
Spoznavanje barv na zabaven način v skupini Ježki.. 

 

Kakšna je ta barva? Ta je rdeča? Zaradi takšnih vprašanj smo se podali v svet barv in jih 

spoznavali od sredine oktobra do konca februarja.  

Obiskal nas je »slikar« in nam predstavil njegovo delo ter pripomočke in barve, ki jih pri 

svojem delu uporablja. Povedal nam je, da lahko barve med seboj tudi mešamo. Naredili smo 

nekaj eksperimentov z barvami in pri tem uporabili čarovniške besede, da je čarovnija 

uspela.  

 

Prisluhnili smo pravljici Maruškina mavrica in tudi mi iz barvnih testenin izdelali mavrico. 

Maruška je pri risanju uporabila najprej osnovne barve, zato smo se tudi mi odločili, da 

začnemo najprej s spoznavanjem le teh.  

   



Prva barva je bila modra. V igralnici smo poiskali polno modrih predmetov, med njimi je bila 

tudi modra žoga o kateri smo se naučili deklamacijo. Ker smo se med seboj še spoznavali, je 

bila socialna igra Kdo se skriva spodaj? odlična za spoznavanje. Z modro odejo smo  pokrili 

enega od otrok in drugi so poskusili ugotoviti kdo je spodaj. Sebe in svojega prijatelja smo 

narisali z modrim flomastrom na folijo. Zaključili smo z modrim poligonom (modra blazina za 

kotaljenje, modri obroči za sonožne poskoke, moder tunel, stožci in palica za plazenje).  

  

Sledila je rumena barva. Le to smo spoznavali v tednu, ko je bil tudi tradicionalni slovenski 

zajtrk, zato smo rumeno barvo povezali predvsem s čebelami in medom ter se naučili 

deklamacijo Čebele. Rumena je tudi koruza, zato smo jo ružili in zrna uporabili za izdelavo 

ropotuljice.  

    

Na vrsti je bila rdeča barva. Najprej smo se igrali in razgibavali z rdečimi žogami in prisluhnili 

pravljici Rdeča žoga. Ampak ni rdeča samo žoga, tudi rdeč avto smo našli in spoznali pesmico 

Moj rdeči avto. Ta nam je bila zelo všeč in smo se jo hitro naučili. Vsak otrok je izdelal svoj 

likovni izdelek avto in z  rdečimi koščki papirja polepil polovico papirnatega krožnika.  



 

Sledila je nova barva. S pomočjo pravljice Mali modri in mali rumeni smo se naučili, kako 

lahko dobilo zeleno barvo. Da nam je bilo to lažje razumeti, smo kar preizkusili v praksi. 

Spoznali smo katere živali so zelene in se igrali glasbeno didaktično igro, kjer so otroci 

razlikovali med hitrim in počasnim igranjem na glasbila (gibanje živali).  

 

Sledil je praznični december in s tem praznične dejavnosti. Nazaj k barvami smo se vrnili v 

sredini januarja ter nadaljevali s spoznavanjem drugih barv.  Izdelali sva tudi različne 

didaktične igrače, na temo barve. 

 



 

 

Nadaljevali smo z belo barvo, saj je bila povsod okrog nas. Bele barve je bil namreč sneg. 

Vsakodnevno smo se gibali na snegu in izdelali snežaka. Ustvarjali smo z belo tempera barvo 

in narisali belega snežaka na moder list ter se naučili pesmico Snežak.  



 

  



Pri oranžni barvi smo »nekaj oranžnega« tipali v vrečki in poskušali ugotoviti kaj se skriva v 

njej. To so bile pomaranče in grenivke iz katerih smo naredili zdrav vitaminski napitek. Pri 

rjavi barvi smo tipali v vrečki »nekaj rjavega« in sladkega in to je bila čokolada, ki so jo otroci 

prepoznali tudi po vohu. Veliko rjave barve smo našli tudi v gozdu v naši gozdni igralnici.  

 

Črno barvo smo povezali s črnim sedlom in se igrali igrico Osliček kdo te jaha. Roza barvo pa 

so fantje označili kot barvo, ki je samo za punce. Preko vseh dejavnosti smo spoznali barve in 

jih poimenovali. Barvne slike in predmete smo razvrščali glede na barvo. 

  

  



Na koncu smo spoznali še pisanega in nasmejanega slončka, ki nastopa v pravljici z naslovom 

Elmer. Otrokom je bila zelo všeč, zato smo jo večkrat obnovili ob ilustracijah in skupaj 

pobarvali pisane slone, ki so krasili naš pano v igralnici. Zaključili pa smo s pustnim tednom, 

ki je prav tako bil pisano obarvan. 
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