступово збільшується узгодженість дотиково-рухових і зорових орієнтувань, 

розвиваються міжаналізаторні зв’язки – зорово-слухові та зорово-рухові координації, 

відбувається інтеріоризація – перенос зовнішніх практичних дій у внутрішній план 

(Л. С. Виготський).  
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ІІІ етап – скорочених перцептивний дій. Формується активна орієнтувально-

дослідницька діяльність. Процеси стають більш згорнутими і власне сприймання 

починає здаватися пасивним процесом, який не має зовнішніх проявів, адже повністю 

відбувається у внутрішньому плані. Сприймання повністю стає елементом і 

завданням психічної діяльності дитини.  

За даними Н. Г. Агеносової, аналіз дошкільником предмета поступово стає 

послідовним і систематичним, з віком значно збільшується тривалість розгляду 

простої сюжетної картинки. Так, у 3–4 роки вона становить 6 хв. 8 с, у 5 р. – 7 хв. 6 с., 

а у 6 р. досягає 10 хв. 3 с. 

Під впливом інтенсивного розвитку ігрової та конструктивно-будівельної 

діяльності у дошкільника формуються складні види зорового аналізу та синтезу, у 

т. ч. здатність уявно розкладати об’єкт на частини у зоровому полі, досліджувати 

кожен із цих елементів почергово, а потім об’єднувати їх в єдине ціле 

(О. В. Запорожець). Діти поступово навчаються впізнавати властивості об’єктів, 

відрізняти одні предмети від інших, встановлювати між ними причинно-наслідкові 

зв’язки. Таким чином, зовнішня перцептивна дія перетворюється у розумову. 

Сприймання кольору 

Справжнє кольорове сприймання властиве лише людині. Надзвичайно 

важливою особливістю зорової системи є можливість впізнавати забарвлення 

предмета незалежно від умов його освітлення. Функціонування колірного 

просторового зору вирішує два основних завдання: а) опис кольору (барви) предмета 

чи його частин і б) впізнання предмета за допомогою кольору.  

Всі існуючі кольори поділяються на дві великі групи: перша з них – 

ахроматичні кольори, куди входить білий і чорний, а також увесь діапазон відтінків 

сірого кольору, та друга – хроматичні – всі інші кольори та відтінки. 

Психофізіологічні дослідження свідчать, що в зоровій корі мозку людини 

існують червоно-зелені та синьо-жовті канали, які чітко відрізняються від чорно-

білих. Уся різноманітність кольорів виникає в результаті роботи лише трьох 

рецепторів, які сприймають колір, – червоного, зеленого і синього, а всі інші кольори 

формуються в результаті збудження цих рецепторів (Г. Гельмгольц, М. В. Ломоносов, 

Т. Юнг та ін.) 

На першому році життя у малюка ще спостерігається колірна сліпота. Відчуття 

кольору раніше з’являється у дівчаток, а у хлопчиків цей процес затримується на 2–

3 міс. Так, відчуття червоного з’являється у дівчаток у 14 міс., зеленого – у 16 міс., а 

синього – у 18 міс. 
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Діти віком 2,5–3 років вже досить добре визначають червоний колір, гірше – 

жовтий, ще гірше – синій. Цікавим є той факт, що формування сприймання кольору 

завершується у дівчаток у 7,5, у хлопчиків – у 8 років, проте може тривати до 14–

16 років. Кожна людина навчається бачити індивідуально і відмінності в якості зору у 

різних людей дуже значні.  

Засвоєння дитиною кольорів і відтінків відбувається значно складніше, ніж 

форми та величини, адже для малюка, наприклад, другого року життя, колір не має 

практичної значущості для виконання тих чи інших дій із предметами. Проте з 

удосконаленням зорового сприймання, з переходом від елементарних предметних дій 

до складних видів продуктивної діяльності (зокрема, малювання, ліплення, 

конструювання, аплікації) у дошкільника з’являється потреба у впізнаванні та 

розрізненні кольорів. Саме в дошкільному віці колір стає однією з важливих ознак, 

яка характеризує предмет (В. М. Аванесова, М. М. Подьяков, Н. П. Сакуліна та ін.).  

Відповідь на питання щодо послідовності засвоєння дитиною назв кольорів є 

неоднозначною. Дослідження психологів (Е. Меймам, О. О. Мелік-Пашаєв, 

В. С. Мухіна та ін.) довели, що найперший колір, який починають розрізняти діти, – 

червоний, потім оранжевий, жовтий, зелений, фіолетовий, синій, а найостанніший – 

блакитний.  

У три роки діти можуть знати 4 кольори (червоний, жовтий, зелений, синій), в 

чотири роки – 6 (додається чорний і білий), у п’ять – 10 (фіолетовий, рожевий, сірий, 

коричневий), у шість – 10–12 кольорів (М. О. Васильєва). На думку В. Я. Семенової, 

дітей четвертого року життя можна знайомити з 6 кольорами та 3 відтінками (сірий, 

рожевий, блакитний); дошкільники здатні розрізнити їх, проте в активному словнику 

назви кольорів ще плутають. Л. А. Венгер зазначає, що спочатку діти засвоюють 

ахроматичні кольори і лише потім хроматичні, останній із яких – блакитний. Повний 

зв’язок слів-назв кольорів і відтінків із конкретним змістом відбувається у 

дошкільників лише в п’ять років. 

Проте сучасні дослідження в цьому напрямку (Н. В. Дубровська, М. О. Зайцев, 

Т. В. Шоптова та ін.) доводять, що дитина, починаючи з трьох років, може одночасно 

засвоювати понад 10 кольорів. Звичайно, під час ознайомлення дитини з кольорами та 

відтінками слід обов’язково враховувати її індивідуальні психофізичні та вікові 

особливості, пам’ятати про значущість спеціального навчання та створення 

предметно-розвивального середовища для розвитку сприймання кольору 

дошкільником, і орієнтуватися саме на них під час організації та проведення ігор-

занять.  
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Знайомство з кольорами та відтінками 

На третьому році життя у дитини швидко розвивається мовлення, 

накопичується особистий досвід, розвивається емоційна сфера та конкретне образне 

мислення. Малюк інтенсивно знайомиться з сенсорними еталонами (термін 

О. В. Запорожця) – стійкими усвідомленими уявленнями про форму, розмір та колір 

предметів, тому основне завдання педагогів і батьків – допомогти йому в цьому.  

Німецький дослідник К. Коффка зазначає, що найефективніше дитина засвоює 

назви кольорів у протиставленні таких контрастів: зафарбоване – не зафарбоване, 

червоний – жовтий, зелений – синій. Причому чим частіше дорослий називає дитині 

кольори, тим краще вона запам’ятовує їх та розрізняє.  

Німецький педагог В. Фребель пропонує спочатку ізольовано називати колір, 

потім розглядати світлі та темні відтінки цього кольору і лише згодом виокремлювати 

певний колір із ряду інших.  

Фарби слугують чи не найкращим засобом ознайомлення дитини з кольором 

предметів. Дорослим бажано самостійно називати кольори оточуючих предметів і 

спонукати до цього дитину. Спочатку доцільно ознайомити малюка з основними 

кольорами і лише після повного їх засвоєння переходити до вивчення відтінків, 

використовуючи прямий навчальний вплив, вказівки, зразки вербального, наочного та 

дійового характеру. 

На початкових етапах під час ігор-занять найкраще використовувати смужки 

кольорового паперу, картону чи пластмаси різних кольорів, якими б дитина могла 

маніпулювати, щільно накладаючи їх або прикладаючи для розпізнавання та 

порівняння кольорів. Такі зовнішні орієнтувальні дії призводять до формування 

сенсорних дій, які дозволяють здійснювати зорове співставлення об’єктів за їх 

властивостями. 

На наступних етапах можна використати яблука різних кольорів – зелене, 

жовте та червоне. Запитати у дитини, що між ними спільного (все це – яблука), та чим 

вони відрізняються (усі вони різного кольору). Назвати кольори разом. Дорослий 

може допомагати дитині: наприклад, називати колір самостійно і просити повторити 

назву, підказувати перший звук чи перший склад у назві кольору, ставити навідні 

запитання. 

Взимку, зафарбовуючи воду у різні кольори та розливаючи її по формочках, а 

згодом заморожуючи, можна робити на вулиці різнокольорові льодяні доріжки, 

візерунки чи справжні сюжетні картини, що стимулюватиме дитину до вивчення 

кольорів. 
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Коли дитина запам’ятала основні кольори та навчилася розрізняти їх, можна 

приступати до вивчення відтінків. І, звісно, під час ігор-занять не слід забувати про 

ігри та вправи, кольорові слайди, розвивальні мультфільми і комп’ютерні програми 

по ознайомленню дітей із кольорами, віршовані мініатюри та казкові оповідки, різні 

види пізнавально-предметної діяльності (працю, малювання, ліплення), гармонійне 

поєднання рухових, музичних і мовленнєвих засобів. 

Ігрова мотивація спонукає дитину до творчості, прояву фантазії, створює 

атмосферу зацікавлення, експериментування, емоційного переживання, 

інтелектуального та мовленнєвого пізнання, формує самоконтроль, активізує 

самостійність, додає впевненості у власних силах. Спільне обговорення емоційно-

кольорової палітри вірша чи оповідання сприяє адаптації дитини в кольоровому 

довкіллі, стимулює гармонізацію почуттів, активізує психомовленнєву діяльність як 

провідний засіб художнього освоєння дітьми світу кольорів.  

Сумісне оформлення інтер’єру кімнати, прикрашання малюнками дитини 

приміщення, навчання дошкільника чуттю кольору та ритму в утворенні 

різнокольорових орнаментів чи візерунків, плекання вміння бачити прекрасне у 

творах мистецтва, природі та повсякденному житті сприяє якісному формуванню у 

дітей сприймання кольору. 

Російський мистецтвознавець А. В. Бакушинський наголошує на тому, що у 

дошкільників часто фіксується стереотип домінуючого кольору предмета 

(наприклад, полуниця – червона, трава – зелена, море – синє), і якщо не подолати 

його, такий штамп може уповільнювати не лише художній, а й загальний 

психофізичний розвиток дитини. Щоб такого не сталося, дорослий може пропонувати 

дитині експериментувати.  

Наприклад, взяти білу чашку і запитати, якого вона кольору. (Біла) Після того, 

як дитина відповіла, поряд із чашкою покласти лимон і знову запитати: „А тепер 

чашка якого кольору?” (Жовта) Можна взяти синю паперову чи тканьову серветку і 

поставити на неї чашку, запитавши: „Якого кольору чашка тепер?” (Синя).  

Ефективними помічниками у подоланні стереотипів домінуючого кольору 

предметів є спостереження. Наприклад, взимку варто разом поспостерігати, як 

упродовж дня змінюється колір снігу, прочитати дитині вірш „Якого кольору сніг?”: 

Білий-білий першосніг 

На поля й на луки ліг. 

А в садку глибокий 

Красень синьоокий. 
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На берéзі ще й сосні 

Бірюзовий – так чи ні? 

Жовто-золотавим 

Припушило трави. 

А під вечір на шибках 

Сніг рожевий, наче птах… 

Мов казкова птиця, 

Та, що тільки сниться. 

(В. Конопелець) 

Саме завдяки таким спостереженням у природі та експериментальній 

діяльності дитина буде прагнути пізнавати щось нове, стане гнучкою у своїх думках і 

діях. 

Критеріями оцінки сформованості сприймання того чи іншого кольору є 

вміння дитини: 

 ототожнювати однакові предмети і ознаки (поняття „такий – не такий”, 

„однакові – різні”) (Це олівці однакового чи різного кольору?); 

 ідентифікувати колір зі зразком (Знайди такий самий колір); 

 розташовувати кольори відповідно до зразка-еталона (Виклади поруч із 

цією таку саму башточку); 

 знаходити кольори та відтінки за називанням дорослого (Покажи, де…); 

 називати кольори та відтінки (Назви, якого кольору…); 

 узагальнювати і групувати предмети певного кольору (Склади в коробку 

всі предмети… кольору); 

 знаходити зайвий предмет за кольором у серіаційних і класифікаційних 

рядах (Покажи, що зайве? Чому?); 

 передавати колір предмета у продуктивній діяльності (конструювання, 

малювання, ліплення, аплікація). 

Отже, знайомство з кольорами та відтінками – складне, але необхідне завдання 

сенсорного розвитку дошкільника. Якщо на першому році життя збагачувати досвід 

дитини враженнями, створювати умови для спостереження і можливості хапання нею 

яскравих іграшок, на другому-третьому році життя вчити виокремлювати колір, 

форму, величину як особливі сенсорні ознаки предметів, то засвоєння кольору в 

дошкільному віці буде відбуватися значно легше та викликатиме у дитини 

пізнавальний інтерес і тільки приємні емоції. 
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ВІРШИКИ ЧУДОВІ РІЗНОКОЛЬОРОВІ  

 

Вміння впізнавати та називати кольори – необхідна передумова не лише 

сенсорного, а й загального психофізичного розвитку дитини. Для ознайомлення з 

кольорами та їх відтінками педагогами використовуються різноманітні методи і 

форми. Віршовані мініатюри – цікавий і доступний засіб вивчення та закріплення 

навчального матеріалу дошкільниками. Саме тому нами і підібрано вірші, 

скоромовки, загадки, в яких зустрічаються назви тих чи інших кольорів. 

Слід зауважити, що нами запропоновано найпоширеніші кольори, назви яких 

для зручності пошуку мають відповідний колір і розміщені в алфавітному порядку. 

Для можливості достатнього вибору матеріалу на кожен колір нами запропоновано по 

10 мініатюр, які містять одну чи багаторазово повторювану назву даного кольору. 

Спочатку виберіть колір, знання назви якого ви хочете закріпити в мовленні дитини. 

Перегляньте запропоновані вірші. Виберіть серед них ті, які, на вашу думку, 

найкраще відповідають віковим, індивідуальним психофізичним особливостям 

дошкільника. Запропонуйте дитині розглянути зображення, назвати його, визначити 

колір. Прочитайте вірш, акцентуючи голосом виділені нами слова на позначення 

назви кольору.  

Поставте дошкільнику запитання за змістом вірша. Запитайте у дитини, які 

предмети того чи іншого кольору, про які йшлося у вірші, вона запам’ятала. 

Запропонуйте дошкільнику самостійно пригадати, які ще предмети відповідного 

кольору вона знає. Обов’язково звертайте увагу дитини на правильну вимову звуків у 

назві кольору предмета (нами підкреслено найбільш „проблемні” для вимови дітей 

звуки). Не слід в одну гру-заняття читати дитині усі віршовані тексти, які містять 

назву (-и) кольору (-ів), який вивчається. 

БІЛИЙ 

 

Білі сніжинки до нас прилетіли. 

Враз все довкола зробилося білим. 

Білі дерева, машини, будинки, 

Білі, мов вата, у небі хмаринки. 

(О. Шуваєва) 

У промінцях сонця ніжних 

Край веселого струмка 

Білий, росяний підсніжник 
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Раптом блиснув з-під листка. 

Отакий малий неначе, 

Ледь прокинувся зі сну, 

Тихий-тихий, а одначе 

Він привів до нас весну. 

(В. Бичко)  

 

Біле пір’я гуска мила 

Снігом, що зима трусила, 

Білий хвіст і білі крила – 

Все завзято вона мила. 

Потім ще й на шийку взяла 

Й білий бантик зав’язала. 

(О. Радушинська) 

Зайчик пухнастий до снігу припав, 

Лис здивувався: – Був і пропав! 

Може, підводять мене власні очі? 

Зайчик вухатий у лапи регоче: 

– Ти врятував мене, мій кожушок, 

Білий-біленький, мов перший сніжок! 

 (М. Пономаренко) 

Біле місто, білі сквери 

І трамваї, і таксі, 

Білі міліціонери, 

Білі діти – білі всі. 

Це ж зима, холодна й біла, 

Білим снігом землю вкрила! 

(В. Бондаренко) 

– Ми – дзвіночки білосніжні, 

Аромат в нас ніжний-ніжний. 

Хто ми?  

– Знаю, знаю я. 

Це – лісова конвалія. 

(М. Пономаренко)  

 

Уночі понад водою 

Білий дим пливе рікою. 

Тільки сонечко засяє – 

Білий дим кудись тікає. 

(Туман) 

(В. Паронова) 
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Вийшов січень у кожусі – 

Білі брови, білі вуса. 

Біла торба у руках, 

Зорі світяться в очах. 

(Л. Новикова)  

 

– Ой, розумне дуже, татку, 

Наше біле козенятко. 

У садочку каже: – Ме-е-е! 

Хочу пастися саме-е!       

(Л. Куліш-Зіньків) 

Зграйка білих голубів 

Над селом злетіла, 

Зграйка білих голубів, 

Наче хмарка біла. 

(В. Скомаровський)  

 

Перший пролісок проснувся, 

Снігом вкрився, потягнувся, 

Білу одягнув сорочку, 

Випростав свої листочки,  

Чемно з лісом привітався 

І, щасливий, розсміявся. 

(Т. Лисенко) 

БЛАКИТНИЙ (ГОЛУБИЙ) 

Росте на наших луках 

Квітонька дрібна. 

Дала їй очі голубі 

Ненечка-весна. 

Ось пройде біля неї 

З усміхом хто-будь – 

Услід тихенько квітка 

Скаже: – Не забудь! 

(О. Лятуринська) 

Як прийшла до нас весна, 

То сказала так вона: 

− Одягай, синочку, 

Голубу сорочку. 

Нині річка голуба. 

Голубіє там верба. 

Всюди небо височіє, 

Всім на радість голубіє. 

І діброва у долині – 

Голуба, мов на картині. 

Навіть квіти голубі 
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Усміхаються тобі. 

(М. Сингаївський) 

Небо блакитне  

Волошками квітне, 

Й сіє сльозинки – 

Блакитні краплинки. 

(О. Шуваєва) 

Песик Бім узяв лопату, 

Песик Бім почав копати. 

Він посіяв біля будки 

Голубенькі незабудки. 

(Е. Булгакова) 

 

Голубії очка в тебе, 

Голубе над нами небо, 

Голуба водичка в річці, 

Що на сонечку іскриться. 

(Автор не визначений) 

Квітка ця гарна, 

Як небо блакитна, 

Й назву має дзвінку, гомінку. 

Усім посміхається любо, привітно, 

Й найкращою завжди є у вінку.  

(Дзвіночок)  

 

 

Гусачок не відстає: 

– Ще блакитний колір є! 

Це блакитна річка 

І шовкова стрічка, 

Оченята в Олі 

Та волошки в полі. 

(І. Сонечко) 

Оченята ці блакитні, 

Такі ніжні і привітні, 

Задивилися у воду  

На свою небесну вроду. 

(М. Пономаренко) 
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Мама гольфиків дві пари  

Раз купила для Тамари: 

– Глянь, блакитненькі, нові! 

Доня мовила поважно: 

– Ой, ти, мамо, неуважна! 

В мене ж ніжок тільки дві! 

(Автор не визначений) 

 

Я малюю море,  

Далечінь безкраю. 

Ви такого моря  

Ще не зустрічали! 

Є блакитна фарба, 

Пензлики умілі. 

Хвилі на малюнку 

Зразу зашуміли! 

(Автор не визначений) 

Пливе, пливе річкою зовсім новий 

Саморобний човник мій паперовий. 

Я очей із човника не спускаю, 

Я іду по берегу і співаю: 

– Пливи, пливи, човнику,  

за водою. 

Подружись із хвилею  

голубою. 

(Г. Бойко) 

ЖОВТИЙ 

Жовтим зацвіла кульбабка, 

Жовті бігають курчатка. 

Жовті-жовті нагідочки 

Мама вирвала для дочки. 

(В. Ліщук)  

 

 

Чом це дівчинка Даринка 

Невесела, мов хмаринка? 

– Ох! – зітхнула тихо, – мушу 

Скуштувати жовту грушу. 

Подивіться! Угорі 

Он жовтіють ліхтарі! 

Шкода, височенько… 

Їх дістать – маленька. 

(М. Пономаренко) 
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Квіточка-щіточка, 

Жовта леліточка. 

Крапелька сонечка, 

Сонцева донечка. 

(Б. Стельмах) 
 

Жовті груші, лимонад, сорочка, 

І курчата жовті біля квочки. 

(І. Січовик) 

Жучки дзижчать в садочку літом, 

Жоржини квітнуть жовтим цвітом. 

(Скоромовка) 

 

Жовте жито жук жував 

І з Женею жартував. 

Жартом-жартом – і у Жені 

Жвавий жук  уже у жмені. 

(Ю. Кругляк) 

Біля мами-квочки 

Бігають клубочки: 

Всі такі маленькі, 

Всі такі жовтенькі. 

(Г. Чубач)   

 

Жартує жоржина: 

Я – квітка-жарина. 

Я жовта і гожа, 

На сонечко схожа. 

Вмиваюсь росою, 

Милуйтеся мною. 

(Ю. Рібцун) 

І жовтаві, й золотисті 

Розцвіли кульбабки в листі. 

Квітку покладу у жменьку, 

Наче сонечко маленьке, 

А ще виплету вінок 

Та з метеликом – в танок. 

(О. Ющенко)  
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А красолі жовтим цвітом 

Пломенять над всеньким світом. 

Джміль аж перестав густи: 

– Справжнє сонце, квітко, ти! 

(М. Пономаренко) 

По веселці вирушаймо, 

Жовтий колір пошукаймо! 

Гусачок гукнув: – Качатко, 

А іще – мале курчатко! 

Сонце, стигла динька,  

Жовта скатертинка… 

(І. Сонечко) 

Чи насправді, а чи сон це: 

Жовті верби, жовте сонце. 

Жовті трави, жовті доли, 

Жовте листя, жовте поле. 

Це насправді, не здалося: 

Жовте небо, жовта осінь. 

(А. Камінчук) 

ЗЕЛЕНИЙ 

Зелененький огірочок 

Заховався під листочок 

І тихенько визирає: 

Хай Іринка пошукає! 

(О. Шуваєва) 
 

 

Жабка квакає в калюжі: 

– Глянь: зелені трави в лузі, 

Ряска вся завжди зелена 

І листок такий у клена... 

Я в траві уже згубилась. 

Чом зеленою вродилась? 

(О. Радушинська) 

Жабенятко Зеленятко 

У зеленій осоці 

Зелененьку мало хатку, 

Склало віршики оці: 

„Зелене, ой зелене 

Усе навколо мене: 

І верби, і трава, 

Ква-ква, ква-ква, ква-ква!” 

(Л. Біленька) 

Здивований Андрійко трішки, 

Дізнатися негайно хоче: 

Чому це в темряві у кішки 

Горять зеленим світлом очі? 

А котик так йому говорить: 

– Зелені очі в темнім місці – 

То дуже хитрі світлофори, 

Щоб миші йшли у лапи кішці. 

(В. Стрекаль) 
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На городі гарбуз 

Загубив зелений вус. 

Вже шукає півдня 

Того вуса рідня. 

(Автор не визначений)  

 

Простягає капустина 

Рученьки зелені, 

Щоб накрапало дощу їй 

Повнісінькі жмені. 

(Д. Куровський) 

Що за гостя в нас така? 

І зелена, і струнка. 

Сяє зірка угорі. 

На гіллячках – ліхтарі. 

І ростуть на ній не шишки, 

А цукерки і горішки.                    (Ялинка) 

(Г. Демченко)  

Зелені листя, трави.  

На лататті 

Зелена жабка 

У зеленім платті. 

(І. Січовик) 

Кленовий листок на клені, 

Кленовий листок зелений. 

Все літо листок зелений 

Зеленів на зеленому клені. 

 (Скоромовка) 

 

Скаче, плаче жабенятко – 

Змерзли в нього ноженятка. 

Де б йому в ріці  

Та й знайти штанці, 

Тепленькі, зелененькі, 

В цяточку. 

(Чеська народна пісенька) 

КОРИЧНЕВИЙ (БУРИЙ) 

Я коричнева уся, 

Є у мене голова, 

Лапи – аж чотири (кожній по квартирі). 

А в комору ззаду вліз 
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Гострий і короткий хвіст. 

Дах, мов костомаха. 

Звусь я … (черепаха) 

 

 

Від коричневих горіхів 

Більше користі та втіхи. 

Білочка про все це знає 

І на зиму їх ховає. 

(Г. Чубач) 

В зоопарку є похмуре 

Ведмежа на ймення Буре. 

– Клишоноге, посміхнися 

І на діток не сварися! 

(Е. Булгакова)  

 

Бурі бобри 

Брід перебрели. 

Забули бобри 

Забрати торби. 

(Скоромовка) 

Під хатинкою бджола  

Працювала і гула: 

– Ось коричнева нора,  

Ось грибок біля двора... 

От дарунок так дарунок!  

От малюнок так малюнок!  

(Т. Коломієць) 
 

 

Равлик коричневий ледве повзе, 

Коричневу хатку на спинці везе. 

І думає равлик: „Хай той поспішає, 

Хто хатки такої на спинці не має”. 

(Ю. Рібцун) 
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Ось і пагорбок, пеньок. 

Під пеньком товстун-грибок 

У коричневій шапчині 

Став на варті при стежині. 

(Т. Коломієць)  

 

 

Коричневі павучки 

Ткали в стрісі рушнички. 

Їх наткали цілу гору 

Та й поклали у комору. 

Можна часто умиватись, 

Є чим гарно утиратись! 

(М. Пономаренко) 

По коричневій корі, 

Здалека, не зблизька 

Йшли коричневі жуки – 

Жуки-рогачиська. 

(Ю. Рібцун) 

Один коричневий жучок 

Ліз на коричневий сучок. 

Зустрів він іншого жучка, 

Що ліз униз з того сучка. 

(Автор не визначений) 

ОРАНЖЕВИЙ (ПОМАРАНЧЕВИЙ, РУДИЙ) 

Каже білочці лисичка: 

– Може, ти моя сестричка? 

Шубки в нас обох руденькі, 

Такі теплі і м’якенькі. 

(О. Шуваєва)  

 

Оранжевий він, соковитий, 

Достигає серед літа. 

Абрикос в варенні й джемі 

І солодкий, і приємний. 

(Автор не визначений) 

Каже кошенятко руденьке: 

– Найкраща моя ненька! 

У неї кожушок смугастий, 

У неї хвостик пухнастий, 

Ще й гарно співає так: „Мур-мур!”  

(Г. Демченко) 
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Поховались за пеньки  

Довгоногі хлопчаки 

У картузиках руденьких. 

Називаються … (опеньки) 

Фрукт помаранчевий і запашний. 

Шкірку оранжеву гарно помий. 

Почисти його, розділи на частинки. 

Скибочки в роті від… (апельсинки)  

По веселці вирушаймо, 

Помаранчеве шукаймо! 

Мовив пес, потерши носа: 

– Апельсин і абрикоса!  

А гусак назвав підряд 

Помаранчевих звірят: 

– Спритне білченятко 

Й хитре лисенятко. 

(І. Сонечко) 

Листочки з дерева летять, 

Додолу опадають. 

І під ногами шурхотять 

Та зиму дожидають. 

Летять листочки – листопад 

Оранжевим намистом. 

Вкриває листя парк і сад – 

Оранжевіє листя… 

(Н. Красоткіна) 

 

Я, рижок, сурмлю в ріжок, 

Корінець дірчастий. 

На мені капелюшок 

Руденько-смугастий. 

Не боюся я дощу,  

Кожну крапелиночку 

Через себе пропущу, 

Ніби через лієчку. 

(О. Підсуха) 

Є в Маринки мандаринки, 

Як оранжеві краплинки. 

Їх дідусь приніс Маринці 

В плетеній з лози корзинці. 

Їж, Маринко, мандарини, 

В них корисні вітаміни! 

(М. Фляк) 
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Красень-сонях за віконцем 

Виростає справжнім сонцем. 

Він – оранжевий, високий, 

З денцем трішки карооким. 

(Е. Булгакова) 

РОЖЕВИЙ 

Рожеві троянди, (неначе наснились!),  

В глибокім поклоні до сонця схилились:  

– Ой, сонечко миле, ой, сонечко ясне,  

Спасибі за те,що таке ти прекрасне! 

(Д. Юнак)  

 

Спить рожеве поросятко, 

Натомилося дитятко. 

Відпочине гарно, встане 

І на сонце радо гляне. 

(Е. Булгакова) 

Рожевий фламінго  

Стоїть на рожевій нозі, 

А другу сховав  

У рожевому пір’ї підкрилля. 

Фламінго з народження  

Небо рожеве відкрили, 

В рожевому світі  

У ніжно-рожевій красі. 

(З. Ель) 

У віях заплутався  

Сонячний Зайчик. 

Ще й очі примружив,  

Веселий стрибайчик. 

Дарунки лишив  

Він мені невеличкі: 

По жменьці веснянок  

На рожеві щічки. 

(Т. Чорновіл) 

Фламінго в зоопарку 

Не холодно, не жарко. 

Гордо шиї вигинають, 

Бо рожевий колір мають. 

(Г. Чубач)  
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Осіння квітка сукню вділа 

Світло-рожеву, ніжно-білу, 

Стоїть, пишається в садку...  

Ви квітку знаєте таку?              (Жоржина) 

(Ю. Рібцун) 

Яблуні рожевий цвіт 

Зачаровує весь світ. 

Бджоли із її квіток 

Цілий день беруть медок. 

(М. Пономаренко) 
 

– Гей, качки, мерщій сюди! 

Що за красень у воді? 

Сам рожевий і стрункий, 

А погляньте дзьоб який! 

– Га-га-га! – кричить гусак. 

Не впізнав себе, дивак! (Фламінго) 

Чарівна водичка 

На рожеве личко, 

І на носик, і на очка – 

Гарна доня-ягідочка! 

(З народного) 

 

Я сестричку поцілую  

У рожеву щічку,  

Пригорну і обійму я,  

Витру сльози з личка.  

Я догляну і розважу,  

Вигадаю втіху,  

Щоб тремтіли її кіски  

Не від сліз, а сміху. 

(Н. Лукан) 

Під віконцем гладіолус  

У рожевому цвітý.  

Подає він ніжний голос:  

„Я на радість всім росту”. 

(В. Кравчук)  
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САЛАТОВИЙ 

Салатова та вузлувата, 

Росте вона головата. 

Сто сорочок надіває, 

Лише одну ногу має. 

(Капуста)  

 

Ой, незручно лежить кабачок! 

Повернувся б на інший бочок, 

Але поруч салатовий братик 

І не можна його турбувати. 

(Г. Глушньов) 

Зав’язала кізка фартушок та хустку 

І пішла салатову прополоть капустку. 

Працювала бідна кізка до обіду, 

Гарно помагала вона бабі й діду. 

Так полола кізка, що аж натомилась. 

Тільки де ж капустка салатова ділась? 

(Ю. Рібцун) 

Салатові хустини 

Повдягали капустини. 

Бабуся Христина 

Роздягла капустину 

І в хустинки ці 

Закрутила голубці. 

(Ю. Рібцун) 

Салатовий костюм спортивний 

Купила Наті мати. 

Тепер щодня на стадіон 

Із татком ходить Ната. 

(Ю. Рібцун) 

 

 

Салатовий гарбуз  

На городі загруз. 

Величезний той гарбуз, 

Тому й у землі загруз. 

(Ю. Рібцун) 
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Набрала тканини 

Красивої мати. 

Салатове плаття  

Пошила для Нати. 

Стоїть перед дзеркалом 

Ната-краса – 

Весела і світла, 

Неначе весна. 

(Ю. Рібцун)  

Салатова капустина 

Росте на грядці без упину. 

Недавно була ще зовсім мала, 

Сьогодні велика, немов голова. 

(Ю. Рібцун) 

Салатовий кабачок 

Ліг на правий бочок. 

Лівий сонцю підставляє – 

Нехай собі засмагає. 

(Ю. Рібцун) 

 

Салатовий салат 

Софійка різала в салат. 

Від салатового салату 

Став салатовим салат. 

(Скоромовка) 

(Ю. Рібцун) 

СІРИЙ 

Ходить котик тишком-нишком, 

Упіймав сіреньку мишку. 

Сміло вгору хвіст підняв 

І промовив гордо: „Няв!” 

(І. Січовик)  

 

Зростом він маленький, 

Сірий, чепурненький, 

Справжній молодець. 

Хто він?  

(Горобець) 
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Вже туман геть посивів – 

Сірим димом стежку мів, 

Павутину сіру зняв 

Та й на хмарки поскладав. 

Треба ще йому сказати – 

Сірий ранок весь попрати. 

(О. Радушинська)  

 

Сірий вовчик у ліску 

Назбирав собі хмизку. 

Цілу купу для печí,  

Щоб не змерзнути вночі. 

(О. Шуваєва) 

– Журавлику мій сірий, 

Ти вже летиш у вирій… 

– Курли-курли-курли! – 

– Побачимось коли?! – 

Тобі услід кричу, 

От-от і сам злечу. 

Та голос долинá: 

– Жди, як прийде весна! 

(Т. Майданович) 
 

 

 

 

В мене, – хвалиться Олесик, – 

Говорить уміє песик!.. – 

Гмикнув Костик: – Ну й дивак! 

Пес – говорить?! Чи ж не так!... 

Та було б то диво з див, 

Якби він заговорив! – 

А Олесь: – Я й сам не знав... 

Та Сірко ворон ганяв, 

Я гукнув йому з подвір’я: 

– Ти кого там ловиш, сірий? 

Він мене перепитав: 

– Га? Га? Гав! 

(В. Чубенко) 
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У ставочку гусачок 

Ловить рибок на гачок. 

Рибки дружно в’ються – 

З гусачка сміються: 

– Ой, сіренький гусачок, 

Ти великий дивачок! 

Ми не візьмемо гачка – 

Там немає черв’ячка! 

(Автор не визначений) 
 

 

Ось і ліс. У лісі звірі. 

Тут зайчатка скачуть сірі. 

Сірі їстоньки хотять. 

Сірі з голоду тремтять. 

Бідні зайчики, голодні, 

Ще не снідали сьогодні. 

(М. Познанська) 

По стежині під сніжком 

Миші бігають біжком. 

Всеньку зиму сірохвості 

Ходять ввечері у гості. 

(М. Пономаренко)  

Приніс учора татко 

Сіреньке цуценятко. 

Воно із нами грається 

І зовсім не кусається. 

– На молочка, маленьке, 

Та підростай швиденько. 

(І. Сафонова) 

Повісив сірий павучок 

Між двох гіллячок гамачок 

І мушок зазиває: 

– Сідайте, погойдаю. 

(Л. Біленька) 

СИНІЙ 

Я – найперша квітка в гаю, 

Синім цвітом зацвітаю, 

Відгадайте, що за квітка, 

Бо мене не стане влітку. 

(Пролісок)  
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– Принеси, сину, синьку. 

– Підсиніть, мамо, косинку. 

Підсиніть собі сорочку. 

– Принеси ж синьку, синочку. 

(Скоромовка) 

Синє небо, синя річка, 

Сині очі у Марічки. 

А у Толі синець синій – 

Вчивсь він лазить по драбині. 

(В. Остапчук) 

 

Синє небо, синє море, 

Синє-синє, неозоре. 

Синій льон і сині очі, 

Сині дні, і сині ночі. 

Синє все – що я малюю: 

Синю фарбу не шкодую. 

(О. Катрич) 

Синій колір я шаную, 

В синє небо розфарбую 

Хай на ньому сонце сяє – 

Сині квіти зігріває! 

(О. Неволіна)  

Я – пролісок синенький, 

І перший навесні 

Сказати вам раденький:  

„Кінець, кінець зимі!” 

З-під снігу свій листочок 

До сонця простягну,  

І ніжний мій дзвіночок 

Вітатиме весну. 

(К. Перелісна) 

Весно, весно! Перші квіти 

Розцвітають на землі. 

Сині проліски привітно 

Зводять вінчики малі. 

І хоч, може, буде влітку 

Більше квітів запашних, 

Та для нас найперша квітка 

Наймиліша від усіх. 

(Н. Забіла) 

 

– Ти стрічав у полі влітку 

Ніжний дзвоник – синю квітку? 

– Не доводилось стрічать. 

– Кажуть, квіти ці на вітрі дзеленчать. 

(Автор не визначений) 
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В’ється луком річка, 

Наче синя стрічка. 

А в малої донечки – 

Сині черевички. 

(О. Шуваєва)  

Ми ходили в поле зранку. 

Я, Богданчик і Оксанка. 

І у житі між стеблинок 

Назривали волошинок. 

І мені здалося трошки, 

Що синесенькі волошки 

Під промінням сонця зранку – 

Ніби очі у Оксанки. 

(М. Щербак) 

При дорозі, де тополі, 

Синій льон зацвів у полі, 

Біля льону – синя річка, 

В небі синьому – синичка. 

Стільки цвіту-синьодзвону, 

Засиніло все від льону! 

(А. Камінчук) 

ФІОЛЕТОВИЙ 

Фіолетових ірисів  

Насадила Ната. 

Прийде весна  

І розквітнуть 

Вони біля хати. 

(Ю. Рібцун) 
 

 

Фіолетові фіранки 

У світлиці та на ґанку. 

Фіолетові малята 

Весну люблять зустрічати.           (Фіалки) 

(Л. Вознюк) 

Сніг поволі відкриває 

Шафранам віконця. 

Фіолетові квітки 

Тягнуться до сонця. 

(Ю. Рібцун)  
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Фарби Фросенька взяла, 

Малювати фарбами почала. 

Фіолетові фіалки,  

Фіолетовий фонтан... 

Фіолетовим зробився 

У Фросинки сарафан.  

(Ю. Рібцун) 

В павича є дивний хист –  

Розпускати власний хвіст. 

Ним пишається павич, 

Фіолетовий панич. 

(Е. Булгакова)  

 

Фіолетові дзвіночки 

Видзвонюють на вітрі. 

Мелодії чарівні – 

Це їх із вітром витвір. 

(Ю. Рібцун) 

Фіолетові заграви 

Фарбували в лісі трави, 

Фіолетовий фломастер 

Фарбувати також майстер: 

Фіолетові фіалки 

Фарбував для нас, Оксанко. 

(Г. Чубач) 
 

 

Фіолетові фіалки 

Розцвіли учора зранку. 

Аромат їх фіалковий 

Вітерець розніс навколо. 

(Ю. Рібцун) 

Пихатий, ніби пан, 

На городі баклажан. 

Фіолетовий жупан 

Носить пан-баклажан. 

(Ю. Рібцун)  
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Фіолетові фіалки 

Весною зацвітуть. 

Ми їх не будем рвати, 

Нехай собі ростуть. 

(Ю. Рібцун) 

Фіолетові заграви. 

Фіолетові всі трави. 

Фіолетовий і став. 

Все це Федя малював. 

(Г. Чубач) 

ЧЕРВОНИЙ (ЧЕРЛЕНИЙ) 

Червоні вишні, яблука червоні, 

Червона квітка на моїй долоні. 

(І. Січовик)  

 

Запалали в чистім полі, 

Ніби вогники червоні. 

То палає в полі так 

Польовий червоний мак! 

(Автор не визначений) 

Мабуть, яблука дозріли – 

Бачте, як почервоніли! 

Скуштувати хто бажає? 

Ведмежа всіх пригощає! 

(Ю. Блисковська)  

 

Новий рік іде горами 

У червоних чобітках. 

Сяють ясними вогнями 

Скрізь ялинки по хатах. 

(І. Блажкевич) 

Червоне сонечко-жучок, 

Червоний в яблука бочок, 

Червоні ягідки-сунички, 

Що в кошиках несуть сестрички. 

Смачні червоні помідори 

На городі у Федори. 

Якщо зварити – червоний рак, 

Червоні квіти в полі – мак. 

(Ю. Рібцун) 

По веселці вирушаймо, 

Щось червоне пошукаймо! 

Гусачок сказав: – Суничка 

Червоненьке має личко, 

Вишенька, малинка 

Й стигла горобинка. 

Гавкнув песик: – Знає всяк, 

Що червоний в полі мак! 

(І. Сонечко) 
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Певно, знає з вас усяк, 

Хто бував у полі, 

Що червоний гарний мак 

Там росте на волі. 

Й на городах, на грядках, 

І в малих садочках 

Червоніє квітка та, 

Гарна на віночки. 

(К. Перелісна) 
 

 

Ходить Ната по грядках 

У червоних чобітках. 

Назбира собі в спідничку 

І малинку, і суничку, 

І порічок, й вишеньок – 

Вийде добрий кисельок. 

(О. Шуваєва) 

У Фросинки і Наталки 

Зацвіли в саду фіалки. 

Фікуси листаті 

Розкошують в хаті. 

А на підвіконні 

Фуксії червоні. 

(Л. Біленька)  

 

Ось калина над рікою 

Віти стелить по воді. 

Хто це щедрою рукою  

Їй намистечко надів? 

Червонясте, променисте, 

Розквітає, як огні. 

Дай хоч трішечки намиста, 

Калинонько,і мені… 

(М. Пригара) 
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ЧОРНИЙ (ВОРОНИЙ) 

Чорно, чорно уночі, 

Чорні очі у сичів. 

Чорні очі, чорні крила, 

Чорна тінь усе накрила. 

Через чорних тих сичів 

Чорно-чорно уночі. 

(Г. Чубач)  

 

А ворона чорна, чорна, 

Хоч криклива, та проворна:  

В чорні труби залітає – 

Чорну сажу вимітає. 

(Г. Чубач) 

Чорне-чорне полотно 

Заглядає у вікно. 

А на ньому зірочки, 

Як маленькі дірочки.                          (Ніч) 

(В. Паронова) 

Чорний ворон,  

Чорний жук і грак, 

Чорним кремом  

Чистять чорний фрак. 

(І. Січовик) 

З-під різьбленого листочка 

Визирає чорне очко. 

– Ну, чорненька, – каже донька, – 

Стрибни у мої долоньки! 

Ти побачиш весь садок, 

Трав’янистий моріжок. 

(М. Пономаренко) 
 

Вечір-вечір, вечір-чечір. 

Хтось вуркоче біля печі. 

Чорні лапки, вуса, ротик. 

Чечір-вечір, чорний котик! 

(А. Камінчук) 

Умивався чорний кіт 

Зранку, ввечері, в обід. 

Намагався, муркотів, 

Та відмитись не зумів. 

(Е. Булгакова) 

 Іде кіт через лід 

Чорнолапо на обід. 

Коли чує він: 

Зима його обідать підзива. 
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– Ти чого йдеш через лід 

І лишаєш чорний слід? 

– Бо я чорний, – каже кіт, – 

Я лишаю чорний слід! 

(М. Вінграновський) 

Чорний жук 

Очима блима. 

Чує кроки за плечима. 

Дуже хороше йому 

По землі ходити. 

Він не хоче, 

Чуєш, хлопче,  

У коробці жити! 

(В. Лучук) 

 

 

 

 

Від смачненьких ягідок 

Чорні ротики в діток. 

Гонять діток брудні щічки 

Умиватись до потічка. 

Повмиваються – біжать 

Знову смакувати в сад! 

(М. Пономаренко) 

Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі, 

Стали чорними кущі, 

І дерева чорні стали, 

Бо листочки всі опали… 

(М. Познанська) 

Встала весна, чорну землю 

Сонну розбудила, 

Уквітчала її рястом, 

Барвінком укрила. 

(Т. Шевченко) 

Після того, як дитиною добре засвоєні ізольовані назви кольорів, можна 

переходити до наступної добірки віршів, у яких одночасно зустрічається кілька 

кольорів. На початковому етапі (перші 10 віршів) твори пропонуються з наочною 

опорою і містять у своєму змісті назви двох кольорів, на наступному пропонуються 

вірші без наочної опори, причому містять у своєму змісті три і більше назв кольорів. 

Не забувайте попередньо пояснювати дошкільнику значення мало- чи зовсім 

незнайомих слів. Потрібно повільно, емоційно прочитати твір дитині, акцентовано  
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виділяючи назви кольорів, потім поставити запитання за його змістом, запропонувати 

пригадати, які кольори зустрічалися в тексті. Для зручності роботи з текстами назви 

кольорів виділені курсивом. З метою полегшеного запам’ятовування та пригадування 

дитиною перелічених кольорів, надання їй своєрідної підказки, можна запропонувати 

дошкільнику зображення палітри, веселки чи квітки-семицвітки. 

Вірші, в яких зустрічаються назви двох кольорів 

Подивіться: у дворі 

В чорних шапках снігурі. 

Ще й червоні фартушки 

Одягли собі пташки. 

Значить, сніг і холоди 

Наближаються сюди. 

Снігурами через те 

Їх тепер і ви звете. 

(Г. Демченко) 
 

 

Жили у бабусі 

Три веселі гуси. 

Один сірий, другий білий, 

Третій в капелюсі. 

(Українська народна пісенька) 

Із зеленого вівса 

Цілі дні і ночі  

Дивляться у небеса 

Темно-сині очі.                            (Волошки)  

 

     

Один бузок ось під вікном, 

А другий біля ґанку. 

Один синенький, а отой 

Біленький, як сметанка. 

(К. Перелісна) 

В Олени і в мене –  

Гарнесенькі клени. 

В Олени – зелені, 

У мене – черлені
1
. 

 

                                                 
1
 Черлений – червоний.  
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Зелені – травневі, 

Черлені – жовтневі. 

(Г. Бойко) 

  

 

Я – грибок боровик, 

Біла-біла ніжка. 

З-під рудого капелюха  

Виглядаю нишком. 

Пробіжить повз мене лис, 

Білочка проскаче, – 

Я насуну капелюха – 

Ніхто не побачить. 

(Г. Світлична) 

Дві вертляві руді білки 

В гості йшли до перепілки. 

Узяли у кошик трішки 

Жовтих лісових горішків. 

(М. Пономаренко)   

 

 

Дві зелені скрекотухи 

Доганяли хитру муху. 

Муха віражі
2
 робила, 

Синю бабку ледь не збила. 

Синя бабка утікала, 

Комарів двох налякала. 

Знявсь такий переполох – ох! 

(М. Пономаренко) 

Ось і море. Сині хвилі 

Підхопили судна білі. 

Люди мужні і вдважні 

Хай ведуть довкіл Землі 

Пасажирські і вантажні 

Легкокрилі кораблі.                   (В. Орлов) 
 

                                                 
2
 Вірáж – це повний розворот у горизонтальній площині. 
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Ходила синиця 

У синій спідниці, 

Збирала у кошик  

Достиглі суниці. 

А синичатко, 

Жовтенький животик, 

Збирало суниці 

Не в кошик, а в ротик. 

(А. Камінчук) 

Якось молоденька Жабка 

Стріла золоту Кульбабку, 

І здалося зелененькій, 

Що то… сонечко маленьке. 

А Кульбабки жовте очко 

В Жабці вгледіло… листочка. 

(Л. Гнатюк) 

 

 

Вірші, в яких зустрічаються назви трьох і більше кольорів 

Сірі, білі ще й пухнаті 

Є на фермі кроленята. 

Я для них несу травичку, 

З буряків зелену гичку, 

Ще й капусти качани, 

Щоб скоріш росли вони. 

(В. Мордань) 

Під віконцем голуби 

Білі, сірі й голубі, 

Світлі є і зовсім темні. 

– Гур-гур-гур, – говорять чемно. – 

Дякуємо вам, малята, 

За водичку і зернята. 

(В. Паронова) 

У синички – білі щічки. 

Чорна шапка, сірі лапки. 

Фартушок жовтавий, 

Голосок ласкавий. 

(Г. Демченко) 

Червоні снігурі стрибають у дворі.  

В задумі чорний крук присів на білий сук. 

Синиці голубі співають на вербі.  

На зиму омелюх пошив рудий кожух. 

(В. Лучук) 

Маю ніжки-ходунці, 

Маю ручки-ляпунці, 

Очі маю голубенькі, 

Носик трошки кирпатенький, 

Губки маю я вишневі, 

Буйна горобино, 

Ти шумиш зелено, 

Ти цвітеш біленько, 

Родиш червоненько. 

Дай ягід у ґронах, 



   

 42 

Щічки маю я рожеві, 

А волосся – льон тоненький – 

Біле-біле та м’якеньке. 

(З. Лазурень) 

Пишних і червоних, – 

З них зроблю коралі 

Для своєї лялі. 

(М. Підгірянка) 

Ось волошки, сонні трошки,  

Синім шовком шиті,  

Ясноокі, чисто вмиті,  

Розбрелись по житі.  

Ось рожева конюшина,  

А на ній і комашина,  

Що, не дивлячись на ранок,  

Їсть солодке на сніданок.  

Там росте зелена м’ята  

(Добре пахне, як пом’ята),  

Там шовковая трава  

Щось шепоче, мов жива. 

(Г. Черінь) 

А ти, коте сірий, 

Вимети нам сіни. 

А ти, білуватий, 

Прибери у хаті. 

А ти, коте рудьку, 

Витопи нам грубку. 

А ти, коте чорний, 

Та сідай у човен 

І піймай під ранок 

Рибки на сніданок. 

(З народного) 

Хатка гарна, як калина, 

І у ній тепер гостина: 

Жовте бавиться курчатко, 

І зелене жабенятко, 

І метелик – сині крильця – 

Пурх у кріселко між бильця, 

Кругле сонечко червоне 

Сіло ген на підвіконні. 

(Т. Коломієць) 

Кульбабка тиха при стежині 

Жовтіється сама собі. 

А у волошки очі сині, 

А в неба очі голубі. 

Зелені клени стали колом 

Побіля нашого двора, 

А ген за тихим жовтим полем 

Червоне сонце догора. 

(Є. Горева) 

Якщо дитина впізнає і називає кольори та їх відтінки, виокремлює на слух з 

віршованих мініатюр їх назви, самостійно чи з незначною допомогою дорослого 

пригадує і називає предмети певного кольору, можна переходити до наступного 

розділу альбому – „Кольорові сторінки”, в якому дошкільник зможе закріпити 

зазначені уміння та навчиться гарно вимовляти звуки рідної мови. 

 



   

 43 

КОЛЬОРОВІ СТОРІНКИ  

 

Структура кольорових сторінок 

Кольорові сторінки є корисною розробкою, адже в ній на кожній сторінці 

розміщено по вісім зображень певного кольору, причому переважна більшість таких 

предметів навколишнього світу, для яких той чи інший колір є притаманним. Ще раз 

наголосимо, що колір зображених предметів максимально наближений до 

спектрального. Такий матеріал дозволить не лише значно розширити уявлення дітей 

про світ речей, рослинний і тваринний світ, а й значно збагатити словниковий запас 

дошкільників. 

Для дітей із недостатньо сформованим зоровим сприйманням, низьким рівнем 

сформованості зорової уваги, особливо для дошкільників із синдромом дефіциту 

уваги і рухової активності, вісім зображень може бути завеликим, тому доцільно, 

особливо на початкових етапах роботи, 2–4 картинки прикривати аркушем паперу, 

поступово збільшуючи кількість відкритих зображень.   

Посторінково виділені слова, значення яких може бути мало чи взагалі 

незнайоме дітям, подано їх тлумачення. Доцільно наголосити: дорослий самостійно, з 

урахуванням індивідуальних вікових, психофізичних, у т. ч. й мовленнєвих 

особливостей дитини дохідливо пояснює їй значення того чи іншого слова. Особлива 

увага приділена тим словам, які діти, внаслідок особливостей мовленнєвого розвитку, 

через функціональну, зовнішню чи структурну схожість часто плутають (наприклад, 

лось – όлень). 

На кожній сторінці представлено предмети-істоти й неістоти різного роду та 

числа, що значно підвищує цінність розробки для мовленнєвого розвитку дітей, адже 

використання цього матеріалу надасть дошкільникам змогу удосконалити граматичну 

складову мовлення. 

Запропонований матеріал можна використовувати для індивідуальної роботи з 

дитиною під час автоматизації (закріплення) чи диференціації (розрізнення) звуків у 

мовленні. Послідовність представлених звуків відповідає їх появі в нормальному 

онтогенезі. 

Переважну більшість зображень підібрано так, що їх назви та назви кольорів 

однаково звучать як українською, так і російською мовою. З метою уникнення 

прочитування дітьми назв зображень вони наведені в дужках курсивом, причому 

записані не так, як розміщені, а врозкид. У кожному слові виділено звук (-и), який (-і) 

вивчається (-ються), стоїть наголос.  
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Послідовність подання кольорів обумовлена легкістю вимови його назви. 

Спочатку звук, що вивчається, стоїть на початку назви кольору (наприклад, к – 

коричневий), потім в середині (блакитний), без збігу приголосних (наприклад, л – 

білий), а потім із ними (блакитний), з меншою кількістю складів у назві кольору 

(наприклад, л – зе-ле-ний), а потім із більшою (фі-о-ле-то-вий).  

Зображення підібрані так, що звук, який вивчається, стоїть у назвах зображених 

предметів і на початку, і в середині, і в кінці слова. Сторінки з парами звуків містять 

такі зображення, які в своїй назві одночасно містять обидва звуки. Диференціація 

звуків відбувається спочатку з приголосними, далекими за акустико-артикуляційними 

ознаками, а потім – із близькими (наприклад, [Ж] – [С], [Ж] – [З], [Ж] – [Ш]). 

Отже, використання кольорових сторінок у щоденній роботі дорослого з 

дитиною дозволить цілісно сформувати мовленнєву полікомпетентність дошкільника.  

Як працювати з кольоровими сторінками 

Відкрийте потрібну кольорову сторінку, розгляньте її разом із дошкільником, 

запитайте, предмети якого кольору зображені на ній, зверніть увагу на графічне 

позначення звука, назвіть його, запропонуйте: „Погортай-но, друже, ти, кольорові 

сторінки”. Щоб викликати у дитини інтерес до роботи з альбомом, використовуйте 

базове та / чи додаткове ігрове завдання.  

Пам’ятайте: у чотири роки спільна гра-заняття (дорослий – дитина) може 

тривати близько 10 хвилин, 5–6 років – не більше 20 хвилин. Слід зважати на 

нормативні вікові показники засвоєння кольорів дошкільниками, і якщо дитині знати 

той чи інший колір ще зарано, можна називати зображення без зазначення назви 

кольору. Щоб набуті навички могли міцно закріпитися в мовленні, бажано за одну 

гру-заняття розглядати лише одну кольорову сторінку. При перших ознаках втоми 

слід відразу припинити роботу.  

 

Базове ігрове завдання для роботи за кольоровими сторінками 

КОЛЬОРОВІ ПІЖМУРКИ 

Основні мовленнєві завдання 

 Закріплення назв основних кольорів і відтінків. 

 Автоматизація та диференціація звуків. 

 Активізація та збагачення словника. 

 Удосконалення граматичної складової мовлення шляхом узгодження 

відносних прикметників на позначення назв кольорів із числом і родом 

іменників. 
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Обладнання: іграшковий папужка, дзеркало. 

Міні-закличка 

В піжмурки пограємо – 

Картинки відшукаємо. 

Опис ігрового завдання 

Розповідь дорослого: „У Країні Кольорів у різнобарвних будиночках жили-

були фарби. Якого кольору була фарба, такого кольору був і будиночок, у якому вона 

жила, та предмети, що знаходились у ньому”, запитує: „Як ти думаєш, якого кольору 

фарба живе у цьому будиночку?” (Синя) Як ти здогадався (-лась)? (Фарба 

розфарбувала кожен предмет на цій сторінці у синій колір) Я називатиму предмет та 

його колір, а ти відшукай, покажи його та повтори за мною”. 

Зображені предмети та їх колір дитина може називати самостійно. 

 

Додаткові ігрові завдання для роботи за кольоровими сторінками 

Нами описані ті ігрові завдання, які може використати дорослий під час роботи 

з дитиною над кольоровими сторінками. Звичайно, поданий перелік ігор орієнтовний, 

адже впевнені, що творчий потенціал педагогів і батьків величезний, тож 

запропоновані завдання є лише основним орієнтиром для роботи. Дорослий на свій 

розсуд використовує представлені ігрові завдання. 

Для більшої зручності ігрові завдання розподілені за окремими 

компетентностями, адже так можна з легкістю вибрати саме той навчально-ігровий 

матеріал, який необхідний для дитини з урахуванням її індивідуальних 

психофізичних можливостей і потреб її мовленнєвого розвитку.  

З метою систематизації матеріалу кожне ігрове завдання має свою чітко 

окреслену структуру, а саме:  

– основні мовленнєві завдання, що обумовлені формуванням тієї чи іншої 

компетентності;  

– обладнання, яке, окрім альбому, може знадобитися під час гри;  

– авторська міні-закличка, котра створює мотиваційну основу виконання 

завдання;  

– опис ігрового завдання, який передбачає коротку розповідь педагога та 

перелік орієнтовних можливостей дитини у ході цієї гри;  

– рівні допомоги, що спрямовані на полегшення виконання завдання дитиною з 

боку дорослого. 
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Становлення фонетико-фонематичної компетентності 

ПАПУЖКА КЕША 

Основні мовленнєві завдання 

 Автоматизація та диференціація звуків. 

 Удосконалення фонематичних процесів. 

 Збагачення лексичного складу. 

Обладнання: іграшковий папужка, дзеркало. 

Міні-закличка 

Ти з папужкою пограй – 

Те, що бачиш, називай! 

Опис ігрового завдання 

Дорослий знайомить дитину з папужкою Кешею, який вміє правильно 

розмовляти і хоче передати своє вміння хлопчикам та дівчаткам. Дорослий пропонує 

дитині називати зображення тих предметів, на які вкаже папужка Кеша.  

Дитина за завданням дорослого може:  

– називати зображення предметів спочатку ізольовано (наприклад, пилосос), а 

згодом додаючи назву його кольору (сúній пилосόс). При цьому допускається як 

акцентована (наприклад, с-с-салáт), так і звичайна вимова (самокáт);  

– відповідним сигналом (наприклад, змах руки, тупотіння) помічати навмисне 

спотворену вимову того чи іншого слова (фýмка, тýмка, шýмка – сýмка);  

– виправляти навмисне зроблені дорослим помилки (фéтрик – ні, це свéтрик); 

– добирати означення до того чи іншого предмета, що починається 

(закінчується) чи взагалі містить певний звук (наприклад, корúчневий іклáстий дúкий 

кабáн). 

Рівні допомоги 

1. Дорослий пропонує дитині повторити назву предмета: а) спряжено (разом із 

дорослим); б) відображено (слідом за дорослим); в) самостійно. 

2. При вимові дитиною того чи іншого звука дорослий звертає її увагу на 

положення губ і язика, пропонує проконтролювати правильність артикуляції, 

використовуючи дзеркальце.  

ВЕСЕЛІ ДОЛОНЬКИ 

Основні мовленнєві завдання 

 Закріплення навичок складоподілу. 
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 Формування на практичному рівні вміння виділяти в слові наголошений 

склад. 

 Автоматизація та диференціація звуків. 

Обладнання: брязкальце „Кольорові долоньки”. 

Міні-закличка 

Поплещемо в долонечки. 

Нумо, спробуй, Олечко! (ім’я дитини) 

Опис ігрового завдання 

Дорослий розповідає, що в кожної людини є два дуже гарних помічники, які 

вміють робити безліч корисних справ; ці помічники – руки. Руки вміють не тільки 

працювати, а й навчатися, гратися, і пропонує дитині пограти з долоньками.  

Дитина за завданням дорослого може: 

– відплескувати відповідну кількість складів у словах спочатку ізольовано 

(наприклад, душ – один склад і один плеск), а згодом додаючи назву кольору (бла-

кит-ний бу-диль-ник);  

– акцентовано виділяти в слові наголошений склад (бу-дú-нок – плескати в 

долоні тихо – голосно – тихо);  

– з почутих складів утворювати ціле слово (дра-би-на → драбина); 

– добирати риму до слова; плескати в долоні, зберігаючи відповідний 

ритмічний малюнок (ди-мáр – ко-мáр). 

Рівні допомоги 

1. Дорослий відплескує складову структуру слова: а) пасивно (дорослий бере 

руки дитини у свої); б) спряжено (спільно з дитиною); б) відображено (спочатку 

дорослий, а потім дитина). 

2. Дитина відстукує за дорослим окремі ритмічні малюнки за допомогою 

брязкальця-долоньок. 

ЧАРІВНІ ВІКОНЦЯ 

Основні мовленнєві завдання 

 Закріплення навичок часткового та повного звукового і звуко-буквеного 

аналізу й синтезу. 

 Удосконалення фонематичних процесів. 

 Автоматизація та диференціація звуків. 

 Актуалізація та збагачення словника. 
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Обладнання: площинний будиночок, що має форму видовженого 

прямокутника з шістьма віконцями та рухомими віконницями і використовується як 

набірне полотно (картка); фішки для звукового аналізу (кружечок – на позначення 

голосного, одна рисочка – твердого приголосного, дві рисочки – на позначення 

м’якого приголосного), символи на графічне позначення складів, букви розрізної 

абетки.   

Міні-закличка 

Бачиш: он зійшло вже сонце – 

Відчиняй скоріш віконця! 

Опис ігрового завдання 

Дорослий показує дитині будиночок і розповідає, що він не простий, а чарівний 

– його віконця дуже люблять гратися з дітьми, то відкриваючи, то закриваючи 

віконниці. Дорослий пропонує дитині пограти з чарівним будиночком.  

За завданням дорослого дитина може:  

– визначити наявність певного звука в слові (в слові бíсер немає звука [п]); 

– з’ясувати місце того чи іншого звука в слові (В слові фарфόр два звуки [ф] – 

один стоїть на початку, а другий всередині слова); 

– назвати перший / останній звук в назві зображення (перший звук у слові 

лéбідь [л], а останній – [д′]); 

– визначити послідовність звуків у слові (димáр – [д], [и], [м], [а], [р]); 

– самостійно пригадати назви предметів, які починаються / закінчуються на той 

чи інший звук чи взагалі містять його у своєму складі; 

– робити повний звуковий, складовий та / чи звуко-буквений аналіз, 

використовуючи віконця будиночка як набірне полотно (У слові фен всього три 

звуки: перший – [ф] – твердий приголосний, позначаємо його однією рисочкою, 

другий – [е] – голосний звук, тому я покладу кружечок, третій – [н] – твердий 

приголосний, тож я беру фішку з однією рисочкою); 

– за почутою послідовністю називання звуків здогадатися, яке слово було 

загадано ([д], [у], [ш] → душ);  

– читати ціле слово-назву зображення чи вставляти пропущені букви, викладені 

у віконцях будиночка (Я бачу у віконцях три букви: Ш, А, Р, останнє віконце ще 

порожнє. Я здогадався (-лась) – тут заховалось слово шарф, тож не вистачає букви 

Ф); 

– виправляти навмисне зроблені дорослим помилки на кожному із варіантів 

завдань. 
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Рівні допомоги 

Варіюються відповідно до конкретних корекційно-розвивальних завдань. 

Розширення словниково-смислової компетентності 

ЦІКАВА ТОРБИНКА 

Основні мовленнєві завдання 

 Уточнення різних видів лексичних узагальнень іменників, прикметників і 

дієслів, видо-родових понять. 

 Збагачення словника дітей новими словами. 

 Автоматизація та диференціація звуків. 

Обладнання: торбинка.  

Міні-закличка 

Будемо слова вивчати, 

У торбинку їх складати. 

Опис ігрового завдання 

Дорослий показує дитині торбинку і розповідає, що вона надзвичайно цікава, 

адже все хоче знати, тому й мандрує по світу, збираючи різні незнайомі тобі слова. 

Торбинка дуже любить гратися з дітьми, висипаючи перед ними слова, які вона 

зібрала. 

Дитина за завданням дорослого може:  

– називати зображення предметів;  

– по-можливості пояснювати значення того чи іншого слова;  

– називати зображення предметів та їх колір (кольори);  

– за підказкою дорослого щодо місця розташування того чи іншого зображення 

відносно інших знаходити, називати його, спочатку ізольовано, а потім додаючи 

назву кольору (наприклад, Я загадав (-ла) предмет, що знаходиться праворуч від 

крісла. Що це? – Салáтовий флáкон; Що розташовано між флаконом і телефоном? – 

Салáтова лáмпа); самостійно загадувати аналогічні загадки дорослому; 

– самостійно пригадувати предмети названого дорослим кольору (наприклад, 

Це оранжева сторінка і на ній усі предмети оранжеві. Що ще буває оранжевим? – 

Апельсин, персик, мандарин); 

– добирати додаткові ознаки до зображуваного предмета (Це красúве ажýрне 

рожéве мерéживо);  

– пригадувати, які дії може виконувати той чи інший предмет;  
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– починати лексичний ряд і самостійно продовжувати його (Шаровáри – це 

одяг. Я знаю ще такий одяг – сорочка, пальто, жилет…);  

– пригадувати названі дорослим зображення предметів (4–6) через деякий час 

(5–10 с);  

– добирати до іменників прикметники відповідного семантичного поля (Лисеня 

іграшкове – оранжеве, а справжнє лисеня – руде);  

– виправляти навмисне зроблені дорослим лексико-семантичні помилки, по-

можливості пояснюючи свою відповідь (Це не тарілка, це блюдце, адже воно мілке та 

маленьке). 

Рівні допомоги 

1. Значення невідомих чи малознайомих дитині слів дорослий пояснює з 

урахуванням психомовленнєвих і вікових можливостей дошкільника, користуючись 

запропонованими авторськими тлумаченнями як орієнтиром. 

2. Дорослий може підказати дію, що виконує той чи інший предмет, рухом 

(наприклад, тáчка – рухає зігнутими в ліктях руками на позначення їзди). 

3. Дорослий пропонує вибрати відповідне слово з ряду (наприклад, халáт – це 

посуд, одяг чи меблі?).  

4. Якщо дитина утруднюється продовжити лексичний ряд, дорослий пропонує 

їй озирнутися довкола та пошукати предмети в кімнаті (наприклад, шáфа – це меблі. 

Які ще меблі ти знаєш? – Стіл, стілець, етажерка…). 

5. За умов виникнення труднощів із визначення семантичного поля, дорослий 

пропонує дитині послухати два слова у контексті речення і вибрати одне правильне 

(наприклад, як краще сказати: Летить сірий чи сизий голуб? (сúзий) У дідуся сива чи 

сіра борода? (сúва) У вовка сіра чи сиза шубка? (сíра). 

Підвищення морфологічно-семантичної компетентності 

ЧАРІВНА ПАЛИЧКА 

Основні мовленнєві завдання 

 Закріплення навичок словотвору іменників, відносних і присвійних 

прикметників. 

 Актуалізація та збагачення словника. 

 Автоматизація та диференціація звуків. 

Обладнання: яскраво оформлена паличка.  

Міні-закличка 

Є паличка в мене. Вона чарівна. 
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Хоче пограти з тобою вона. 

Опис ігрового завдання 

Дорослий пропонує дитині перетворитися на чарівника (для хлопчика) чи фею 

(для дівчинки), дає чарівну паличку, пропонує пограти з нею, торкаючись до різних 

зображень і виконуючи завдання. 

Дитина за завданням дорослого може:  

– називати зображення предмета, використовуючи зменшувально-пестливі 

суфікси (рúба – рúбка, чόвен – чόвник, кільцé – колéчко); 

– називати зображення предмета та його колір, використовуючи зменшувально-

пестливі суфікси (наприклад, синéньке озéрце); 

– утворювати відносні прикметники від іменників-назв овочів, фруктів, ягід 

(наприклад, сік (компот) з бруснúці – брусничний, варення (пюре) зі слив – сливове); 

– утворювати присвійні прикметники (наприклад, Кашнé тата – Чиє кашне? – 

Татове; Сýмка мами – Чия сумка? – Мамина; Комбінезόн брата – Чий комбінезон? – 

Братів; Рукавúчки сестри – Чиї рукавички? – Сестрині); 

– виправляти навмисне допущені дорослим словотворчі помилки (наприклад, 

шишýлька – ні, шúшечка; вишняве варéння – не так, вишнéве варéння; бабýськіне 

пальтό – неправильно, бабýсине пальтό). 

Рівні допомоги 

1. Дорослий називає ряд іменників, утворених за допомогою однакових 

зменшувально-пестливих суфіксів, спочатку акцентовано, а згодом звичайно 

вимовляючи морфему (наприклад, якщо потрібно утворити пару рукавúця – 

рукавúчка, ряд пропонованих слів може бути таким: синиця – синичка, сестра – 

сестричка, вода – водичка). 

2. Дорослий пропонує дитині послухати два слова у контексті речення і 

вибрати потрібне (наприклад, як правильно сказати: блакитнюнька калюжечка чи 

блакúтненька калюжка?). 

Удосконалення граматично-значеннєвої компетентності 

ПОГРАЙЛИК 

Основні мовленнєві завдання 

 Удосконалення навичок словозміни іменників і прикметників. 

 Активізація словника. 

 Автоматизація та диференціація звуків. 

Обладнання: іграшковий хлопчик.  
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Міні-закличка 

Вміє Пограйлик цікаво навчати. 

Тебе запрошує хлопчик пограти! 

Опис ігрового завдання 

Дорослий знайомить дитину із хлопчиком Пограйликом, розповідає, що цей 

хлопчик дуже любить навчатися, граючись, тому його і назвали Пограйликом; 

пропонує пограти разом із ним. 

Дитина за завданням дорослого може:  

– утворити множину іменника-назви зображення, спочатку називаючи тільки 

сам предмет, а згодом додаючи його колір (наприклад, блакúтна яхта – блакúтні 

яхти); 

– називати числовий ряд, узгоджуючи іменник-назву предмета із числівником 

спочатку ізольовано, а згодом додаючи колір зображення  (наприклад, одна корúчнева 

кáчка, дві корúчневі качкú, …п’ять корúчневих качόк…); 

– продовжити фразу, розпочату дорослим, узгоджуючи іменник-назву предмета 

з прикметником на позначення його кольору в роді, числі та відмінку (наприклад, 

це… фіолéтове вíяло – немає… фіолéтового вíяла – бачу… фіолéтове вíяло – 

махаю… фіолéтовим вíялом – на… фіолéтовому вíялі – розповім про… фіолéтове 

вíяло);  

– після уважного прослуховування переліку назв зображень (4–6) назвати той 

предмет, який не був названий (наприклад, футбόлка, блокнόт, скакáлка – не назвали 

колгόти); 

– після уважного прослуховування переліку назв зображень (4–6) назвати той 

предмет, якого немає серед картинок; спочатку називаючи тільки сам предмет, а 

згодом і його колір (наприклад, корúчневе теля, корúчневі тарíлки, корúчневі тýфлі, 

корúчневі котлéти – немає корúчневих тýфель);  

– після закривання дорослим (квадратиком чи смужкою паперу) однієї (двох) 

картинок назвати, кого (чого) не стало, правильно визначаючи граматичне значення 

іменника (істота, неістота); спочатку називаючи тільки сам предмет, а згодом і його 

колір (наприклад, Прáска – Що це? – Не стало блакúтної прáски; Лéбідь – Хто це? – 

Не стало бíлого лéбедя); 

– помічати навмисне зроблені дорослим граматичні помилки та по можливості 

виправляти їх (наприклад, я купив сúній штанú – ні, я купив сúні штанú); 

– визначати рід іменника, співвідносячи назву предмета з відповідним 

займенником (він, вона, воно, вони); згодом додаючи назву кольору (наприклад, 
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блакúтний бідόн – він, червόна машúна – вона, салáтове відрό – воно, орáнжеві 

гербéри – вони). 

Рівні допомоги 

1. Дорослий пропонує дитині послухати ряд пар слів, у яких використовуються 

аналогічні граматичні форми (наприклад, потрібно утворити пару зелéний хамелеόн – 

зелéні хамелеόни; ряд пар слів може бути таким: махаон – махаони, телефон – 

телефони, балон – балони). 

2. Щоб підказати дитині рід іменника, дорослий акцентовано проспівує 

останній голосний у назві зображення жіночого та середнього роду однини 

(наприклад, червόна-а-а-а троянда-а-а – вона-а-а-а; блакúтне-е-е нéбо-о-о – воно-о-

о-о). 

Розвиток синтаксично-інформативної компетентності 

РОЗПОВІДАЙКО 

Основні мовленнєві завдання 

 Розвиток зв’язного монологічного мовлення, вміння встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки.  

 Активізація словника різних частин мови. 

 Автоматизація та диференціація звуків. 

Обладнання: площинна фігурка хлопчика.  

Міні-закличка  

Не пустун, не позіхайко, 

Це – малий Розповідайко. 

Опис ігрового завдання 

Дорослий знайомить дитину із Розповідайком, який вміє гарно розповідати про 

все, що бачить довкола; пропонує пограти разом із ним. 

Дитина за завданням дорослого може:  

– продовжити речення, розпочате педагогом (наприклад, у зелéної саранú… 

довгі вуса та міцні ноги); 

– продовжити розпочату дорослим розповідь про той чи інший предмет 

(наприклад, дорослий: це чавунчик – посуд, зроблений з чавуну; дитина: чавýнчик 

увесь чόрний, у ньому бабуся в печі тушкує печеню); 

– спочатку з допомогою дорослого, а згодом самостійно, придумувати та 

пояснювати утворені асоціації до слів (наприклад, сúній сервíз – гості. Коли до нас 
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приходять гості, мама зажди ставить на стіл синій сервіз і ми всі разом п’ємо 

духмяний чай із печивом); 

– загадати описову загадку до певного зображення (наприклад, ці фрукти сині, 

великі, овальні, гладенькі, соковиті, солодкі; ростуть на дереві в саду; їх можна їсти 

сирими, варити з них варення, пюре, компот, робити сік; вони смачні та корисні – 

сливи); 

– самостійно чи з допомогою дорослого придумати оповідання про певний 

предмет, у т. ч. й казкового, фантастичного чи жартівливого змісту (наприклад: Жив-

був у річці чорний бичок. Він плавав, їв черв’ячків. Карась розповів бичкові, що на 

землі теж є бички. Захотілося річковому бичкові познайомитися зі своїм названим 

братом. Ось він вискочив із води і пішов по берегу. Бачить – на лузі пасеться чорна 

тварина з маленькими ріжками. Підійшов чорний річковий бичок ближче та й питає з 

острахом: „Ти хто такий?”. „Я – бичок!” – відповіла тварина. – „А ти хто?” . „Мене 

теж звуть бичок”,  – відказала рибка. „Який ти маленький! Як ти скубеш траву?” – 

здивувався рогатий бичок. „Я не їм трави, – відказав річковий бичок. – Я живу у річці 

і їм черв’ячків”. „Ми такі різні, але це ж так цікаво! Давай дружити!” – запропонував 

річковий бичок рогатому. „Давай!” – погодився рогатий бичок. З того часу рогатий 

бичок приходив до річки, а річковий бичок вистрибував із води, і двоє товаришів, 

сидячи на березі, довго-довго про щось розмовляли). 

Рівні допомоги 

Дорослий дає свій повний (частковий) зразок аналогічної розповіді, пропонує 

дитині опірні піктограми, графічні позначки-підказки, план-схему послідовності 

розповіді, навідні питання, опірні слова, словосполучення чи речення. 

Матеріал кольорових сторінок може використовуватись батьками і педагогами 

під час окремих ігор-занять із розвитку мовлення, малювання, ознайомлення з 

навколишнім і світом речей, а також під час комбінованих ігор-занять (розвиток 

мовлення + малювання, розвиток мовлення + формування елементарних 

математичних уявлень, розвиток мовлення + ознайомлення з оточуючим).   

Сподіваємося, що представлений практичний наочно-ігровий матеріал стане 

при нагоді і педагогам, і батькам у спільній роботі з дітьми. 
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Назви зображені предмети та їх колір (заєць-біляк, білúзна, душова кабíна, 

автомобíлі, білúло, білόк, бінόкль, бíсер
3
)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Бíсер – скляні кульки для нанизування та виготовлення різних виробів. 
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Назви зображені предмети та їх колір (бігудí
4
, лéбідь, діадéма

5
, ведмíдь, 

грýзді, рéдька, όдяг, радіоприймáч)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
4
 Бігудí – це приладдя для накручування волосся. 

5
 Діадéма – це жіноча коштовна відкрита корона. 
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Назви зображені предмети та їх колір (барабáн, рúба, бант, рόбот, автόбус, 

блокнόт
6
, бýкви, нéбо)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
6
 Блокнόт – це невеличкий зошит або записничок із відривними аркушами. 
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Назви зображені предмети та їх колір (балкόн, браслéт, табурéтка, безé
7
, 

брелόки
8
, собáка, берéза, бегόнія

9
)  

 

 

 

 

   

  

 
 

 

  

                                                 
7
 Безé – це легке тістечко зі збитих із цукром яєчних білків. 

8
 Брелόк – це прикраса, прикріплена до ключів. 

9
 Бегόнія – це трав’яниста рослина з яскраво забарвленим листям і рясними квітами.   
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Назви зображені предмети та їх колір (бігудí
10

, білúзна, бідόн, кабíна, 

чобіткú, комбінезόн, бібабό
11

, бíсер
12

)  

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                 
10

  Бігудí – це приладдя для накручування волосся. 
11

  Бібабό – це театральна лялька, яку надягають на руку і рухають пальцями. 
12

 Бíсер – скляні кульки для нанизування та виготовлення різних виробів. 
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Назви зображені предмети та їх колір (будúнок, будúльник, душ, диктофόн
13

, 

димáр, підвікόння, дощ, драбúна)  

  

 

 

 

 

 
 

  

                                                 
13

 Диктофόн – це прилад для записування і відтворення усного мовлення. 
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Назви зображені предмети та їх колір (пáпка, парашýт, пόтяг, пальтό, 

подýшка, папýга, кáпці
14

, пόсуд)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
14

 Кáпці – легкі туфлі, переважно для ходіння в будинку. 
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Назви зображені предмети та їх колір (кабáн, парасόлька, кекс, кокόс
15

, 

павýк, кáчка, лíжечко, ведмéдики)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                 
15

 Кокόс – це горіх, плід кокосової пальми. 
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Назви зображені предмети та їх колір (кашнé
16

, лінíйка, склянка, прáска, 

пúсанка, калюжа, карусéль, подарýнок)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

                                                 
16

 Кашнé – це шарф, що одягається на шию. 
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Назви зображені предмети та їх колір (телятко, трикýтник, метéлик, 

котлéти, картόпля, містόк, плитá, тарíлки)  
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Назви зображені предмети та їх колір (шкарпéтки, тарíлка, метéлик, 

люстéрко, намúсто, тáчка
17

, кравáтка
18

, мотýзка)  

 
 

  

  

  

                                                 
17

 Тáчка – це невеличкий ручний візок для перевезення вантажу. 
18

 Кравáтка – це зав’язана вузлом під коміром сорочки смужка тканини, яку носять для прикраси. 
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Назви зображені предмети та їх колір (грибú, козерόг
19

, вагόн, гадюка, 

гόрщик, Горбокόник
20

, кенгурý
21

, гόрлиця
22

)  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
19

 Козерόг – це дикий козел, який живе в горах. 
20

 Горбокόник – це казковий персонаж Петра Єршова з казки „Коник-Горбоконик”. 
21

 Кенгурý – це дика тварина з довгими задніми і короткими передніми лапами, яка носить в сумці на животі 

свого малюка і пересувається стрибками. 
22

 Гόрлиця – це лісовий птах, менший за голуба; дикий голуб. 



Рібцун Ю. В.  Блакитна сторінка 

 67 

 

Назви зображені предмети та їх колір (вагόн, колгόтки, граблí, гýсінь, 

гребінéць, глéчик
23

, гуáш, гірськúй грéбінь
24

)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

                                                 
23

 Глéчик – це висока кругла, переважно глиняна посудина, дещо розширена в нижній частині. 
24

 Гірськúй грéбінь – це вершини гір, розташованих приблизно на одній лінії та однакові за висотою. 
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Назви зображені предмети та їх колір (халáт, шáхи, хрущ, кýхоль
25

, мýха, 

хліб, хом’як, тахтá
26

)  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                                                 
25

 Кýхоль – це металева, дерев’яна чи скляна посудина з ручкою, призначена для пиття. 
26

 Тахтá – це широкий низький диван без спинки.  
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Назви зображені предмети та їх колір (яхта
27

, кáхлі
28

, кýхоль
29

, дах, хýстка, 

холодúльник, ліхтáрик, капелюх)  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                 
27

 Яхта – це спортивне судно з вітрилами або мотором.  
28

 Кáхлі – це плитки для облицювання печей та стін. 
29

 Кýхоль – це металева, дерев’яна чи скляна посудина з ручкою, призначена для пиття. 
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Назви зображені предмети та їх колір (фіáлки, фірáнки
30

, дельфíни, фíшки, 

фігýри, парафíн
31

, прόфіль
32

, зефíр)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

                                                 
30

 Фірáнки – це декоративні завісочки на вікнах.   
31

 Парафíн – це маса, яку використовують для виготовлення свічок та інших потреб. 
32

 Прόфіль – це вид предмета чи обличчя збоку.  
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Назви зображені предмети та їх колір (свічкú, вíяло
33

, сáльвія
34

, відрό, 

повíки
35

, вінόчок, вітрячόк, квíтка)  

 

 
 

  

 

 

 

  

                                                 
33

 Вíяло – це предмет, який використовується для обвіювання обличчя та шиї в спеку. 
34

 Сáльвія – це садова квітка з червоними або фіолетовими квітами, зібраними в колосок. 
35

 Повíки – це складки шкіри, які зверху та знизу закривають око. 



Рібцун Ю. В.  Фіолетова сторінка 

 72 

 

Назви зображені предмети та їх колір (фарфόр
36

, шарф, кόфта, фен
37

, 

фотоапарáт, телефόн, фужéри
38

, флéшка
39

)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
36

 Фарфόр – це маса, з якої виготовляють посуд; вироби з такої маси. 
37

 Фен – це електроприлад для сушіння волосся. 
38

 Фужéр – це келих на високій ніжці, який використовується для пиття прохолодних напоїв. 
39

 Флéшка – це прилад для комп’ютера, який допомагає зберігати інформацію. 
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Назви зображені предмети та їх колір (сікáч
40

, насíння, сідлό
41

, карасí, дéсять, 

сíтка
42

, όсінь, порося)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                 
40

 Сікáч – це гострий інструмент, яким щось січуть чи рубають. 
41

 Сідлό – це сидіння на спині коня, на якому сидить вершник під час їзди. 
42

 Сíтка призначена для ловіння риби. 
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Назви зображені предмети та їх колір (кíбець
43

, гусятниця
44

, рукавúці, 

стілéць, спіднúця, пацюк, цямрúна
45

, рáнець
46

)  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

                                                 
43

 Кíбець – це хижий корисний птах, який знищує мишей і пацюків. 
44

 Гусятниця – це чавунна посудина для запікання м’яса птиці.  
45

 Цямрúна – це бетонний круг або чотирикутна споруда з дерев’яних колод, яка служить для стінок криниці. 
46

 Рáнець – це учнівська сумка, яку носять на спині.  
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Назви зображені предмети та їх колір (носорíг, совá, трусú, пес, όслик, слон, 

слоненя, борсýк
47

, спортúвний костюм)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Борсýк – це хижий лісовий звір із родини куниць. 
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Назви зображені предмети та їх колір (сýмка, совόк, пилосόс, лáсти
48

, светр, 

кόлесо, кастрýля, сандáлі)  

 

 

 

  

 

 
 

  

                                                 
48

 Лáсти – це пристосування для підводного плавання, що одягається на ноги плавця. 
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Назви зображені предмети та їх колір (сервéтка, салáт, склянка, самокáт, 

капýста, браслéти, салáтник, мáска)  
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Назви зображені предмети та їх колір (хмáри, хвíртка
49

, дах, фартýх, 

ліхтáрик, пуховúк
50

, лáнтух
51

, хýстка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
49

 Хвíртка – це невеликі вхідні двері в паркані або воротах.  
50

 Пуховúк – це тепла стьобана куртка на пуху. 
51

 Лáнтух – це великий мішок із грубої тканини. 
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Назви зображені предмети та їх колір (хміль
52

, хамелеόн
53

, хвόя
54

, фейхоá
55

, 

холодúльник, халáт, хутрянúй хвόстик, ходункú
56

)  

 

 

 

 
 

 
 

  

                                                 
52

 Хміль – це витка рослина, яка зустрічається в лісі; також вирощується людиною для харчових потреб. 
53

 Хамелеόн – це ящірка, яка може змінювати свій колір в залежності від оточення. 
54

 Хвόя – це вічнозелені голки на ялинці та сосні. 
55

 Фейхоá – це плоди дерева, які вживаються в їжу свіжими чи в переробленому вигляді.  
56

 Ходункú – це пристрій, що допомагає малюку втримувати рівновагу при навчанні ходьбі. 
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Назви зображені предмети та їх колір (сарафáн, софá
57

, флакόн
58

, гольф, 

фуфáйка
59

, портфéль, фунікулéр
60

, фортепіáно
61

)  

 

  

 

 

 

  

 
 

 

                                                 
57

 Софá – це м’який широкий диван із поручнями та низькою спинкою. 
58

 Флакόн – це невеличка пляшечка для ліків чи парфумів. 
59

 Фуфáйка – це стьобана куртка на ваті. 
60

 Фунікулéр – це залізниця з канатною тягою для перевезення пасажирів на крутих узвозах та спусках. 
61

 Фортепіáно – це струнний ударно-клавішний інструмент. 
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Назви зображені предмети та їх колір (ельф
62

, телефόн, сифόн
63

, флакόн
64

, 

фургόн
65

, фόрмочки, спортúвна фόрма, саксофόн
66

)  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                 
62

 Ельф – це маленький крилатий казковий хлопчик, веселий і доброзичливий. 
63

 Сифόн – це посудина для газованої води. 
64

 Флакόн – це невеличка пляшечка для ліків чи парфумів. 
65

 Фургόн – це автомобіль або причеп великого розміру з закритим кузовом, який використовується для 

перевезення вантажу. 
66

 Саксофόн – це духовий музичний інструмент.  



Рібцун Ю. В.    Синя сторінка   

 82 

 

Назви зображені предмети та їх колір (сорόчка, стрíчка, чόвен, пáсочки, 

сúтечко, санчáта, рíчка, чáйник)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Рібцун Ю. В.    Салатова сторінка   

 83 

 

Назви зображені предмети та їх колір (чобітόк, кабачкú, свíчка, м’яч, черпáк, 

совόчок, черв’ячόк, часнúк)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рібцун Ю. В.    Синя сторінка   

 84 

 

Назви зображені предмети та їх колір (машúна, шкарпéтки, кашкéт
67

, 

поштόві скрúньки
68

, шаровáри
69

, шόрти, кόшик, капюшόн)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

                                                 
67

 Кашкéт – це чоловічий головний убір із козирком. 
68

 Поштόва скрúнька – це невеличкий ящик для опускання в нього листів, газет та журналів. 
69

 Шаровáри – це широкі штани певного крою, які є частиною українського національного чоловічого костюма.  



Рібцун Ю. В.    Салатова сторінка   

 85 

 

Назви зображені предмети та їх колір (крíсло-грýша
70

, спортúвні штанú, 

кенгурýшка
71

, комáшки, пляшка, шпалéри
72

, шаль
73

, штόри)  

 

  

 
 

 
 

  

                                                 
70

 Крíсло-грýша – це дитяче м’яке крісло, що має форму груші. 
71

 Кенгурýшка – це кофта або легка куртка з капюшоном. 
72

 Шпалéри – це широкі смуги паперу з візерунком для обклеювання стін у житлових приміщеннях. 
73

 Шаль – це велика плетена або ткана хустка прямокутної форми. 



Рібцун Ю. В.    Синя сторінка   

 86 

 

Назви зображені предмети та їх колір (цистéрна
74

, цúфри, цикόрій
75

, цилíндр, 

палáц, кільцé, матрáц, цúркуль
76

)  

 

             

 

 

 

           

  

 

 

 

 

                                                 
74

 Цистéрна – це велика ємність, що має форму циліндра і використовується для зберігання рідини. 
75

 Цикόрій – це трав’яниста лікарська рослина з синіми квітами. 
76

 Цúркуль – це інструмент, який складається з двох ніжок; з його допомогою проводять вимірювання та 

малюють кола. 



Рібцун Ю. В.    Салатова сторінка   

 87 

 

Назви зображені предмети та їх колір (цукíні
77

, цукáти
78

, цинόвка
79

, яйцé, 

суцвíття цвітнόї капýсти, циферблáт
80

, цéрква, марципáни
81

)  

 

 

            

             

  

  

 

 

 

                                                 
77

 Цукíні – це сорт кабачків. 
78

 Цукáт – це зацукрований фрукт або шкірки деяких плодів. 
79

 Цинόвка – це цупкий плетений виріб із соломи чи очерету; використовується як підстилка.  
80

 Циферблáт – це пластина з нанесеними на неї поділками із цифрами та стрілками, які вказують час. 
81

 Марципáн – це кондитерський виріб зі спеціально приготовленого тіста.  



Рібцун Ю. В.    Синя сторінка   

 88 

 

Назви зображені предмети та їх колір (сервíз
82

, όзеро, рюкзáк, паровόз, 

вόзик
83

, завíса
84

, комбінезόн, рейтýзи
85

)  

 
 

 

 

 

 

 
 

  

                                                 
82

 Сервíз – це набір столового чи чайного посуду з однаковим візерунком. 
83

 Вόзик – це невеликий візок для перевезення вантажів. 
84

 Завíса – це обладнання в театрі, яке відмежовує сцену від глядацької зали. 
85

 Рейтýзи – це вузькі трикотажні штани, які щільно облягають ноги. 



Рібцун Ю. В.    Салатова сторінка   

 89 

 

Назви зображені предмети та їх колір (магазúн, тáзик, блýзка, кýзов, унітáз, 

постíльна білúзна, значόк, комбінезόн)  

 

 

 

  

 

 
 

 
 



Рібцун Ю. В.  Синя сторінка 

 90 

 

Назви зображені предмети та їх колір (вíсім, сірникόва сíрка
86

, сяйво
87

, сім, 

вісь
88

, восьминíг
89

, мíсяць, сюртýк
90

)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
86

 Сíрка – це легкозаймиста речовина на кінчиках сірників, що загорається від тертя. 
87

 Сяйво – це рівне яскраве світло, випромінюване чимось. 
88

 Вісь – це стержень, на якому тримаються колеса. 
89

 Восьминíг – це морська тварина, яка має вісім ніг. 
90

 Сюртýк – це довгий, майже до колін, чоловічий одяг в талію. 



Рібцун Ю. В.  Салатова сторінка 

 91 

 

Назви зображені предмети та їх колір (сік, кросíвки, насíння, таксí, сіль для 

ванн
91

, гýсінь, сідлό
92

, сівáлка
93

)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                 
91

 Сіль для ванн – це спеціальна сіль, яка насипається в ванну для розслаблення. 
92

 Сідлό – це сидіння на спині коня, на якому сидить вершник під час їзди. 
93

 Сівáлка – це машина для висіву насіння, а також для внесення добрив.  



Рібцун Ю. В.  Зелена сторінка  

 92 

 

Назви зображені предмети та їх колір (вáза, комбінезόн, гарбýз, зелéнка
94

, 

змія, паровόз, вазόн, рюкзакú)  

 

   

 

 

 

 

    

 

 

        

 

 

                                                 
94

 Зелéнка – протизапальний засіб. 



Рібцун Ю. В.  Зелена сторінка  

 93 

 

Назви зображені предмети та їх колір (петрýшка, грýша, зόшит, крúшка, 

навýшники, шампýнь, шпинáт
95

, горόшок)  

 
 

 

 

 
 

 
 

                                                 
95

 Шпинáт – це трав’яниста рослина, схожа на щавель; його листя вживаються в їжу як салат.  



Рібцун Ю. В.  Зелена сторінка  

 94 

 

Назви зображені предмети та їх колір (інжúр
96

, жук жýжелиця
97

, жилéт, 

жáба, жόлуді, желé
98

, жалюзí
99

, лόжки, ніж)  

 

 

 

 
 

  

  

                                                 
96

 Інжúр – це плодове дерево, плоди цього дерева; плоди вживаються в їжу як у свіжому, так і в переробленому 

вигляді.  
97

 Жýжелиця – це хижий жук, що живиться комахами, черв’яками та рослинами. 
98

 Желé – це десерт, що виготовляється з плодово-ягідних соків із додаванням желатину. 
99

 Жалюзí – це сонцезахисні штори з пластинок, скріплених між собою.  



Рібцун Ю. В.  Зелена сторінка  

 95 

 

Назви зображені предмети та їх колір (цибýля, відéрце, палáц, матрáц, 

кільцé, цукéрки, цукéрниця, цикáда
100

)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100

 Цикáда – це комаха з прозорими крильцями, яка вміє сюрчати. 



Рібцун Ю. В.  Зелена сторінка  

 96 

 

Назви зображені предмети та їх колір (капýста, сýмка, самоскúд, намúсто, 

кáктус, сервéтка, соснá, саранá
101

)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
101

 Саранá – це комахи; великі коники, що живуть зграями, перелітають з місця на місце, знищуючи посіви та 

рослинність. 



Рібцун Ю. В.  Зелена сторінка  

 97 

 

Назви зображені предмети та їх колір (зíлля
102

, кýзька
103

, зáв’язь
104

, зіркú, 

мазь, зíрка, машина ЗІЛ, білúзна з бязі
105

)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
102

 Зíлля – це різноманітні трав’янисті рослини. 
103

 Кýзька – це маленька комашка. 
104

 Зáв’язь – це початковий розвиток плоду. 
105

 Бязь – це густа щільна бавовняна тканина. 



Рібцун Ю. В.  Чорна сторінка  

 98 

 

Назви зображені предмети та їх колір (чавýнчик
106

, кочергá
107

, чáйник, гачόк, 

рукавúчки, бичόк
108

, ключ, чай)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106

 Чавýн – це посуд, зроблений з чавуну, для приготування їжі в печі; чавунчик – маленький чавун. 
107

 Кочергá – це знаряддя для перемішування палива в печі, вигрібання з неї жару, попелу. 
108

 Бичόк (тут) – це невелика головата морська риба. 



Рібцун Ю. В.  Червона сторінка 

 99 

 

Назви зображені предмети та їх колір (ковпачόк, порíчки, полунúчки, м’яч, 

тягáч
109

, рýчка, фόрмочка для пéчива, рукавúчки)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
109

 Тягáч – це машина великої потужності для буксирування причепів із вантажем, зламаних автомобілів тощо. 



Рібцун Ю. В.  Коричнева сторінка 

 100 

 

Назви зображені предмети та їх колір (черепáха, пéчиво, кáчка, черевúчки, 

кýрочка, бόчка, чемодáн, пугáч)  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рібцун Ю. В.  Чорна сторінка 

 101 

 

Назви зображені предмети та їх колір (зáтичка
110

, вентилятор
111

, метéлик, 

кріт, галченята, ниткú, ворόта, кіт)  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
110

 Зáтичка – це предмет, яким затикають, закривають який-небудь отвір; корок. 
111

 Вентилятор – це прилад із лопастями, які швидко переміщують повітря для провітрювання приміщень і 

охолодження повітря. 



Рібцун Ю. В.  Червона сторінка 

 102 

 

Назви зображені предмети та їх колір (чόботи, тáчка, компόт, трамвáйчик, 

магнітофόн, гранáт
112

, квíточка, трáктор з причéпом)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
112

 Гранáт – це велика червона багатонасінна ягода з товстою шкіркою. 



Рібцун Ю. В.  Коричнева сторінка 

 103 

 

Назви зображені предмети та їх колір (тýмбочка, торт, трюфель
113

, 

намéт
114

, таргáн, берéт, кýрточка, атлáс
115

)  

 
 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
113

 Трюфель – це шоколадна цукерка. 
114

 Намéт – це тимчасове приміщення з тканини, що напинається на каркас. 
115

 Атлáс – це блискуча гладенька шовкова або напівшовкова тканина. 



Рібцун Ю. В.  Чорна сторінка 

 104 

 

Назви зображені предмети та їх колір (собáчка, вýса, лáстівка, скорпіόн
116

, 

санчáта, сýмочка, сморόдина, маслúни
117

)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
116

 Скорпіόн – це отруйна тварина, що водиться в жарких країнах. 
117

 Маслúна – це плід оливкового дерева чи куща. 



Рібцун Ю. В.   Червона сторінка   

 105 

 

Назви зображені предмети та їх колір (сорόчка, сунúчки, сόнечко, 

маракáси
118

, пόсуд, свíчка, барбарúс
119

, тролéйбус)  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118

 Маракáс – це ударно-шумовий музичний інструмент.  
119

 Барбарúс – це колючі кущі з корисними червоними ягодами; плоди цих кущів. 



Рібцун Ю. В.   Коричнева сторінка   

 106 

 

Назви зображені предмети та їх колір (поясόчок, стýпка
120

, кáска, тáкса
121

, 

сόболь
122

, сом, слимáк
123

, пόсуд)  

 

 

 
    

 

 

 

 

  

                                                 
120

 Стýпка – це пристрій для лущення та подрібнення маку чи зерен. 
121

 Тáкса – це порода невеликих мисливських собак, що мають криві ноги та довгий тулуб.  
122

 Сόболь – це невелика хижа тварина із цінним хутром. 
123

 Слимáк – це безхребетна тварина, яка любить вологі місця. 



Рібцун Ю. В.   Чорна сторінка   

 107 

 

Назви зображені предмети та їх колір (цуценя, цúркуль
124

, кільцé, цилíндр, 

цап, цвях, обцéньки
125

, цапеня)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
124

 Цúркуль – це інструмент, який складається з двох ніжок; з його допомогою проводять вимірювання та 

малюють кола. 
125

 Обцéньки – це ручне металеве знаряддя для витягування цвяхів, схоже на щипці. 



Рібцун Ю. В.   Червона сторінка   

 108 

 

Назви зображені предмети та їх колір (цукéрка, цúнія
126

, відéрце, цукáти
127

, 

блюдце, цикламéн
128

, цúфри, цвіт)  

 

 

 

 

 
 

  

  

                                                 
126

 Цúнія – це трав’яниста декоративна рослина з яскравими квітами; майор. 
127

 Цукáти – це зацукровані фрукти або шкірки деяких плодів. 
128

 Цикламéн – це багаторічна трав’яниста рослина з великими яскравими квітами. 



Рібцун Ю. В.   Коричнева сторінка   

 109 

 

Назви зображені предмети та їх колір (цимбáли
129

, цинόвка
130

, цебрό
131

, 

цéгла
132

, яйцé, деревцé, цвіркýн
133

, цýрки
134

)  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

                                                 
129

 Цимбáли – це старовинний музичний інструмент у вигляді плаского дерев’яного корпусу з металевими 

струнами, по яких ударяють молоточками чи паличками, видобуваючи звуки. 
130

 Цинόвка – це цупкий плетений виріб із соломи чи очерету; використовується як підстилка. 
131

 Цебрό – це велика дерев’яна або металева посудина, що має вигляд зрізаної діжки; використовується для 

різних господарських потреб. 
132

 Цéгла – це будівельне штучне каміння із глини у вигляді прямокутних брусків. 
133

 Цвіркýн – це комаха, схожа на коника, що створює тріскучі звуки тертям крил. 
134

 Цýрка – це короткий обрубок дерева; цýрпалок. 



Рібцун Ю. В.   Чорна сторінка   

 110 

 

Назви зображені предмети та їх колір (шýба, шúна
135

, шимпанзé
136

, шáйба
137

, 

швéйна машúнка, чéшки, шúло
138

, бушлáт
139

)  

  

 

 

 

 

 
 

                                                 
135

 Шúна – це гумовий обруч на колесі машини. 
136

 Шимпанзé – це мавпа, що живе в Африці. 
137

 Шáйба – це спортивне знаряддя для гри в хокей. 
138

 Шúло – це інструмент у вигляді товстої голки з ручкою, призначений для проколювання дірок. 
139

 Бушлáт – це чорна куртка; одяг матросів. 



Рібцун Ю. В.  Червона сторінка    
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Назви зображені предмети та їх колір (чáшка, шипшúна
140

, черéшні, рушнúк, 

машúна, чéшки, Червόна Шáпочка, шарф)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
140

 Шипшúна – це дикоросла троянда, плоди якої багаті на вітамін С. 



Рібцун Ю. В.  Коричнева сторінка 

 112 

 

Назви зображені предмети та їх колір (шашлúк, шáпка-ушáнка, шолόм
141

, 

шúшки, шоколáд, каштáни, шáхові фігури, шáфа)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
141

 Шолόм – це спеціальний головний убір, що захищає голову від травм.  



Рібцун Ю. В.   Жовта сторінка   

 113 

 

Назви зображені предмети та їх колір (ведмежá, жовтόк, жирáфа, жúто
142

, 

жук, пúжмо
143

, жовтόбрюх
144

, пляжний лежáк
145

)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
142

 Жúто – це трав’яниста рослина з колосками, із зерен якої роблять житнє борошно. 
143

 Пúжмо – це багаторічна лікарська рослина із жовтими суцвіттями. 
144

 Жовтόбрюх – це велика неотруйна змія із жовтим черевом. 
145

 Лежáк – це вид легкого дерев’яного чи пластмасового ліжка для відпочину на свіжому повітрі. 
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Назви зображені предмети та їх колір (босонíжки, піжáма, жоржúна
146

, 

жабό
147

, папýжка, рόжа
148

, жúмолость
149

, мерéжка
150

)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
146

 Жоржúна – це трав’яниста декоративна рослина, що цвіте великими різнокольоровими квітами.  
147

 Жабό – це оздоба до жіночої сукні чи блузки, зроблена з мережива або тонкої тканини. 
148

 Рόжа – це багаторічна декоративна рослина з високим стеблом та великими яскравими квітами різного 

кольору. 
149

 Жúмолость – це кущ із запашними квітами. 
150

 Мерéжка – це ажурний візерунок, зроблений на місці висмикнутих із тканини ниток. 
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Назви зображені предмети та їх колір (жилéт, рижкú
151

, мерéживо
152

, 

жакéт, кружόк, жетόни
153

, желé
154

, пружúна
155

)  

 

 

 

 

  

 
 

 
 

                                                 
151

 Рижόк – це їстівний гриб оранжевого кольору. 
152

 Мерéживо – це сітчаста тканина з узорами, якою оздоблюють одяг. 
153

 Жетόн – це замінник монети для телефонів-автоматів або проїзду в метро. 
154

 Желé – це десерт, що виготовляється з плодово-ягідних соків із додаванням желатину. 
155

 Пружúна – це гнучка металева смужка чи спіраль, що використовується в механізмах. 
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Назви зображені предмети та їх колір (жúтні колоскú
156

, ананáс, осá, мáсло, 

сир, сутáж
157

, сироїжки, жасмúн
158

)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156

 Жúто – це трав’яниста рослина з колосками, із зерен якої роблять житнє борошно. 
157

 Сутáж – це шовковий плетений шнурок для оздоблення одягу. 
158

 Жасмúн – це кущ із запашними квітами, який вирощують в садах і парках. 
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Назви зображені предмети та їх колір (сандáлі, сардéльки, сарафáн, ковбасá, 

коляска, скатертúна, трусú, скакáлка)  
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Назви зображені предмети та їх колір (гібíскус
159

, саквояж
160

, 

соковижимáлка, апельсúни, склянка апельсúнового сόку, стелáж
161

,  абрикόси, 

красόля
162

, судόк
163

)  

  

 

 

 

  

  

                                                 
159

 Гібíскус – це дерева, кущі з яскравими квітами. 
160

 Саквояж – це багажна сумка невеликого розміру з маленькою ручкою.  
161

 Стелáж – це ряд полиць, що розташовані одна над одною і призначені для розкладання на них чого-небудь. 
162

 Красόля – це однорічна декоративна рослина з запашними яскравими квітами. 
163

 Судόк – це посудина, яка служить для перенесення та зберігання страв. 



Рібцун Ю. В.   Жовта сторінка   

 119 

 

Назви зображені предмети та їх колір (звіробíй
164

, розéтка, мімόза, знак, 

запікáнка
165

, тáзик, гніздό, зáла
166

)  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
164

 Звіробíй – це лікарська рослина з густим жовтим суцвіттям.  
165

 Запікáнка – це запечена в духовці чи печі страва з рум’яною шкоринкою. 
166

 Зáла – це ошатна простора кімната для прийому гостей. 
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Назви зображені предмети та їх колір (блýзка, бузόк, медýза
167

, гвоздúка
168

, 

терезú
169

, вáза, зоря
170

, берéзка
171

)  

 

 

 

 
 

  

  

 

                                                 
167

 Медýза – це морська тварина з прозорим тілом. 
168

 Гвоздúка – це трав’яниста рослина із запашними квітами. 
169

 Терезú – це пристрій для визначення ваги. 
170

 Зоря – це зміна кольору неба при сході або заході сонця. 
171

 Берéзка – це багаторічна бур’янова витка рослина. 
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Назви зображені предмети та їх колір (хризантéми
172

, змія, гарбýз, 

динозáврик, бульдόзер
173

, змій, узвáр
174

, дезодорáнт
175

)  

 
 

 
 

  

  

                                                 
172

 Хризантéма – це декоративна рослина з розкішними махровими суцвіттями різного забарвлення. 
173

 Бульдόзер – це машина, що складається з трактора і пристрою для різання і розрівнювання ґрунту.  
174

 Узвáр – це солодкий напій зі зварених у воді сухофруктів. 
175

 Дезодорáнт – це косметичний засіб, який знищує неприємний запах поту. 



Рібцун Ю. В.   Жовта сторінка   

 122 

 

Назви зображені предмети та їх колір (пшоняна кáша, блешня
176

, мýшля
177

, 

птáшка, шпакíвня, кόшик, шéршень
178

, дόшка)  

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                 
176

 Блешня – це прикріплена на кінці волосіні металева блискуча пластинка, що використовується як приманка 

для риб. 
177

 Мýшля – це черепашка; будиночок, в якому живе молюск.  
178

 Шéршень – це велика за розміром, схожа осу комаха, яка має жало. 
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Назви зображені предмети та їх колір (шипшúна
179

, шáпка-вушáнка, 

шкарпéтки, фартушόк, подýшка, íграшки, машúна, штанú)  

 

 

    

 

        

    

 

 

  

                                                 
179

 Шипшúна – це дикоросла троянда, плоди якої багаті на вітамін С. 
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Назви зображені предмети та їх колір (нашúйник
180

, штόпор
181

, мúшка, 

тертýшка, кашкéт
182

, рушнúк, кишéньки, шатрό
183

)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

                                                 
180

 Нашúйник – це кільце із застібкою, яке одягається на шию тварини. 
181

 Штόпор – це спеціальний пристрій для відкривання пляшок. 
182

 Кашкéт – це чоловічий головний убір із козирком. 
183

 Шатрό – це легкий розбірний намет із тканини чи шкіри. 
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Назви зображені предмети та їх колір (молокό, гόлуб, козéл, блýзка, халáт, 

молόчник, гладіόлуси
184

, лéбідь, кáли
185

)  

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
184

 Гладіόлус – це багаторічна трав’яниста рослина з колосоподібним суцвіттям. 
185

 Кáла – це рослина зі стрілкуватим листям та великим білими квітами. 
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Назви зображені предмети та їх колір (плáття, велосипéд, пенáл
186

, лúстя, 

мотоцúкл, килимόк, богомόл
187

, лόжка, видéлка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186

 Пенáл – футляр для зберігання ручок, олівців та ін. дрібних предметів. 
187

 Богомόл – це велика хижа комаха, передні лапи якої пристосовані для хапання їжі. 
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Назви зображені предмети та їх колір (салáт, мочáлка, клубόк, шкатýлка
188

, 

лекáла
189

, одеколόн
190

, полúця, стіл)  

 

  

 

  

 

 

 

  

                                                 
188

 Шкатýлка – це невеличка скринька для зберігання цінних речей чи прикрас. 
189

 Лекáло – це фігурна лінійка для викреслювання кривих ліній. 
190

 Одеколόн – це косметичний засіб зі спирту та пахучих речовин. 
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Назви зображені предмети та їх колір (лáмпа, флόкси
191

, плащ, баклажáн, 

фіáлки
192

, метéлик, слúви, стілéць)  

  

 
 

  

  

 

                                                 
191

 Флόкси – це декоративна чи багаторічна рослина з пахучими квітами на вершині стебла, зібраними у велике 

суцвіття. 
192

 Фіáлки – це трав’яниста рослина з фіолетовими, рідше – різнокольоровими квітами.  
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Назви зображені предмети та їх колір (футбόлка, блокнόт
193

, скакáлка, 

пенáл
194

, мотоцúкл, лáсти
195

, плáвки, колгόти)  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
193

 Блокнόт – це невеличкий зошит або записничок із відривними аркушами. 
194

 Пенáл – футляр для зберігання ручок, олівців та ін. дрібних предметів. 
195

 Лáсти – це пристосування для підводного плавання, що одягається на ноги плавця. 
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Назви зображені предмети та їх колір (вáта, сніговúк, вáнна, ведмежá, 

пов’язка
196

, гвоздúка
197

, кáвник, ковзанú)  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                 
196

 Пов’язка (тут) – плетена або цільна смужка, якою обв’язують голову для краси. 
197

 Гвоздúка – це трав’яниста рослина із запашними квітами. 
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Назви зображені предмети та їх колір (кавýн, ботвúна
198

, удáв
199

, сівáлка
200

, 

автόбус, вáги
201

, чόвен, бýкви)  

 

 

 

  

 

  

 
 

                                                 
198

 Ботвúна – це стебла і листя коренеплідних рослин. 
199

 Удáв – це велика неотруйна змія. 
200

 Сівáлка – це машина для посіву насіння в землю. 
201

 Вáги – це пристрій для визначення ваги. 
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Назви зображені предмети та їх колір (лáва, дивáн, όвочі, ковилá
202

, вáлик
203

, 

олúвки
204

, овáл, головá)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
202

 Ковилá – це трав’яниста степова рослина з вузькими листками та квітами, зібраними в пухнасті волоті. 
203

 Вáлик (тут) – це пристрій циліндричної форми для фарбування великих поверхонь. 
204

 Олúва – це рід вічнозелених дерев і кущів, з їстівних плодів яких одержують харчову та технічну олію; 

плоди цих дерев і кущів. 
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Назви зображені предмети та їх колір (шовкόвиця
205

, слúва, плáвки, 

словнúк
206

, взуття, пíвники, валíза
207

, павýк)  

 

  

  

       

 
 

  

                                                 
205

 Шовкόвиця – це дерево з їстівними солодкими плодами; ягоди цього дерева. 
206

 Словнúк – це книга, що містить перелік слів у певному порядку. 
207

 Валíза – це тверда дорожня сумка; чемодан. 
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Назви зображені предмети та їх колір (вагόн, хлόпавка
208

, шпакíвня, 

нáволочка, волόсся, свистόк, вúшивка, вýлик)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                 
208

 Хлόпавка (тут) – це предмет для новорічних розваг. 
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Назви зображені предмети та їх колір (яйцé, ягня, лілéя, íній
209

, акáція
210

, 

клей, чáйка, флéйта
211

)  

 

 

 

 
 

 
 

  

                                                 
209

 Íній – це дрібні кришталики льоду, що вкривають дерева в морозяну погоду. 
210

 Акáція – це дерево переважно з білими квітами. 
211

 Флéйта – це духовий дерев’яний музичний інструмент. 
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Назви зображені предмети та їх колір (лайм
212

, ялúнка, тýя
213

, алéя
214

, змія, 

пόїзд, м’ята
215

, лушпáйка
216

 з яблука)  

 

 

 

  

 

  

  

                                                 
212

 Лайм – це зелений фрукт, схожий на лимон. 
213

 Тýя – це вічнозелене хвойне дерево. 
214

 Алéя – це дорога в саду чи парку, обсаджена з обох сторін деревами чи кущами. 
215

 М’ята – це багаторічна трав’яниста запашна рослина. 
216

 Лушпáйка – це очищена шкірка овочів чи фруктів. 
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Назви зображені предмети та їх колір (яблуко, наклéйки, каймá
217

, м’яч, пόяс, 

змій, ящик, слόїк
218

) 

        
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
217

 Каймá – це вишивка чи смужка тканини, зроблена для оздоблення по краю одягу.  
218

 Слόїк – це керамічний посуд, схожий на банку. 
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Назви зображені предмети та їх колір (фуфáйка
219

, петýнія
220

, гόйдалка, 

мúйка
221

, ящик, фýксія
222

, пýп’янки
223

, слáйди
224

)  

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
219

 Фуфáйка – це стьобана куртка на ваті. 
220

 Петýнія – це декоративна рослина з витким стеблом і різнокольоровими яскравими квітами. 
221

 Мúйка – це пристрій для миття посуду. 
222

 Фýксія – це кімнатна рослина з гнучким стеблом і яскравими фіолетово-рожевими квітами. 
223

 Пýп’янок – це брунька, з якої з’явиться квітка. 
224

 Слайд – це фотографічний знімок на прозорому матеріалі, який можна розглядати на екрані. 
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Назви зображені предмети та їх колір (мáйка, яхта
225

, вíяло
226

, фаянсовий
227

 

чáйничок, лійка
228

, пόлум’я
229

, м’ячик, пόїзд)  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

                                                 
225

 Яхта – це спортивне судно з вітрилами або мотором. 
226

 Вíяло – це предмет, який використовується для обвіювання обличчя та шиї в спеку. 
227

 Фаянс – це біла або кольорова мінеральна маса, яку використовують для виготовлення керамічного посуду, 

статуеток тощо. 
228

 Лíйка – це конус із трубкою, яким користуються для переливання рідини в посуд із вузькою шийкою. 
229

 Пόлум’я – це вогонь над предметом, який горить. 
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Назви зображені предмети та їх колір (тюль
230

, пýдель
231

, пелікáн
232

, літáк, 

чáпля, лілéя, сіль, лíжечко-качáлка)  

 

 
 

 
 

  

 
 

                                                 
230

 Тюль – це легка прозора сітчаста тканина.  
231

 Пýдель – це порода собак, яка гарно піддається дресируванню. 
232

 Пелікáн – це водоплавний птах із загнутим великим дзьобом і шкіряним мішком під ним. 
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Назви зображені предмети та їх колір (пáльма
233

, любúсток
234

, ліáна
235

, 

плющ
236

, ліфт, люк
237

, пляшка, топόля)  

  

 

 

 

 

  

  

                                                 
233

 Пáльма – це південне вічнозелене дерево з високим негіллястим стовбуром і пишною кроною. 
234

 Любúсток – це багаторічна запашна трав’яниста рослина.  
235

 Ліáна – це витка кущова рослина. 
236

 Плющ – це повзуча рослина, що чіпляється за опору, по якій в’ється. 
237

 Люк – це отвір із заслонкою для проникнення всередину чогось. 
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Назви зображені предмети та їх колір (щавéль, тля
238

, будúльник, кýлька, 

хміль
239

, бінόкль, пластилíн, мúльниця)  

 
 

  

  

 
 

                                                 
238

 Тля – це паразитична комаха, що живиться соком рослин. 
239

 Хміль – це витка рослина, яка зустрічається в лісі; також вирощується людиною для харчових потреб. 



Рібцун Ю. В.  Фіолетова сторінка   
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Назви зображені предмети та їх колір (капелюх, васúльки
240

, люпúн
241

, 

сенпόлія
242

, пальтό, ялúнкові кýльки, пелюстки, ляпка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
240

 Васúльки – це кущова або напівкущова трав’яниста рослина, яку використовують як прянощі; базилік. 
241

 Люпúн – це трав’яниста рослина, яку вирощують як декоративну, а також на корм худобі. 
242

 Сенпόлія – це багаторічна трав’яниста рослина з опушеними листочками, зібраними в пучечок і яскравими 

квітами; фіалка. 



Рібцун Ю. В.  Блакитна сторінка   
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Назви зображені предмети та їх колір (валянці
243

, льон
244

, шаль
245

, дельфíн, 

коляска, альбόм, тýфлі, олівéць)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
243

 Вáлянці – це зимове взуття з валяної вовни. 
244

 Льон – це технічна рослина, зі стебел якої виготовляють волокно, а з насіння – олію. 
245

 Шаль – це велика плетена або ткана хустка прямокутної форми. 



Рібцун Ю. В.  Біла сторінка   
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Назви зображені предмети та їх колір (рáковина, пароплáв, морόзиво, 

ромáшки, кефíр, цýкор, рόлики
246

, нарцúси
247

)  

 

 

 

  

  

 
 

                                                 
246

 Рόлики (тут) – невеличкі коліщатка. 
247

 Нарцúс – це трав’яниста цибулинна рослина з білими запашними квітами. 



Рібцун Ю. В.  Зелена сторінка   
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Назви зображені предмети та їх колір (крокодúл, кропивá, огіркú, áґрус
248

, 

горόх, дракόн, гíрка, браслéт)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
248

 Áґрус – це кущова рослина з колючими гілками та великими кисло-солодкими їстівними ягодами. 



Рібцун Ю. В.  Салатова сторінка   
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Назви зображені предмети та їх колір (ракéтка
249

, кросíвки, ромб, мáркер
250

, 

фáрба, прикрáси, покривáло, відрό)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

                                                 
249

 Ракéтка (тут) – це знаряддя у формі лопаточки з ручкою для гри в настільний теніс. 
250

 Мáркер – це фломастер із широким стержнем. 



Рібцун Ю. В.  Фіолетова сторінка   
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Назви зображені предмети та їх колір (рáма, прáска, рулόн
251

, шафрáн
252

, 

блéндер
253

, фломáстер, скарабéї
254

, крýжка)  

  

 

 

 

 
 

  

                                                 
251

 Рулόн – це згорнутий у трубку папір чи тканина. 
252

 Шафрáн – це багаторічна трав’яниста рослина з ніжними квітами; крокус. 
253

 Блéндер – це кухонний прилад для подрібнення продуктів, приготування пюре чи коктейлю; являє собою 

чашу з ножами. 
254

 Скарабéй – це пластинчастовусий жук-гнойовик. 
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Назви зображені предмети та їх колір (рúба, круг, метрό, барвíнок
255

, 

мерéживо
256

, конвéрт, фýра
257

, паркáн)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
255

 Барвíнок – це трав’яниста рослина з вічнозеленим листям і блакитними невеликими квіточками. 
256

 Мерéживо – це сітчаста тканина з узорами, якою оздоблюють одяг. 
257

 Фýра – це машина з довгим закритим кузовом, призначена для перевезення вантажів на значні відстані. 



Рібцун Ю. В.  Рожева сторінка   

 150 

 

Назви зображені предмети та їх колір (сарафáн, порося, торшéр
258

, сервéтка 

з мерéжкою
259

, абажýр
260

, сорόчка, серéжки, сáкура
261

)  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

                                                 
258

 Торшéр – це світильник на високій підставці, що стоїть на підлозі. 
259

 Мерéжка – це ажурний візерунок, зроблений на місці висмикнутих із тканини ниток. 
260

 Абажýр – це прилад, що встановлюється на світильник або лампу для захисту очей від дії світла.  
261

 Сáкура – це японська декоративна вишня, що цвіте рожевими квітами.  



Рібцун Ю. В.  Сіра сторінка   
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Назви зображені предмети та їх колір (барáн, хмáри, ворόна, мíксер
262

, 

тертýшка, серп
263

, нόрка
264

, комáр)  

 
 

 

 

  

 
 

                                                 
262

 Мíксер – це прилад для змішування чогось, для збивання кремів, коктейлів. 
263

 Серп – це сільськогосподарське знаряддя для зрізання злаків, трави при корені у вигляді вигнутого дугою та 

дрібно зазубреного ножа с короткою ручкою. 
264

 Нόрка – це невелика хижа тварина із цінним хутром. 
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Назви зображені предмети та їх колір (чорнобрúвці
265

, хурмá
266

, мόрква, 

абрикόс, мандарúни, пéрець, рижкú
267

, парашýт)  

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                 
265

 Чорнобрúвець – це однорічна трав’яниста декоративна рослина із запашними квітками жовтого чи 

оранжевого кольору з чорними вкрапленнями. 
266

 Хурмá – це південне плодове дерево; плоди цього дерева, що мають терпкувато-солодкий смак. 
267

 Рижόк – це їстівний гриб оранжевого кольору. 
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Назви зображені предмети та їх колір (корá, корόва, картýз
268

, áрфа
269

, 

сервáнт
270

, росомáха
271

, рушнúця, мурáшка)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
268

 Картýз – це чоловічий головний убір із козирком; кашкет. 
269

 Áрфа – це щипковий музичний інструмент у формі трикутної рами з натягнутими на ній 44 струнами. 
270

 Сервáнт – це низький буфет для посуду та столової білизни. 
271

 Росомáха – це хижий звір із густою довгою і грубою шерстю. 



Рібцун Ю. В.  Чорна сторінка   
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Назви зображені предмети та їх колір (пантéра
272

, рéдька
273

, сморόдина, 

кермό, ýрна, вівчáрка, сковородá, вúкрутка
274

)  

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
272

 Пантéра – це хижа тварина, схожа на велику кішку із чорною шерстю. 
273

 Рéдька – це дворічна овочева рослина з їстівним чорним або білим коренеплодом круглої чи довгастої 

форми; їстівний коренеплід цієї рослини. 
274

 Викрýтка – це інструмент для загвинчування та відгвинчування болтів і гвинтів. 



Рібцун Ю. В.  Червона сторінка   
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Назви зображені предмети та їх колір (дрезúна
275

, помідόр, прапорéць, гіркúй 

пéрець, рак, бруснúця
276

, барбарúс
277

, борщ)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
275

 Дрезúна – це невеликий залізничний візок, який приводиться в рух вручну або двигуном. 
276

 Бруснúця – це напівкущова вічнозелена рослина; ягоди цієї рослини. 
277

 Барбарúс – це колючий чагарник з поживними кисло-солодкими ягодами червоного кольору; ягоди цієї 

рослини. 
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Назви зображені предмети та їх колір (папýга, гербéри
278

, грáдусник, 

грéбінець, гамáк
279

, кардигáн
280

, гортéнзія
281

, маргарúтки
282

)  

 
 

  

 

 

  

                                                 
278

 Гербéра – це багаторічна трав’яниста рослина з різнобарвними квітами, схожими на ромашку. 
279

 Гамáк – це підвісний пристрій для відпочинку. 
280

 Кардигáн – це подовжений жакет без коміра. 
281

 Гортéнзія – це декоративні рослини Північної та Південної Америки з яскравими квітами. 
282

 Маргарúтка – це трав’яниста декоративна рослина з дрібними білими, рожевими чи червоними квітками; 

стокротка. 



Рібцун Ю. В.  Сіра сторінка   
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Назви зображені предмети та їх колір (гýси, бегемόт, грýзді
283

, терпýг
284

, 

гвіздкú, гýпі
285

, горбýша
286

, гόри)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
283

 Груздь – це пластинчастий їстівний гриб. 
284

 Терпýг – це сталевий брусок із насічкою; напилок. 
285

 Гýпі – це невеличкі акваріумні рибки з різноманітним забарвленням. 
286

 Горбýша – це цінна морська промислова риба з невеличким горбиком на спині. 



Рібцун Ю. В.  Оранжева сторінка   

 158 

 

Назви зображені предмети та їх колір (гарбýз, курагá
287

, пірόга
288

, вόгнище, 

íграшки, гербéри
289

, тигреня, гусятниця
290

)  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
287

 Курагá – це сушені абрикоси без кісточок. 
288

 Пірόга – легкий довгий човен. 
289

 Гербéра – це багаторічна трав’яниста рослина з різнобарвними квітами, схожими на ромашку. 
290

 Гусятниця – це чавунна посудина для запікання м’яса птиці. 



Рібцун Ю. В.  Коричнева сторінка 
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Назви зображені предмети та їх колір (гýсінь, пугáч
291

, мінόга
292

, гриф
293

, 

губнá гармόшка, грéбінь, гніздό, гόрщик)  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                 
291

 Пугáч – це хижий нічний птах, що живиться дрібними гризунами.  
292

 Мінόга – це рибоподібна безщелепна хребетна тварина з тілом без луски. 
293

 Гриф – це великий хижий птах, який харчується падаллю. 



Рібцун Ю. В.  Чорна сторінка 
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Назви зображені предмети та їх колір (дог
294

, грак, рогáч
295

, грúва
296

, 

горжéтка
297

, кочергá
298

, гвинт
299

, рόги)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
294

 Дог – це дуже велика службова собака з короткою шерстю та сильними щелепами, яку використовують для 

охорони приміщень.  
295

 Рогáч – це довгий дерев’яний держак, на який прикріплюють пристрій у вигляді двох металевих ріжок, щоб 

підсаджувати і ставити в піч горщики та казани. 
296

 Грúва – це довге волосся на шиї та хребті у деяких тварин. 
297

 Горжéтка – це предмет жіночого одягу з хутра; носиться як комір. 
298

 Кочергá – це знаряддя для перемішування палива в печі, вигрібання з неї жару, попелу.  
299

 Гвинт – це металева паличка, яка має спіральну різьбу на зовнішній поверхні. 



Рібцун Ю. В.  Червона сторінка 
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Назви зображені предмети та їх колір (гранáт
300

, герáнь
301

, гýби, горобúна, 

магнітофόн, όдяг, газонокосáрка
302

, гаманéць)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

                                                 
300

 Гранáт – це велика червона багатонасінна ягода з товстою шкіркою. 
301

 Герáнь – це одно- чи багаторічна трав’яниста рослина, деякі види якої розводять як декоративні. 
302

 Газонокосáрка – це машина для скошування трави на газонах. 



Рібцун Ю. В.  Рожева сторінка 
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Назви зображені предмети та їх колір (орхідéя
303

, язúк, черв’як, жýйка, 

космéя
304

, йόгурт, áйстра
305

, півόнії
306

)  

  

 
 

  

  

                                                 
303

 Орхідéя – це багаторічна трав’яниста рослина; вирощується як декоративна. 
304

 Космéя – це одно- чи багаторічна рослина з яскравими квітами. 
305

 Áйстра – це однорічна рослина з різнобарвними квітами.  
306

 Півόнія – це багаторічна рослина з трійчастим листям і великими квітами. 



Рібцун Ю. В.  Сіра сторінка 
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Назви зображені предмети та їх колір (йорж
307

, їжак, єнόт
308

, м’ясорýбка, 

зайчúха, зайченя, сáйра
309

, сейф
310

, вόвча згрáя)  

 

 

 

 

 
 

 

  

  

                                                 
307

 Йорж – це дрібна прісноводна риба з великим колючими плавцями. 
308

 Єнόт – це невеликий хижий звір з густим хутром. 
309

 Сáйра – це тихоокеанська промислова риба. 
310

 Сейф – це вогнетривка шафа або скриня для зберігання коштовностей (документів). 
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Назви зображені предмети та їх колір (батарéйки, янтáр
311

, юрта
312

, 

майόр
313

, сироїжка
314

, пόяс, пíр’я, рудбéкії
315

)  

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                 
311

 Янтáр – це скам’яніла смола хвойних дерев, що використовується для виготовлення прикрас; бурштин. 
312

 Юрта – це житло людей, зроблене з жердин, які вкриваються шкурами. 
313

 Майόр – це трав’яниста декоративна рослина з яскравими квітами; цинія. 
314

 Сироїжка – це пластинчастий їстівний гриб. 
315

 Рудбéкія – це багаторічна декоративна рослина з яскравими квітами.  
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Назви зображені предмети та їх колір (в’юн
316

, йод, єхúдна
317

, жáйворонок
318

, 

бугáй
319

, ящур
320

, короїд
321

, сайгáк
322

)  

 

 

 

 

  

  

  

                                                 
316

 В’юн – це дуже рухлива риба з видовженим гнучким тілом. 
317

 Єхúдна – це тварина з видовженим носом, верхня частина тіла якої вкрита голками. 
318

 Жáйворонок – це польова чи степова співуча пташка. 
319

 Бугáй – це болотяний птах. 
320

 Ящур – це велика тварина, тіло якої схоже на ялинову шишку, адже вкрите сірою чи коричневою роговою 

лускою. 
321

 Короїд – це жук, що харчується корою дерев; його тіло вкрите волосками. 
322

 Сайгáк – це рогата дика тварина на тонких високих ногах.  
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Назви зображені предмети та їх колір (якір
323

, як
324

, п’явка
325

, баян
326

, яма, 

яструб
327

, тер’єр
328

, комп’ютер)  

 

 

 

 

  

  

 

  

                                                 
323

 Якір – пристрій для утримання на місці суден, плавучих маяків тощо у вигляді металевої палки зі 

спеціальними великими гачками, що чіпляються за ґрунт.  
324

 Як – великий і дуже сильний довгошерстий дикий бик. 
325

 П’явка – це прісноводна тварина, яка живиться кров’ю істот, до тіла яких вона присмоктується. 
326

 Баян – це велика вдосконалена гармонія із складною системою ладів. 
327

 Яструб – це хижий лісовий птах із коротким гачкуватим дзьобом і довгими гострими пазурами. 
328

 Тер’єр – це порода собаки. 
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Назви зображені предмети та їх колір (м’ясо, чáйник, трамвáй, троянди, 

кухόнний комбáйн
329

, буй
330

, радіоприймáч, небокрáй
331

)  

 
 

  

 

 

 

 

  

                                                 
329

 Комбáйн – це комбінований електроприлад для обробки овочів, м’яса та ін. продуктів. 
330

 Буй – це сигнальний поплавок циліндричної або конічної форми на річці, озері, морі, у порту для позначення 

мілин, межі зони купання, підводних каменів, рибальських сіток тощо. 
331

 Небокрáй – це частина неба над лінією горизонту; небосхил. 



Рібцун Ю. В.  Рожева сторінка 
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Назви зображені предмети та їх колір (рулόн шпалéр, метéлик, фламíнго
332

, 

мочáлка, флакόн
333

, лόтос
334

, календáр
335

, квадроцúкл
336

)  

 

 
 

 

  
 

  

 
 

                                                 
332

 Фламíнго – це водяний птах з ніжно-рожевим оперенням, довгою шиєю та ногами. 
333

 Флакόн – це невеличка пляшечка для ліків чи парфумів. 
334

 Лόтос – південна водяна рослина з великими красивими квітами та їстівними плодами. 
335

 Календáр – це таблиця або книжка із послідовно переліченими днями року з поділом на місяці і тижні. 
336

 Квадроцúкл – це транспортний засіб із великою прохідністю, стійкістю, що легко долає будь-яке бездоріжжя. 



Рібцун Ю. В.  Сіра сторінка 
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Назви зображені предмети та їх колір (ескалáтор
337

, крокодúл, волú
338

, 

слонúха, слоненя, кúлим, костéл
339

, лемýри
340

, телевíзор)  

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

                                                 
337

 Ескалáтор – це механічні рухомі сходи для переміщення великої кількості людей з одного рівня на інший, 

що використовується в метро. 
338

 Віл – це бик, якого використовують як тяглову силу. 
339

 Костéл – це польська назва католицького храму; костьол. 
340

 Лемýр – тварина, що живе в лісах острова Мадагаскар; напівмавпа.  



Рібцун Ю. В.  Оранжева сторінка 
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Назви зображені предмети та їх колір (лисеня, цéгла
341

, сопíлка
342

, глéчик
343

, 

корáли
344

, лисúчки, колобόк, мармелáд)  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

                                                 
341

 Цéгла – це будівельне штучне каміння із глини у вигляді прямокутних брусків. 
342

 Сопíлка – це український народний духовий музичний інструмент із дерева або очерету. 
343

 Глéчик – це високий круглий переважно глиняний посуд, злегка розширений у нижній частині. 
344

 Корáл – це морська тварина (рід поліпів), що живе колоніями на морських та океанських скелях.  



Рібцун Ю. В.  Коричнева сторінка 
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Назви зображені предмети та їх колір (рáвлик
345

, шкаралýпа, орéл
346

, блохá
347

, 

кáмбала
348

, млин
349

, гόрлиця
350

, лось
351

)  

 

  

 

 

 

  

  

                                                 
345

 Рáвлик – це молюск, який має черепашку, дуже повільно пересувається і живе переважно у болотах. 
346

 Орéл – це великий за розміром хижий птах, який водиться в горах або степах різних частин світу. 
347

 Блохá – це безкрила маленька тварина – паразит людей і тварин. 
348

 Кáмбала – це риба, яка має незвично пласке тіло з розташованими на одній його стороні очима. 
349

 Млин – це споруда, що розмелює зерно на борошно за допомогою вітряної, водяної, парової та ін. енергії.  
350

 Гόрлиця – це лісовий птах, менший за голуба; дикий голуб. 
351

 Лось – це велика тварина з широкими розлогими рогами, що живе в лісі. 



Рібцун Ю. В.  Чорна сторінка 
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Назви зображені предмети та їх колір (гáлка, лáстівка, саламáндра
352

, 

криголáм
353

, тарáнтул
354

, лéбідь, чорнослúв, штурвáл
355

)  

 

 

 

  

  

  

                                                 
352

 Саламáндра – це хвостата земноводна тварина, схожа на ящірку.  
353

 Криголáм – це потужне судно, яке ламаючи кригу, торує шлях іншим суднам у замерзлому морі, річці тощо. 
354

 Тарáнтул – це великий отруйний павук, який живе в землі. 
355

 Штурвáл – це стернове колесо, поворотом якого керують рухом корабля, літака тощо. 



Рібцун Ю. В.  Червона сторінка 

 173 

 

Назви зображені предмети та їх колір (корáблик, лещáта
356

, калúна
357

, лáки, 

листόк, полунúці, смáйлик
358

, журавлúна
359

)  

  

 
 

 

 

 

  

                                                 
356

 Лещáта – слюсарний прилад, яким затискують оброблюваний предмет. 
357

 Калúна – це кущова рослина, що має білі квіти й червоні гіркі ягоди. 
358

 Смáйлик – графічне схематичне зображення людського обличчя у різному емоційному стані. 
359

 Журавлúна – це вічнозелена кущова рослина з тонкими ниткоподібними гілками, що дає червоні їстівні 

ягоди, багаті на вітамін С. 
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БУДЕМО МИ РАЗОМ ГРАТИ – МОВУ Й КОЛЬОРИ 

ВИВЧАТИ 

 

Знайомство з кольорами та відтінками – справа непроста, і тому потребує від 

дітей багаторазових повторень, а від дорослих – терпіння та творчого підходу. Нами 

розроблені ігрові завдання, які допоможуть дорослим одночасно виконати кілька 

навчально-виховних завдань, зокрема, задовольнити потребу дитини в ігровій 

діяльності, розвинути сенсорно-перцептивну сферу, сформувати мовленнєву 

полікомпетентність. Це, в свою чергу, зробить ігри-заняття насиченими навчальним 

матеріалом та ефективними в роботі дорослих і цікавими для дітей. 

Запропоновані нами ігрові завдання потребують зі сторони дорослого 

продуманої підготовки, а також обов’язкового урахування мовленнєвих, розумових, 

психологічних та характерологічних особливостей дитини. Під час проведення 

систематичних ігор-занять запропонований ігровий матеріал допоможе виконати як 

корекційні, так і розвивальні завдання – ознайомити з основними кольорами та їх 

відтінками, навчити розрізняти їх, бачити красу кольорів у навколишній дійсності 

(природі, картинах, іграшках, предметах побуту і вжитку), розвинути усі складові 

мовлення. 

 

Діяльність ЛОГО-АРТ 

Креативний підхід дорослих до проведення ігор-занять із дошкільниками – це 

запорука їх успішної тісної співпраці. Діяльність ЛОГО-АРТ – це творче поєднання у 

роботі з дошкільниками спеціально організованих ігор-занять, різних видів 

спостережень, прогулянок, екскурсій, ігрової, мовленнєвої, експериментальної, 

театралізованої, зображувальної, конструктивно-будівельної, музичної, рухової, 

трудової та організованої самостійної діяльності, знайомства з художньою 

літературою і творами мистецтва (Ю. В. Рібцун).  

Нами підібрано такі ігри та вправи, які допоможуть сформувати у дитини 

сенсорні здібності, оволодіти певним рівнем мовленнєвих навичок, знань і умінь в 

процесі виконання різних видів осмисленої практичної діяльності. 

Разом з дитиною можна читати віршовані мініатюри та зображати відповідним 

кольором все, про що там йдеться. Наприклад: 

Ось візьму я олівці 

Різнокольорові. 

Намалюю олівцями 
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Літо веселкове. 

Жовтим намалюю 

Сонце золоте, 

А навкруг ясніє 

Небо голубе. 

Ось дзвіночки сині 

Зацвітуть під кленом, 

А ялинку пишну 

Я зроблю зелену. 

Олівцем коричневим  

Кущі намалюю, 

А оранжевим навколо 

Квіти розфарбую. 

А червоний колір скаже, 

Де росте малина... 

Ось і вийшла у нас 

Чудова картина. 

(Ю. Рібцун) 

Дорослий заздалегідь продумує, якою буде гра-заняття, котра зможе зацікавити 

дитину, і тільки після цього реалізує свій задум. Наприклад, готуючись до проведення 

вправи „Впізнай, якого кольору”, дорослий розрізає альбомні аркуші навпіл, 

приблизно ¼ аркуша загинає і наклеює чи малює на ній зображення кольорового 

олівця певного кольору. Під час гри-заняття дитина вибирає аркуш паперу з олівцем 

одного з кольорів веселки, потім бере в коробці олівець такого самого кольору, 

згадує, які саме предмети мають вибраний колір (фрукти, овочі, квіти, птахи і т. п.) і 

зображує один із них. Такий вид роботи актуалізує знання дитиною назв кольорів і їх 

відтінків, сприяє розвитку фантазії, мовлення та дрібної моторики.  

ВИПРАВЛЯЙКО 

Мета 

 Закріплення назв основних кольорів та їх відтінків. 

 Розвиток зорового сприймання, уваги, пам’яті та контролю. 

 Виховання інтересу до діяльності ЛОГО-АРТ. 
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Обладнання: неправильно розфарбовані предметні та сюжетні картинки; 

аркуші для малювання, кольорові олівці, гуашеві фарби, пензлик, ємності для води, 

серветки. 

Підготовча робота 

 читання віршів і оповідань, розгляд неправильно розфарбованих ілюстрацій 

до них; 

 заохочення до міркувань щодо важливості розрізнення кольорів (наприклад, 

зайчику на білому снігу сіра шубка може коштувати життя). 

Мовленнєвий матеріал 

Ой, принесла весна великого клопоту! Як тільки розтанули сніги, всяк тепер 

мав собі мороку. Довго було усе біле, тепер годі. Кожен обирає свою барву та й панує. 

От так тепер. Воно й добре. Аби ж тільки всі знали, як та чи інша барва називається. 

А то летить хрущ і гуде: 

– Я ж-ж-ж-жовтий... 

Кульбабка тільки регочеться: 

– Та який же ти жжжовтий? Я жовта. А ти – коричневий.  

Або ще конвалія порозвішувала свої китиці та й хвалиться: 

– А я синя. 

– Та де ж ти синя! Ми синенькі, – озвалися лісові дзвіночки. – А ти – біла... 

За рожеву барву мало не побились. А коли почули, що зелена – це барва життя, 

то й стали наввипередки собі зелене брати. Навіть зайчик сидить під кущем і все 

торочить: 

– Я – зелений, я – зелений... Ага?! Я – зелений... 

Тут і жабка не втрималася: 

– Ти зелений? Ой, тримайте мене... Він зелений. А сонце тоді по-твоєму синє? 

– Я – зелений, я – зелений... 

– Коли хочеш знати, то жито зелене, і трава, і тополя, і кущ, під яким ти сидиш, 

і я – зелена. Так, я справді зелена. А ти – сірий. Як он той сухий пеньок... 

– От добре, що ти підказала. Тепер я сяду під тим пеньком – і ніхто мене й не 

помітить. 

(Д. Чередниченко) 
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Зайченя мале хвалилось: 

– Я од снігу побілилось. 

А як в ліс весна прибуде, 

Я тоді зеленим буду! 

(Автор не визначений) 

На папері малювали: 

Синій – жабку, 

Жовтий – курку, 

А зелений – кицьку Мурку, 

А червоний – слоненя, 

А коричневий – коня… 

(Т. Коломієць) 

Опис ігрового завдання 

Дорослий звертає 

увагу дитини на 

зображення овочів, які 

намалював Петрик. Він, 

напевно, не розрізняв 

кольорів і розфарбував 

овочі неправильно.  

Варіант 1 

Дорослий пропонує дитині правильно розфарбувати контурне зображення 

овочів. 

Варіант 2 

Дорослий пропонує дитині самостійно намалювати і розфарбувати овочі, 

використовуючи відповідні кольори. 

ЧАРІВНИК 

Мета 

 Закріплення назв основних кольорів та їх відтінків. 

 Розвиток зорового сприймання, уваги та пам’яті. 

 Виховання інтересу до діяльності ЛОГО-АРТ. 

Обладнання: аркуші для малювання, кольорові олівці, гуашеві фарби, палітра, 

пензлик, ємності для води, серветки. 
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Зауваги до гри 

 Змішуючи жовтий і синій кольори, можна отримати зелений колір; жовтий і 

червоний – оранжевий; білий і червоний – рожевий; білий і синій – 

блакитний; білий і зелений – салатовий; червоний і синій – фіолетовий; 

чорний і білий – сірий; жовтий, червоний і синій або сірий і оранжевий – 

коричневий. 

 Робіть кольори світлішими за допомогою води (акварель) чи додавання 

білила (гуаш) або темнішими за допомогою насиченості кольору чи з 

додаванням чорної фарби. 

 Експерементуйте разом із дитиною – саме так вона краще засвоїть назви 

кольорів і їх відтінків! 

 Супроводжуйте читання невеликих оповідань паралельним зображенням 

предметів того чи іншого кольору. 

 Спонукайте дитину до правильного узгодження прикметників на 

позначення кольорів із іменниками у роді, числі та відмінку. 

Підготовча робота: змішування кольорів на палітрі спільно з дорослим, за 

наслідуванням, самостійно за вербальною інструкцією, без підказки дорослого.  

Мовленнєвий та ілюстративний матеріал 

Жили-були різнокольорові . Одного разу повистрибували вони з  

та й стали малювати. Червоний  намалював яскраве , жовтий  – маленьких 

, які бігали біля . Синій  намалював , а зелений став 

малювати . Раптом він побачив . Побіг за ним , впав і зламався. Хто 

розфарбує ? „Ми”, – відповіли жовтий і синій . Спочатку пофарбував 

жовтий , а потім синій . Так вийшла зелена . 

Опис ігрового завдання 

Дорослий пропонує дитині стати чарівником (чарівницею) та спробувати 

утворити кольори. А що допоможе в цьому, можна дізнатися, відгадавши загадку: 
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Довгі палички кругленькі, 

Сині, жовті, червоненькі, 

На папері походили, 

Кольори свої лишили.                                                    (Олівці) 

Дорослий пропонує дитині взяти з коробки олівці саме тих кольорів, про які 

йшлося у загадці. Потім читає оповідання, а дитина допомагає, називаючи 

зображення предметів. Ставить запитання за змістом оповідання, пропонує 

пригадати, які предмети зеленого кольору дитина знає, та намалювати їх, 

використовуючи жовтий і синій олівці. 

ВПРАВНИЙ ХУДОЖНИК 

Мета 

 Закріплення назв основних кольорів та їх відтінків. 

 Розвиток зорового сприймання, уваги та пам’яті, вміння встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки. 

 Виховання інтересу до діяльності ЛОГО-АРТ. 

Обладнання: аркуші для малювання, гуашеві фарби, палітра, пензлик, ємності 

для води, серветки. 

Попередня робота:  

 розгляд однотипних пейзажів, які відображають різні пори року, порівняння 

їх, виокремлення схожих і відмінних ознак; 

 слухання віршованих мініатюр про різні пори року, відгадування загадок. 

Мовленнєвий та ілюстративний матеріал 

Як помандрує по гаях 

З чарівним пензлем у руках – 

Все розмалює на путі, 

Берези стануть золоті! 

І ми її уклінно просим: 

– Заходь у гості, щедра... (осінь) 

(І. Кульська) 

осень
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зима

 

Захопився майстер ділом, – 

Все фарбує тільки білим. 

Що ж лишається робити? 

Фарби іншої нема. 

Відгадали, любі діти, 

Хто малює так?... 

(Зима) 

Все у зелені довкола: 

Пасовища, ліс і поле. 

Мчать струмочки до ріки, 

Ліплять гнізда ластівки, 

І в сороки новина, – 

Облітала всіх вона, 

Сповіщаючи: – … (весна) 

(І. Січовик) 

весна

 

 

лето

 

Шепочеться вербичка 

З веселим вітерцем. 

А сонечко травичку 

Малює промінцем – 

Травичку, і ромашку, 

І щебетливу пташку 

Сонечко малює 

Ранковим промінцем. 

(Т. Коломієць) 

Опис ігрового завдання 

Розповідь дорослого: „Художник хоче намалювати чотири пори року, але у 

нього на палітрі лише ось такі кольори: білий, червоний, жовтий та синій. А йому так 

хотілося намалювати блакитнуватий сніг, оранжеве осіннє листя, коричневі стовбури 

дерев, рожеве квітуче дерево... Він просить тебе допомогти йому розфарбувати 

картинки. Чи пам’ятаєш ти, які фарби слід змішати, щоб утворився зелений колір? 

(Жовту та синю) Які фарби ти візьмеш, щоб зробити рожевий колір? (Білу та 

червону) А блакитний? (Білу та синю) Які кольори слід змішати, щоб утворився 

оранжевий колір? (Жовтий і червоний) А коричневий? (Жовтий, червоний та синій)”. 
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ВЕСЕЛКА 

Мета 

 Закріплення назв основних кольорів та їх відтінків. 

 Розвиток зорового сприймання, уваги та пам’яті. 

 Виховання інтересу до діяльності ЛОГО-АРТ. 

Обладнання: аркуші для малювання, кольорові олівці, акварельні фарби, 

пензлик, ємності для води, серветки. 

Зауваги до гри 

 Доцільно пояснити дитині, що в українській мові бувають слова, які звучать 

по-різному, проте означають одне й те саме. Наприклад, райдуга і веселка, 

оранжевий і жовтогарячий, блакитний і голубий. 

 Можна, демонструючи дитині олівець того чи іншого кольору, схематично 

зображати предмети відповідного кольору. 

 В кінці гри можна разом із дитиною зобразити веселку, використовуючи 

кольорові олівці чи акварельні фарби (тоді один колір плавно перетікатиме 

в інший). 

Мовленнєвий матеріал 

Любить пензлик мій до свята 

Собі чубчик фарбувати. 

Він у райдугу пірнає, 

кожний колір називає: 

„Це червоний – жар неначе, 

Це – оранжевий, гарячий, 

Жовтий – як пшениця в полі, 

Мов трава – зелений колір, 

Голубий, як у краплині, 

А наступний колір – синій, 

Синій колір, ніби річка, 

Фіолетовий, як нічка. 

(О. Гашинська) 

Чарівниця Веселка 

Було це дуже-дуже давно. Наша земля була сірою та голою. Не було на ній ні 

рослинки, ні тваринки, ні водички. Не було тих прекрасних кольорів, які 

прикрашають нашу землю тепер. І ось одного разу в небі з’явилась Чарівниця 
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Веселка. Глянула вона на сіру землю, сіре небо і засумувала. Пустила Веселка на небо 

блакитний промінець, і небо, яке давило землю своєю сірістю, піднялося високо-

високо і заголубіло. Зраділа Веселка і засміялась. Разом з іскринками сміху бризнули 

на землю різнокольорові промінці.  

Де торкнувся червоний промінець, там з’явились полунички, помідори, 

розквітли маки і тюльпани. Веселка пустила оранжевий промінчик, і на деревах 

засяяли ліхтарики апельсинів та абрикос, а сірий зайчик витягнув із землі соковиту 

оранжеву морквину. Жовтий промінець подарував землі сонечко, кульбабку, курчат 

та каченят. Зелений промінець розфарбував травичку, листочки, довгасті огірки та 

круглі кавуни. Блакитний промінчик торкнувся пелюсток дзвіночків та незабудки, 

розфарбував річку. Синій промінець ніжно погладив широку спину кита, торкнувся 

синички, розфарбував волошки, а фіолетовий подарував свою фарбу фіалкам, сливам 

та баклажанам. І все навколо стало яскравим та різнобарвним. З тих пір Чарівниця 

Веселка з’являється щоразу, коли сонечко світить крізь дощик. Встає вона над землею 

і дивиться: „Чи всі кольори на місці? Чи гарно прикрашена земля?”. 

(Ю. Рібцун) 

Розмова кольорів 

Часто, коли йде дощ, ти стоїш біля вікна, дивишся, прислухаєшся, і тобі 

починає здаватися, що у всіх речей є голос, що всі вони розмовляють. Навіть твої 

кольорові олівці. 

– Чуєш, – каже червоний. – Я – мак, я – вогонь!  

Вслід за ним озивається жовтогарячий: 

– Я – морква, я – апельсин, я – зоря! 

Жовтий теж не мовчить: 

– Я – пшениця, я – сонце! 

І зелений шелестить: 

– Я – трава, я – сади, я – ліси! 

І голубий із синім не відстають: 

– Я – дзвіночок, я – небо, я – море! 

А фіолетовий шепоче: 

– Я – слива, я – бузок в цвіту, я – фіалка! 

Але замовкає дощ. І разом із ним замовкають кольорові олівці.  

– Дивіться! – раптом вигукує червоний. – Райдуга – це я! 

– І я, – додає жовтогарячий. 

– І я, – сміється жовтий. 
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– І я, – веселиться синій. 

– І я, – посміхається фіолетовий. 

І всі раді. У райдузі над горизонтом – і вогонь, і пшениця, і трава, і небо, і море, 

і фіалки. У ній все.  

(М. Стоян) 

Опис ігрового завдання 

Дорослий пропонує дитині пограти у гру, назву якої можна дізнатися, 

відгадавши загадку:  

Тільки дощик прошумів 

За лужком, за лісом 

Хтось у небі рушничок 

Вишитий повісив. 

 (Веселка) 

Дорослий промовляє слова заклички: 

Літній дощик затихає, 

Вже веселка в небі грає. 

З квітів, сонця і води 

П’є веселі кольори. 

А коли їх назбирала,  

Олівцям подарувала. 

І допитливі малята  

Кольори всі хочуть знати!  

(Ю. Рібцун) 

Дорослий продовжує розповідь у вигляді казки: „Веселка розсипала свої 

чарівні кольори і пофарбувала ними олівці. (Розсипати на столі перед дитиною 

олівці.) Це олівці незвичайні, бо вони вміють говорити. (Піднести олівці до вуха.) 

Вони прошепотіли мені на вушко, що дуже хочуть ближче познайомитись з тобою. А 

чи тобі хочеться познайомитись з олівцями? Скажи олівцям, як тебе звати. (Відповідь 

дитини.) А тепер вони назвуть тобі свої імена. (Почергово показувати олівці, чітко 

промовляючи слова, інтонаційно виділяючи назви кольорів.) Олівцям дуже 

подобається дружити між собою. Чи хотілося б тобі потоваришувати з олівцями? Чи 

запам’ятав (-ла), які кольори у веселки? Назви їх. Пригадай предмети, які мають 

кожен із веселкових кольорів”. 
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Під час проведення ігор-занять із дошкільниками особливу увагу доцільно 

звертати на якісну складову мовленнєвої діяльності. Назви кольорів і відтінків 

насичені звуками, які можуть викликати утруднення у вимові дітей; особливо це 

стосується збігів приголосних (наприклад, блакитний). Самі назви можуть 

спотворюватися дітьми або вживатися недоречно (білява кішка – замість біла кішка, 

бура шишка – замість коричнева шишка). Можуть неправильно узгоджуватись 

іменники з прикметниками-назвами кольорів і відтінків у роді, числі та відмінку 

(наприклад, фіолетова фіалки – замість фіолетові; не стало коричневі тарілки – 

замість коричневих тарілок). Саме на ці аспекти дорослим слід звертати посилену 

увагу, щоб вчасно попередити можливі труднощі або скоригувати вже наявні 

помилки в мовленні дитини.  

 

Становлення фонетико-фонематичної компетентності 

Оволодіння звуковою складовою мовлення – процес тривалий і досить 

складний. У дітей із мовленнєвими вадами автоматизація (закріплення в мовленні) 

звуків відбувається триваліше, ніж у ровесників із нормально розвинутим мовленням, 

а тому потребує використання в роботі значної кількості різноманітного як 

фонетичного, так і ілюстративного матеріалу. Внаслідок нестійкої слухової уваги 

дошкільникам з порушеннями мовлення важко правильно знаходити зображення на 

позначення слів-паронімів, тобто таких, які схожі за звучанням, але різні за 

значенням. Саме на матеріалі однакових предметів різного кольору, різних предметів 

однакових кольорів у дітей формується зорова та слухова увага, покращується 

звуковимова та мовлення в цілому. 

КОЛЬОРОВІ ПІЖМУРКИ 

Мета 

 Удосконалення граматичної складової мовлення шляхом узгодження назв 

кольорів із родом іменників. 

 Формування спрямованості уваги на фонологічну структуру слова.  

 Активізація слухової уваги. 

 Закріплення назв основних кольорів та їх відтінків. 

 Розвиток фонематичного сприймання на перцептивному рівні. 

 Виховання бажання допомагати казковим персонажам у скрутних ситуаціях. 

Обладнання: розрізні картинки із зображенням різнокольорових предметів на 

позначення слів, схожих за звучанням – паронімів, і конфліктних (див. Додаток 1). 
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Попередня робота: називання дитиною окремих предметів та їх кольорів, 

впізнавання та називання слів-паронімів. 

Зауваги до гри 

У розрізних предметних картинках 

 жирним шрифтом виділені ті звуки, якими відрізняються назви 

предметів на позначення слів-паронімів; 

 курсивом позначено ті звуки, які найчастіше порушуються в мовленні 

дітей, тому на їх вимову слід звертати особливу увагу; 

 підкресленими є ті звуки в словах, які змінюються в залежності від 

наступного слова іншої паронімічної пари (наприклад, бабка – папка – 

шапка). 

Опис ігрового завдання 

Варіант 1 

Дорослий заздалегідь відбирає серед предметних картинок потрібні (в цілому 

не більше шести), викладає їх перед дитиною і розповідає: „Різнокольорові слова 

запросили гномика Ау пограти з ними в піжмурки. Вони швиденько розбіглись і 

сховалися на білих квадратиках. Деякі слова були однакові за кольором та ще й імена 

у них були дуже схожі, тому їх важко знайти. Допоможи гномику Ау знайти слова, 

які я назву. Покажи, де сховався червоний мак. А де червоний рак?”. 

Варіант 2 

Дорослий викладає перед дитиною одну картинку і пропонує серед інших 

картинок знайти відповідну паронімічну пару.  

Розповідь дорослого: „Гномик Ау знайшов одну картинку, а знайти її подружку 

ніяк не може, хоч він і знає, що імена у них дуже схожі”. (Дорослий першу пару 

картинок підбирає самостійно). 

БАРВИСТИЙ КИЛИМОК 

Мета  

 Формування навичок часткового звукового аналізу. 

 Диференціація вимови звуків різних фонетичних груп. 

 Закріплення назв основних кольорів та їх відтінків. 

 Розвиток дрібної моторики, чуття ритму. 

 Вироблення бажання допомагати при потребі іншим. 

Обладнання: картка, поділена на 6 (12) квадратів, кружечки різних кольорів, 

предметні картинки, перший звук у назвах яких відповідає першому звуку у назві 
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певного кольору (Ж – жовтий, Ч – червоний (чорний), С – синій (салатний), З – 

зелений тощо). 

Попередня робота  

 виділення першого наголошеного голосного, щілинного приголосного у 

словах;  

 визначення першого звука у назві кольору олівця. 

Опис ігрового завдання 

Дорослий розповідає: „Павук Пундик був гарним майстром. Він умів ткати 

різнобарвні килимки. Муха Дуся замовила йому килимок, але не простий, а з 

чарівним візерунком. Пундику непросто самому впоратись із цією роботою. Давай 

йому допоможемо”.  

Дорослий кладе на стіл велику картку з розкладеними на ній у певній 

послідовності предметними картинками, розкладає різнокольорові кружечки, 

знайомить дитину з правилами викладання візерунка: „Перший звук у слові-назві 

предмета має бути такий самий, як перший звук у назві кольору кружечка. Потрібно 

замінити картинку на кружечок. Якщо завдання буде виконано правильно, на 

килимку утвориться барвистий візерунок”. 

Варіант 1 

У дитини картка, поділена на 6 квадратів, у кожному з яких – картинка. Поруч 

кружечки двох кольорів. Дорослий вказує на першу картинку: „Хто це?” (Жаба) Який 

перший звук у цьому слові? (Ж) Якого кольору кружечок ти візьмеш – жовтого чи 

зеленого? (Жовтого, бо перший звук у назві цього кольору Ж). А це хто? (Змія) Який 

перший звук у цьому слові? (З) Який кружечок слід взяти? (Зелений) Чому? (Бо 

перший звук у слові З)”. 

Рівнем допомоги може слугувати запитання типу: „Назва якого кольору 

починається на Ж? (Жовтого) Отже, який кружечок ми покладемо на місце першої 

картинки? (Жовтий)”. 

Поступово кількість кольорів, задіяних у грі, та клітин картки збільшується. 

Варіант 2 

На картці розкладені різнокольорові кружечки. Дитина послідовно добирає 

предметні картинки, назви яких починаються на аналогічні перші звуки у назвах 

кольорів. 
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Розширення словниково-смислової компетентності 

У дітей п’ятого року життя стає помітною тенденція до знаходження все нових 

відтінків і надання їм різних найменувань (наприклад, голубий – блакитний, 

небесний, водний, незабудковий, річковий), збагачення асоціативного досвіду, коли 

за кожним кольором закріплюється певна індивідуальна асоціація (наприклад, 

зелений – листя, трава, ялинка, коник, жабка), причому не лише реальних предметів і 

явищ, а й казкових (наприклад, сірий – Кащик Невмирущий, чорний – Баба Яга, 

блакитний – Водяник, зелений – Лісовичок, коричневий – Домовик тощо). 

Знайомство з кольорами та відтінками значно збагачує словниковий запас 

дітей, допомагає уточнити значення вже знайомих дошкільнику іменників і 

прикметників. Варто спонукати дитину до міркувань, наприклад, запитуючи: 

„Білосніжний – це який?”, „Хто може бути синьооким?”, „Чому так кажуть: озеро 

небесного кольору? Яке воно?”. Обов’язково використовуйте віршовані мініатюри, 

наприклад: 

У світлий день, в погожу мить, 

Привітна, ніби казка, 

Нам барва сонячна блищить. 

Яка, назвіть, будь ласка. (Жовта) 

А який, скажіть мені, 

Під настроєм чудесним 

Побачу колір в вишині 

І враз назву небесним? (Блакитний) 

Немовби килим ворсяний, 

Застелений у лузі, 

Повсюди колір трав’яний. 

Який це колір, друзі? (Зелений) 

Калини плетиво густе – 

В доспілих ґронах знову. 

А як, малята, назвете 

Ви барву калинову? (Червона) 

Сніг вкутав землю і траву. 

Під ним – стежина кожна. 

А як інакше снігову 

Назвати барву можна? (Біла) 

Сховалось сонечко. За ним 
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Сховались і багрянці. 

Який я колір зву нічним? (Чорний) 

Відповісте уранці. 

 (А. Бортняк) 

Доцільно пропонувати дитині добирати антонімічні пари відносних 

прикметників, пов’язаних із кольорами (наприклад, білий – чорний колір, світлий – 

темний, яскравий – тьмяний,  теплий – холодний, зимовий – літній колір тощо), 

синонімічні пари слів-назв кольорів і їх відтінків (наприклад, оранжевий – 

жовтогарячий – помаранчевий). 

ЯК СКАЗАТИ КРАЩЕ? 

Мета 

 Визначення рівня сформованості лексичної поєднуваності слів. 

 Закріплення назв основних кольорів та їх відтінків. 

 Розвиток смислового контролю, граматичної складової мовлення шляхом 

узгодження назв кольорів із числом та родом іменників. 

 Виховання чуття кольору. 

Обладнання: іграшковий хлопчик, розрізні предметні картинки (див. 

Додаток 2). 

Попередня робота: розгляд картинок, називання зображених предметів та їх 

кольорів. 

Опис ігрового завдання 

Дорослий знайомить дитину з іграшковим хлопчиком Івасиком, який 

розповідає про свою прогулянку: „Була осінь. Пішов я до лісу. З дерев опадало 

помаранчеве листя. Кувала сива зозуля. Під кущем я побачив сизого зайчика. Він гриз 

руду морквину. На високій трав’янистій сосні сиділа оранжева білочка. Вона 

тримала в лапках буру шишку. В лісі так багато грибів! У них карі шапочки та 

молочні ніжки. Цікаво та хороше в лісі!”. Запитує, чи правильно Івасик вживав назви 

кольорів, просить виправити помилки. 

 

Підвищення морфологічно-семантичної компетентності 

Цікавою властивістю кольорів є те, що майже всі вони мають у побуті свої 

опредмечені назви (наприклад, бузковий, лимонний, каштановий тощо). Досвідчені 

педагоги-практики зазначають, що засвоєння дітьми назв і розрізнення кольорів та 

відтінків значно прискорюється, якщо замість загальноприйнятих використовувати 

саме опредмечені найменування. Це і зрозуміло, адже абстрактні назви кольорів 
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замінюються назвами, утвореними від назв конкретних предметів, які мають 

константні властивості кольору, а тому легше запам’ятовуються і диференціюються 

навіть малюками. Але слід пам’ятати, що постійне використання опредмечених 

найменувань припустимо лише на третьому році життя дитини – початковому етапі 

ознайомлення з кольорами і відтінками. Чотирирічний дошкільник вже має 

впізнавати, розрізняти та називати кольори і їх відтінки, користуючись 

загальноприйнятими назвами. 

Щоб засвоєння дитиною кольорів і відтінків відбувалося максимально 

ефективно, доцільно звертати її увагу на процеси словотворення. Зокрема, 

пропонувати утворювати назви кольорів від іменників (наприклад, блакить – 

блакитний, срібло – срібний, сивина – сивий), видозмінювати назву кольору, 

використовуючи зменшувально-пестливі суфікси (наприклад, жовтий – жовтенький, 

синій – синенький, червоний – червоненький), утворювати порівняльний ступінь 

прикметника на позначення назви кольору (наприклад, чорний – чорніший, білий – 

найбіліший). Нехай дитина поміркує і по можливості пояснить, які предмети чи 

явища можна охарактеризувати цими ознаками. Така робота сприятиме не лише 

розвитку мовлення, а й логічного мислення, вмінню встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки. 

КОЛЬОРОВИЙ СВІТ НАВКОЛО 

Мета  

 Формування навичок словотвору. 

 Закріплення назв основних кольорів та їх відтінків. 

Обладнання: розрізні картинки-підказки (див. Додаток 3). 

Зауваги до гри 

 Цю гру, з метою уникнення можливої плутанини назв кольорів, доцільно 

проводити  лише з тими дітьми, які вже добре засвоїли назви основних 

кольорів і відтінків. 

 Особливу увагу слід звертати на наголос у назвах кольорів, зокрема у тих 

випадках, коли він не співпадає з наголосом у назві предмета, від якого 

утворений колір. 

Попередня робота 

 Розгляд дитиною предметних картинок, називання зображень, повторення 

за дорослим назв кольорів у співвіднесенні з предметом. 
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 Пояснення дитині значення слова „маскарад”
360

. 

Мовленнєвий матеріал 

Всіх кольорів – сім, 

Та багато в них назв, 

І, певне, це знає 

Не кожен із нас, – 

Малина, приміром, на колір – малинова, 

А вишня – вишнева, 

А небо – небесне, 

Морквяного кольору, звісно, морквина, 

Он бачите, назви які це чудесні. 

Бузок зацвітає, звичайно ж, бузково, 

І сонячно – сонях. 

А ще я помітив, 

Що усмішка в мами на колір – святкова, 

Бо є такий колір, хоч вірте, не вірте. 

(П. Куценко) 

Опис ігрового завдання 

Варіант 1 

Дорослий розповідає, що весь світ, який нас оточує, не простий, а чарівний, бо 

він різнобарвний. Читає дитині вірш „Квіткові сни”, акцентовано виділяючи назви 

кольорів: 

Кожній квітці навесні 

Кольорові сняться сни: 

Кульбабі сняться золоті, 

Тюльпанові – червоні 

І дуже-дуже голубі 

Дзвіночку лісовому. 

Бузку бузкові сняться сни, 

Волошці – волошкові, 

Ромашці – срібні від роси, 

                                                 
360

 Маскарáд – це свято, найчастіше новорічне, на якому всі учасники одягнені у маски та спеціальні костюми. 
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Фіалці – фіалкові. 

(А. Костецький) 

Дорослий пропонує дитині пригадати, які кольори в змісті вірша вона 

запам’ятала. Особливу увагу звертає на кольори, утворені від назв квітів (бузкові, 

волошкові, фіалкові). Пропонує дитині повторити пари слів (квітка – утворений від її 

назви колір), поміркувати, чому саме такі сни сняться кожній із квіток. 

Варіант 2 

Дорослий розповідає, що підготував сьогодні цікаву гру, але поспішав і 

розсипав картинки; тепер вони всі переплуталися. Просить дитину допомогти йому 

розкласти картинки парами – предмет і його колір. Дитина називає зображення і, 

дібравши прямокутник відповідного кольору, утворює від назви предмета його колір. 

Що це? (Каштани) Якого кольору каштани? (Каштанового) 

Варіант 3 

Дорослий розповідає, що діти влаштували маскарад і підготували до свята 

різноманітні костюми. Дівчатка вибрали для себе костюми квітів. Надійка була 

Фіалкою. Костюм у неї був фіалкового кольору. Оленка була Волошкою. Якого 

кольору костюм був у Оленки? (Волошкового) У Оксанки був костюм Бузку. Якого 

він кольору? (Бузковий)  

Варіант 4 

Дорослий розповідає, що у вихідний день діти з мамами пішли у кафе. Там 

вони вибрали собі різні ласощі. Миколка попросив сік із вишень. Якого кольору був 

сік? (Вишневого) Тетянка замовила желе із абрикосів. Якого кольору було желе? 

(Абрикосового) Олесі подобаються цукерки із шоколаду. Якого вони кольору? 

(Шоколадного) Максимкові до вподоби морозиво із малиною. Якого воно кольору? 

(Малинового) Подумай і назви, які „смачні” кольори ти ще знаєш” (лимонний, 

молочний, салатовий тощо). 

 

Удосконалення граматично-значеннєвої компетентності 

Ігри-заняття по ознайомленню з кольорами та їх відтінками сприяють 

уточненню граматичних категорій числа, роду, відмінка. Доцільно звертатись до 

дитини: „Це жовта груша. Як ти скажеш, коли груш буде багато?” (Жовті груші) 

„Який колір із яким предметом дружить і чому?” (Наприклад, червоний колір 
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дружить із помідором, бо стиглий помідор червоного кольору) „У Іванка синій м’яч. 

Чим грається Іванко?” (Синім м’ячем). 

Для дошкільників, особливо з мовленнєвими порушеннями, тривалий час 

значні утруднення викликає безпомилкове узгодження відносних прикметників із 

іменниками в роді, числі та відмінку, що потребує від дорослих проведення копіткої 

роботи в цьому напрямку та спонукає до розробки нових цікавих ігор і вправ.  

ВЕСЕЛКОВІ КОЛЬОРИ ДЛЯ МАЛОЇ ДІТВОРИ 

Мета 

 Закріплення категоріальних узагальнень прикметників на позначення назв 

кольорів.  

 Удосконалення вміння правильно узгоджувати іменники з відносними 

прикметниками в роді та числі. 

Обладнання: картки із зображеннями одноколірних (дво-, триколірних) 

предметних картинок, плямок відповідних кольорів. 

Закличка до гри 

Вранці справжню таємницю  

Нам відкрила Оля:  

– Всі стежки, як придивитись,  

Мають власний колір! 

До садка біжить зелена,  

Біла – до хмаринки.  

А до річки в’ється стрічка  

Синьої стежинки! 

До суничок шлях червоний, 

Золотий – до сонечка...  

Прокидайтесь швидше, соні, 

Відчиніть віконечка! 

Кольоровими стежками  

Вирушаймо разом з нами! 

(Ю. Ференцева) 
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Опис ігрового завдання 

Дорослий викладає на фланелеграфі (магнітній дошці) різнокольорові дуги 

веселки, називаючи її кольори; пропонує пограти, подорожуючи кольоровими 

стежками. 

Варіант 1 

Дитина добирає однакові за кольором предмети. Наприклад: Це жовте яблуко. 

У мене на картці жовта груша. Вони жовті, тож покладу їх поруч. 

Варіант 2 

Діти добирають до кольорової плямки предмет відповідного кольору. 

Наприклад: Ця плямка зелена. Я покладу до неї зелений листочок. 

Варіант 3 

Дитина добирає до предмета певного кольору відповідну плямку. Наприклад: 

Це блакитна хмаринка, тому я покладу біля неї плямку блакитного кольору. 

Варіант 4 

Дитина добирає до предмета кілька плямок відповідного кольору. Наприклад: 

Це грибок. У нього коричнева шапочка і біла ніжка. Я покладу біля нього дві плямки 

коричневого та білого кольору. 

Варіант 5 

Дитина добирає до 2–3 різнокольорових плямок предмети, в яких є такі самі 

кольори. Я бачу чорну та червону плямки. Я покладу біля них сонечко, бо воно 

червоне із чорними цяточками.  

 

Розвиток синтаксично-інформативної компетентності 

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки – необхідна складова 

оволодіння дитиною навчальним матеріалом. Доцільно ставити дошкільнику такі 

запитання, які б спонукали його до міркувань. Наприклад: „Про який предмет ти 

подумав (-ла), побачивши зелений колір? Чому?”. На початкових етапах доцільно 

використовувати схеми-підказки, які б допомагали дитині в поясненні (наприклад, 

жовта плямка, стрілочка, курча). 

Найвищим показником якості знайомства дитини з кольорами є її здатність 

скласти зв’язну описову розповідь про предмет, вміння послідовно викласти хід своїх 

думок.  
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ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА 

Мета 

 Активізація та збагачення словника.  

 Розвиток зв’язного мовлення. 

Опис ігрового завдання 

Дорослий пропонує дитині відгадати загадку: 

Є у мене вірний друг. 

Має він чудовий слух 

І говорить голосами 

Моїх друзів, тата й мами. 

Як же звати мого друга? 

– Всім відомо, це папуга. 

– Помиляєшся, Антон, 

Зветься друг мій... (телефон) 

 (І. Січовик) 

Пропонує поговорити по телефону, але не просто так, а розповідаючи про 

якийсь овоч чи фрукт. Дитина має здогадатись, про який саме овоч чи фрукт 

розповідав дорослий. 

Приблизний діалог 

Дорослий: Вчора у мене відбулася приємна подія – до мене в гості приїздила 

двоюрідна сестра. Вона привезла з села багато гостинців. Один із них мені сподобався 

найбільше, відгадай, який саме. 

Дитина: Це овоч чи фрукт? 

Дорослий: Це фрукт. Спробуй відгадати, якого він кольору. 

Дитина: Він червоний чи зелений? 

Дорослий: Не червоний і не зелений. 

Дитина: То може синій чи жовтий? 

Дорослий: Ці фрукти сині. А чи здогадаєшся, які вони за формою? 

Дитина: Вони круглі? 

Дорослий: Ні, ці фрукти овальні і дуже смачні! 

Дитина: Я здогадався (-лась): це сливи!  

 

Отже, застосування діяльності ЛОГО-АРТ під час ігор-занять із дошкільниками 

сприяє не лише формуванню сенсорно-перцептивної сфери, виробленню точності 
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сприймання сенсорної інформації, удосконаленню рухової координації, дрібної 

моторики, встановленню зв’язків між основними ознаками та явищами навколишньої 

дійсності, розвитку довільної пам’яті, фонематичного слуху, покращенню 

звуковимови, створенню мотиваційного базису для подальшої пізнавальної та 

мовленнєвої активності, а й загальному збагаченню суспільного досвіду. 
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ФАРБА МАЛЮЄ, КОЛІР ЛІКУЄ  

 

З давніх-давен відомо, що кожний колір по-своєму впливає на людський 

організм, і цей вплив не є однозначним, а виключно індивідуальним. Доведено, що 

світлові та колірні хвилі здатні змінювати не лише нинішній психофізичний стан 

людини, а і її здоров’я в цілому. Зазначені хвилі, потрапляючи у центральну нервову 

систему, заряджають гіпоталамусну частину головного мозку, а через неї надходять 

до всіх відділів головного та спинного мозку, а, отже, впливають на усі основні 

психофізичні функції організму (В. М. Бехтєрєв, Л. П. Волкова, Т. М. Глушанок, 

Є. Б. Рабкін, В. О. Сухарєв та ін.). 

Повністю здорова дитина гармонійно сприймає усі кольори. Проте мигтіння 

екрану телевізора чи комп’ютера, хаотичне поєднання кольорів в одязі та інтер’єрі не 

лише псує зір, а й негативно відбивається на стані нервової системи. Слід пам’ятати, 

що якщо два з чотирьох основних кольорів (червоний, жовтий, синій, зелений) дитині 

категорично не подобається, вона їх відхиляє, це свідчить про виснаження життєвих 

сил організму.  

Спілкуючись з дошкільником, бажано зрозуміти, який колір йому подобається 

найбільше. Для цього стануть у нагоді запитання типу: „Який колір найбільше 

подобається і чому? Він веселий чи сумний? На що схожий цей колір? Уяви себе 

фарбою. Яка ти фарба? Якої пори року? Ти тепла чи холодна фарба?”. 

Розглянемо, що означає той чи інший колір, як він може зашкодити чи 

допомогти. 

Білий колір 

Колір досконалості й завершеності, повної свободи, позбавлення обмежень, 

чистоти, захисту та справедливості. Білий колір означає рівність, адже містить у собі 

весь спектр, де всі кольори рівні. Він спонукає, надає сил, пробуджує надію, посилює 

енергію інших кольорів.  

Білий – символ очищення емоційної сфери, тому недарма лутки дверей 

фарбують білим кольором – він не пропустить зла.  

Проте надмірна кількість білого свідчить про ізоляцію, сум та розчарування. 
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Блакитний колір 

Колір спокою, благополуччя, порядку, дисципліни. Це символ жіночності, 

материнського начала, виявлення віри та вірності, чистоти та прямоти мислення, 

прояв медитативного стану та духовного розвитку. Блакитний колір сприяє розвитку 

логічного мислення, інтелекту, мовлення, лікує енурез, гальмує ріст пухлин, підвищує 

імунітет, послаблює психічне збудження. Тому так корисно спостерігати за небом і 

водою, робити блакитними стіни дитячої та ванної кімнат. 

Але слід пам’ятати, що надмірна кількість блакитного кольору підсилює  

безхарактерність людини, послаблює волю, може призвести до байдужості. 

Колір денного неба – блакитний – може допомогти дитині легше заснути, 

подолати нічні страхи. Тому батькам слід придбати блакитну постільну білизну, якщо 

дитина прокидається і плаче ночами. Коли дитина надто конфліктує чи знаходиться в 

стресі, можна запропонувати їй випити склянку звичайної води, яка 10 хвилин 

постояла на блакитній підставці. 

Жовтий колір 

Колір творчості, появи нових ідей, чистоти, внутрішньої гармонії, гнучкості у 

вирішенні проблем, готовності до змін, ясності та гостроти розуму, душевного 

спокою, супутник гарного настрою і радості. Жовтий колір підбадьорюючий і 

зігріваючий, він стимулює до пошуку, регулює працездатність, покращує пам’ять, 

підвищує концентрацію уваги, комунікабельність, мобілізує сили організму, лікує 

депресію, епілепсію та хвороби нирок, нейтралізує негативний емоційний вплив. Цей 

колір вважається символом неділі та означає здоров’я і мудрість. 

Якщо жовтого кольору багато, це може викликати нетерпимість, 

самовпевненість, егоїзм, сарказм, позбавлення відповідальності. Жовтий колір 

протипоказаний при невралгії, високій температурі та запаленнях. 

Наявність у церковних храмах великої кількості золотаво-жовтого кольору 

дарує радість і смирення. Якщо щось болить, можна уявити жовті чи золотаві 

промені, спрямовані на місце болю, і через кілька хвилин відчуєте полегшення. 

Діти з особливими освітніми потребами (зокрема, з вадами інтелекту) краще 

вчаться у приміщеннях зі стінами жовтого кольору. І дітям і дорослим корисно 

споглядати осінні квіти та листя, адже жовтий колір протизапальний, він лікує зір, 

хвороби кісток, шкіряні висипи та надмірну вагу. Щоб активізувати розумову роботу, 
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варто виставляти у вазу жовті та золотаві квіти. Якщо попереду великі інтелектуальні 

навантаження, доцільно попити води з жовтої склянки.  

Зелений колір 

Найгармонічніший та найурівноваженіший з усіх кольорів, адже символізує 

життя. Саме зелене листя виділяє кисень, без якого життя неможливе. Це колір 

весняного оновлення, молодості, юності, любові, родючості, енергії росту, надії, 

легкості та спокою, гармонійних відносин, стабільності, безпеки, практичності, 

зважених рішень та змін, фінансового благополуччя, шляху пізнання. Зелений колір 

зцілює душу, дарує спокій та позитивні емоції, сприяє високій працездатності, 

допомагає позбавитись тягаря минулого, усвідомити і оцінити пережите, підвести 

підсумки. Це символічний колір понеділка, що означає вічність. 

Зелений колір просто необхідно використовувати у повсякденному житті 

хворобливих, ослаблених дітей, адже він знімає нерішучість, покращує сон, підвищує 

працездатність, зміцнює імунітет, запобігає виникненню серцево-судинних 

захворювань, зміцнює кісти та м’язи, сприяє загоєнню ран, ритмічній роботі серця, 

допомагає при втомі очей, є корисним при запамороченнях і знервованості. Зелень на 

вікні, інтер’єр дитячих кімнат, папір зелених тонів для малювання, зелені іграшки 

сприяють підвищенню ефективності навчально-виховної роботи, але зважайте на те, 

що надмірна кількість зеленого кольору знижує тиск, може викликати байдужість, 

в’ялість і впертість. 

Дуже корисним є споглядання природної зеленої барви. Цей колір захищає від 

зовнішнього агресивного впливу та сповільнює внутрішні психічні процеси. Для 

відновлення емоційного балансу доцільно випити соку зеленого кольору чи склянку 

звичайної води, що упродовж 10 хв. постояла на зеленій підставці. 

Коричневий колір 

Колір стабільності та вірності традиціям. Ті, хто надає перевагу цьому кольору, 

характеризуються педантичністю та консерватизмом. У коричневому виражається як 

депресія, апатія, розчарування, регрес, так і родючість, надія та впорядкованість. 

Коричневий в елементах одягу заспокоює при тривозі та хвилюванні, допомагає 

врівноважити сфери інтелекту і відчуттів.  

Якщо малюк багато малює коричневим, – це прагнення сховатися від 

реальності, прихована потреба у спокої, фізичному відпочинку, показник нервового 
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виснаження. Коричневий колір часто вибирають саме травмовані діти, щоб зміцнити 

себе та ствердити своє становище. 

Оранжевий колір 

Цей колір зміцнює волю, розвиває комунікабельність, покращує апетит, лікує 

кишечник та підшлункову залозу. Це могутній потік рушійної енергії, м’який та 

одночасно сильний. Оранжевий колір зігріває, бадьорить, долає невпевненість, 

тривогу і депресію, заряджає енергією органи травлення та сечостатевої системи, 

збалансовує емоційно-психічну сферу, але надмірна його кількість призводить до 

появи великої демонстративності та завищеної самооцінки.  

Ослабленим дітям корисно спостерігати схід і захід сонця, вживати морквяну 

суміш для очищення шлунково-кишкового тракту, відвар цедри апельсину для 

лікування нирок та сечового міхура. Оранжевий колір допомагає подолати дитячу 

апатію, вилікувати запалення легень, нормалізувати рівень гемоглобіну в крові. 

Оранжевий колір одягу стимулює гарні тренування юних спортсменів. 

Якщо вранці у дитини поганий настрій, варто запропонувати їй склянку 

оранжевого апельсинового соку, дістати оранжевий гольф, і настрій почне 

покращуватись. Якщо у малюка поганий апетит, можна додати у кухонний інтер’єр 

оранжевих тонів, перед прийомом їжі подивитися на жовтогарячі календулу та 

красолю, і це поліпшить процес травлення. При надмірній знервованості можна 

уявити на рівні грудей оранжевий диск, від якого розходяться промені, і 

роздратованість зникне. 

Рожевий колір 

Колір жіночності, романтичності, ніжної любові, прояв позитивного 

світосприймання, лагідності та теплоти, надії та добра. Це символ середи. 

Рожевий колір в елементах одягу та інтер’єру повертає духовну гармонію, 

спокій і комфорт, знімає депресію, відвертає від негативних емоцій, активізує захисні 

сили організму, гальмує розвиток хвороб. Споглядання рожевого кольору нормалізує 

знижений тиск. 

Але якщо рожевого кольору надмірно, це підвищує відчуття залежності від 

інших, мрійливості, небажання прийняти дійсність такою, якою вона є насправді.  
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Сірий колір 

Колір теперішнього, стабільності, самотності, реалізму, втоми, суму. Він знімає 

протиріччя і примиряє крайнощі.  

Сірий колір обирають тихі та замкнуті, невпевнені в собі діти, надзвичайно 

чутливі та обережні. Якщо у одязі переважає сірий, це свідчить про нервове 

виснаження. Якщо дитина малює сірим, це ознака страху втрати, прояв суму, 

внутрішнього хворобливого стану, виснаження, втоми, відчуття невдоволеності та 

непотрібності.  

Синій колір 

Колір жіночої енергетики, інтуїції, вірності, мудрості, символ захисту та 

справедливості. Він допомагає при розсіяності, надає серйозності, організованості, 

зміцнює силу духу. Це символ п’ятниці, що означає силу. 

Якщо дитина багато малює синім, це свідчить про її бажання налагодити 

гармонійні стосунки з близькими. 

Синій колір корисний при перевтомі, він зміцнює нервову систему, гасить 

негативні емоції, позбавляє від неприємних спогадів, допомагає пережити емоційні 

потрясіння, очищує духовну сферу. Але якщо синього забагато, це може 

пригнічувати, призводити до втрати зв’язку з реальністю. 

Синій заспокоює, розслаблює, допомагає при депресії, безсонні, знімає спазми, 

зменшує головні болі, але знижує апетит. Як тільки дитина починає розрізняти синій, 

можна інтенсивно розвивати у неї пам’ять та мислення. Синій колір лікує істерію, 

зубний біль, опіки, хвороби горла, бронхіти, артрити, астму, проблеми з головою 

(струс мозку), діарею, знижує жар.  

Якщо дитині важко заснути чи у неї неспокійний переривчастий сон, варто 

одягнути синю чи темно-блакитну наволочку на подушку, поставити у дитячій 

кімнаті лампу із синім абажуром – це навіє сон.  

Фіолетовий колір 

Колір прекрасного поєднання любові та мудрості, розсудливості, таємничості, 

стихійності, простору, суму; символ четверга. Ним лікують рахіти та дерматити, 

пухлини. Фіолетовий гармонізує роботу правої і лівої півкуль мозку, надає відчуття 

захищеності, підвищує самооцінку, загострює зорове сприймання, але одночасно 

гасить апетит, пригнічує психічні процеси та настрій людини.  

Надмірна кількість фіолетового кольору може викликати безпричинні втому та 

сум. 
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Перевага фіолетового у одязі може свідчити про надчутливість, 

неврівноваженість та імпульсивність. Найчастіше фіолетовий колір обирають діти, які 

пережили фізичну чи психічну травму.  

Червоний колір 

Колір напливу енергії, впевненості, прагнення до перемоги; символ вівторка. 

Саме червоний найкраще призвичаює очі до темряви. Він найтепліший, а тому 

стимулює зростання і розвиток, надає людині життєдайних сил та спонукає до дій. 

Червоний лікує гострі респіраторні інфекційні захворювання, адже стимулює психічні 

процеси, тонізує організм, підвищує фізичну працездатність, викликає відчуття тепла, 

збільшує кількість внутрішньої енергії, сприяє нормалізації кровообігу та обміну 

речовин.  

Проте якщо червоного кольору забагато, це збуджує рухову та рефлекторну 

діяльність, надмірно підвищує м’язову та емоційну активність, призводить до 

виникнення впертості, жорстокості, породжує руйнацію та гнів, викликає агресію та 

страх.  

Перед проведенням гімнастики, щоб активізувати дітей, доцільно звернути їх 

увагу на герань, цинії, тюльпани чи жоржини, які мають червоний колір. Якщо 

дитина змерзла, можна одягнути на неї червоний светрик та шкарпетки, і вона 

зігріється набагато швидше, ніж у білому чи синьому одязі, що нагадує зимові 

холоди. Щоб дитина краще росла, розвивалась її м’язова тканина, можна пропонувати 

малюкові частіше дивитися на предмети червоного кольору (ягоди, квіти, вогнище 

тощо). Якщо відчуваєте перевтому чи початок хвороби, випийте склянку червоного 

соку (компоту) або звичайної води, що упродовж 10 хв. стояла на червоній підставці. 

Чорний колір 

Чорний – це загадка, таїна та невідомість, символ суботи. Для багатьох – це 

символ кінця, смерті, мороку, спустошеності, відмови від боротьби, а насправді саме 

споглядання чорного дає шанс відпочити та набратися сил. Це колір концентрації та 

нового пізнання. 

Якщо дитина почала малювати чорним, це ознака її внутрішнього 

дискомфорту, потреба в підвищеній увазі з боку батьків.  

 

Знаючи характеристику того чи іншого кольору, можна в залежності від потреб 

змінювати інтер’єр, купляти відповідний одяг, робити кольорові ванни з морською 

сіллю, запалювати свічки відповідних кольорів... Потоваришуйте з кольором, і він 

обов’язково відповість вам взаємністю. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 Розрізні предметні картинки до гри 

„КОЛЬОРОВІ ПІЖМУРКИ” 

  

 

 

 

 

білий бинт білий бант сірий танк коричневий стіл 

 

   
 

червоний бант сірий вовк блакитна бабка блакитна папка 

 
 

 

 
 

блакитна шапка сіра папка сіра палка зелена жабка 

 

 

 

 

 

 
 

чорний жук чорний сук зелений жук зелений лук 

  

 

 
 

сірий сук сірий ключ червоний рак червоний лак 
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 Розрізні предметні картинки до гри 

„КОЛЬОРОВІ ПІЖМУРКИ” 

(продовження) 

 

   

 

 

червоний мак синій м’яч рожевий лак коричневий хліб 

 
  

 

 

коричнева тачка коричнева качка коричнева кашка коричнева чашка 

   

 

 

синя тачка червона ручка чорна галка чорна палка 

 

   
 

чорна пилка сіра гілка сіра гірка зелена гірка 

 

 

    

червона машина червона малина червона калина жовтий колобок 
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 Розрізні предметні картинки до гри 

„КОЛЬОРОВІ ПІЖМУРКИ” 

 (продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтий колосок коричнева шишка сіра мишка сіра миска 

 

 

 

 

 

 
 

сіра маска зелена миска червона маска синя шапка 

 

 

 

 

  

сіра шапка сіра сапка сіра лапка біла папка 

   
 

коричнева рама коричнева лама коричнева лапа блакитна лампа 

 

 

   

блакитна рамка сіра коза сіра коса рожева ваза 
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 Додаток 2 

 Розрізні предметні картинки до гри 

„ЯК СКАЗАТИ КРАЩЕ?” 

 

 

 

 

 
 

 

 

карі очі коричневі черевики бурий ведмідь гнідий кінь 

   

 

 

сірий заєць сизий голуб сивий дідусь срібна обручка 

 

  

 

  

рум’яні щічки червона сорочка багряне листя золотий браслет 

 

 

 

 

 

 

жовта груша золотисті кульки оранжева риба руда білка 

 

 

 

 
   

вороний кінь чорна сковорідка бліда дівчинка білий кіт 
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Додаток 3 

 Розрізні картинки-підказки до гри  

„КОЛЬОРОВИЙ СВІТ НАВКОЛО” 

 

 

 

 

 

малúна малúновий чорнúці чорний 

 

 

 

 

абрикόси абрикόсовий вúшні вишнéвий 

 

 

 

 

пісόк пісόчний салáт салáтовий 

 

 

 

 

бузόк бузкόвий молокό молόчний 

 

 

 

 

шоколáд шоколáдний лимόн лимόнний 
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 Розрізні картинки-підказки до гри  

„КОЛЬОРОВИЙ СВІТ НАВКОЛО” 

(продовження) 

 
 

 

  

 

 

оливковийо л и в к о в и йо л и в к о в и й

 

фіáлка фіáлковий олúвки  олúвковий 

 

 

 

 

 

 

 

буряк бурякόвий корá корúчневий 

 

 

 

 

  

 

волόшки волошкόвий мόрква морквяний 

 

 

 

 

  

 

кáва кáвовий білόк бíлий 

 

 

 

 

 

 

 

 

горόх горόховий рόжа рожéвий 
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 Розрізні картинки-підказки до гри  

„КОЛЬОРОВИЙ СВІТ НАВКОЛО” 

(продовження) 

 
 

 

  

 

 

 

слúви сливόвий бірюзá  бірюзόвий 

 

  

 

 

корáли корáловий болόто болόтний 

 

  

 

 

смарáгд смарáгдовий пόпіл попелястий  

 
 

 

 

 

 

жовтόк жόвтий травá трав’янúй  

 

 

 

  
 

 

 

 

каштáни каштáновий помарáнчі помарáнчевий 
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Навчальне видання 

 

Серія „Мовленнєва полікомпетентність дошкільника” 

 

 

 

 

 

 

 

РІБЦУН Юлія Валентинівна  

 

МЕЛОДІЇ КОЛЬОРОВИХ ЗВУКІВ 

Фонетико-фонематична компетентність дошкільника 

Альбом для ігор-занять із дітьми 5–6 років 
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