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SPALVŲ PAŽINIMAS  

(IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE) 

 
 

 

 

PATARIMAI TĖVAMS 



            

Spalvas vaikai pradeda pažinti 
jau pirmaisiais gyvenimo me-
tais. Paprastai dviejų mėnesių 
kūdikiai skiria baltą ir juodą 
spalvas. Keturių mėnesių kū-
dikiai jau skiria daugumą spal-
vų. 

Jausti spalvas, reiškia gebėti 
akimis skirti ne tik pagrindi-
nes (geltoną, mėlyną, raudoną, 
žalią), bet ir du šimtus jų at-
spalvių. Spalvų pavadinimams 
išmokti reikia laiko. Juos vai-
kai išmoksta nuo dviejų iki 
penkerių metų. Labai svarbu 
šiuo laikotarpiu intensyviai su 
vaikais žaisti žaidimus, ku-
riuose yra daug spalvų, nuolat 
kartoti ir priminti, kur kokia 
spalva. 

 

 

 

Padėkime vaikams pažinti spalvas  

 Žiūrėkime į spalvas 

 Pirmiausia mokykime skirti grynas 

spalvas (geltoną, mėlyną, raudoną, 

žalią), o ne atspalvius. 

  Mokykime kontrastingų spalvų. 

 Naują spalvą įveskime palaipsniui: 

pirmą savaitę mokykime raudoną 

spalvą, antrą savaitę - žalią spalvą, 

trečią ir ketvirtą savaitę raudoną ir 

žalią ir t.t. O  ne visas iš karto. 

 Vardindami  vaiką supančius daik-

tus pasakykime ir kokios jie spal-

vos. 

 Nereikalaukime, kad vaikas iš kar-

to įsimintų spalvos pavadinimą, 

pirmiausia tegul atrandą tokią pat. 

 Susiekime spalvas su tam tikrais 

simboliais ( dangus – mėlynas, sau-

lė- geltona, žolė – žalia ir t.t.) 

 Tos spalvos, kuriomis pavaizduoti 

daiktai knygutėse, gamtos reiški-

niai ir kt., turėtų sutapti su tikro-

mis spalvomis. 

 Organizuokime „spalvų die-

nas― (kiekvieną dieną sugalvokime 

pratybas  ar pokalbius apie vieną iš 

spalvų). 

 Žaiskime namuose spalvų žaidi-

mus: ―Įdomios spalvos‖. Idėja 

yra tokia, kad kartu su vaiku 

vaikščioti po kambarį ir surink-

ti visus daiktus vienos spalvos.  

 Turėkime pakankamai spalvotų 

kaladėlių ar kamuoliukų, korte-

lių, loto, kuriuos galėtumėme 

rodyti įvardindami spalvas. 

 Eidami gatvėje ieškokime spal-

vų panašumų ( pvz., tarp baltos 

pienės ir balto debesėlio dangu-

je, žalio medžio ir pro šalį pava-

žiuojančio žalio automobilio ir 

kt.). 

 Puikus spalvų mokymo būdas - 

piešimas. Skatinkime pasirinkti 

teisingą spalvą: medis -žalias, 

saulė—geltona ir pan. 

 Patarkime vaikui, kad savo  

darbeliuose (spalvinant, klijuo-

jant ir kt.) naudotų daugiau 

spalvų, pasidžiaukime jo darbu. 

 Kantrus ir nuoseklus darbas su 

vaiku padeda pažinti spalvas. 
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