ГРА В К

ЛЬ ОРИ

Для дітей віком від 3 до 10 років

Ти бачив колись ВЕСЕЛКУ?

Правда, гарна?

А зв
в і д к и б е р е т ь с я в е с е лк
ка?
Часом світить сон
нце і одно
очасно йде
е дощ, аб
бо
сонце починає свіітити в то
ой самий момент, коли
дощ зак
кін
нчується.. В цей ча
ас у повітр
рі знаход
диться
дуже багато крапл
линок во
оди. Ці кра
апл
линки ділять
сонячні проміні на
а кольор
рові частини
и, з якихх вони
склад
даю
ються.
На неб
бі з’являєтьсся веселк
ка — сонячн
не маре
ево
але, казко
ове і водн
ночас пер
ред
дбачува
ане,
- нетрива
бо ніколи
и не знаєш
ш де саме його мож
жна поба
ачити,
та коли воно зник
кне... Кожна веселк
ка завж
жди
и
склад
даєється з одн
них і тих самих кольо
орів,
розташ
шов
ваних в одній і тій
й самій посслід
довно
ості.
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Веселка складається з одних і тих самих кольорів, що
завжди розташовані в одному порядку. Фіолетовий
завжди знизу, а червоний вгорі.
ЧЕРВОНИЙ
ПОМАРАНЧЕВИЙ
ЖОВТИЙ
ЗЕЛЕНИЙ
БЛАКИТНИЙ
ФІОЛЕТОВИЙ

Кольори лагідно переходять один в другий,
а між ними народжуються відтінки.
Деякі кольори, наприклад, жовтий,
мають небагато відтінків, а інші — безліч.

Найбільше відтінків має блакитний колір…
ціан
лазур
індиго
кобальтовий
сапфір
берлінська
р
лазур
ур
темно-синій
бірюза
світло-синій
ультрамарин
синій
й
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Кожний колір про щось нагадує нам і з чимось асоціюється.
Жовтий, червоний і помаранчевий — це кольори вогню і сонця.

Тому ми говоримо, що вони

ТЕПЛІ

червоний:
Енергія, агресія,
вогонь, полум’я,
гнів, кохання,
небезпека,
серце, гарячий.

помаранчевий:
Світло, тепло,
сонце, енергія,
безпека

жовтий:

Літо, сонце,
світло, золото,
свіжість, злість,
заздрість, кислий.
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Зелений, блакитний і фіолетовий — це кольори води, трави,
повітря і льоду.

Тому ми говоримо, що вони

ХОЛОДНІІ
фіолетовий:

Тиша, спокій,
магія, таємниця,
чарівність, принадність,
сон, жалоба,
легкість.

блакитний:

зелений:

Вода, лід, зима,
простір, спокій,
тиша, загадка,
ніч, холод,
небо, глибочінь.

Природа, ліс,
лука, надія,
новий, молодий,
свіжий
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А чи є якісь кольори, які не можна побачити на веселці?
ці?

Білий:

простий,
холодний,
чистий,
невинний,
морозний.

Чорний:

темрява,
таємниця, ніч,
елегантний,
страшний,
грізний,
похмурий.

Сірий:

тінь, милий,
м’який, теплий,
комфортний,
сумний,
понурий,
заспаний.

Коричневий:

зземля, природа,
дерево, осінь,
д
ш
шоколад,
т
теплий,
н
натуральний.

Рожевий:

солодкий,
с
д
дівочий,
ч
чарівний,
д
дитячий.
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ВИВЧАЄМО КОЛЬОРИ
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Наймолодшим діткам ми пропонуємо гру, під час якої вони зможуть
вивчити кольори. Спробуй вкрити ціле коло барв кружечками. До
кожного кольору планшетки ти маєш дібрати по 6 кружечків того самого
кольору, що й поле. Як швидко ти зміг підібрати усі кружечки? Ти не
переплутав червоний з помаранчевим? А зелений з блакитним? Якщо
так, то не хвилюйся! Спочатку це з кожним може трапитись.
УВАГА БАТЬКИ!
Впевніться, що ваша дитина знає назви усіх предметів та створінь, намальованих на
маленьких кружечках. Якщо є невідомі предмети, то перед початком гри розкажіть, як вони
називаються. Діти довго вчаться розпізнавати і правильно називати колір. Сподіваємось, що
«Веселка» полегшить подолання цих труднощів. Навіть коли ваш малюк ще добре не знає назв
кольорів, то можна впевнено сказати, що він вивчить їх, коли багато разів разом із вами буде
підбирати маленькі малюнки. Добре, коли дитина вибирає кружечок та водночас говорить,
якого він кольору та якого кольору поле, на яке вона його збирається покласти. Коли дитина
вивчить всі малюнки, можна перейти до складнішої версії гри.

ЧЕМНІ МАЛЮНКИ
Приготування до гри:
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Викладіть навколо планшетки всі кружечки малюнками догори.
Перший гравець бере малюнок і називає його (напр., «жовта качка»,
«зелений горошок» і т. д.), а потім кладе малюнком вниз на відповідне
поле. На кожному з 6-ти кольорів на планшетці таким чином викладається
по одному кружечку. Наші малюночки чемні, тому тримаються своїх
кольорів. Блакитні калоші - на блакитному полі, жовтий соняшник -на
жовтому. Дивись уважно і намагайся запам’ятати, що де лежить.

Хід гри
А тепер будемо збирати кружечки. Починає наймолодший гравець.
Кидає веселковий кубик (у нашій грі все веселкове!) і говорить, що, на
його думку, намальовано на кружечку, який лежить на полі, вказаному
кубиком. Далі він дивиться на картинку, зображену на кружечку.
Добре, якщо запам’ятав! Молодець! Гравець забирає кружечок собі,
а на пусте місце кладе малюнком донизу інший кружечок того
о самого
кольору. Гравець продовжує гру доти, доки не відгадає, що зображено
бражено
на наступному кружечку. Якщо кружечків якогось кольору
вже немає, але хтось викинув кубик стороною саме цього
кольору, тоді кепсько — продовжує наступний гравець.
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Кінець гри
Коли зберете всі кружечки, порахуйте їх. Виграє, звичайно, той, кому
вдалося зібрати найбільше веселкових кружечків.
УВАГА, БАТЬКИ:
Гру з наймолодшими дітьми можна починати з меншою кількістю кружечків, поступово
додаючи їх в міру покращення навиків маленьких гравців.
ВМІСТ КОРОБКИ:

..
..

Веселкова планшетка для гри
36 кружечків із малюнками
(по шість малюнків шести кольорів)
кольорі
р в))
Кубик із кольоровими
ми стінкам
стінками
ам
ми
Інструкція

Гру підготували для Вас:
Ева Фалковська — задум, виконуючий редактор
Герард Лепянка — графік
Фотолія — фотографії

✄

www.granna.pl

www.superfarmer.pl

info@granna.pl

Шановний покупцю!
Наші ігри комплектуємо з особливою старанністю. Однак,
якщо трапляється деякий брак (за що заздалегідь просимо
Вашого пробачення), заповніть, будь ласка, цей купон та надішліть за адресою:
GRANNA, ul. Księcia Ziemowita 47, 03−788 Warszawa.
Місце покупки:
Дата покупки:
Яких деталей немає:
Прізвище та адреса:

✄

08006/3

