


Колір відіграє велику роль у 
нашому житті, оточує і 
супроводжує нас усюди.

Наш девіз:

«Якщо все навколо 
здається чорно-білим,
зробимо його 
кольоровим»



Кольори зцілюють нас, змінюють наш настрій і 
внутрішній стан, заспокоюють і змушують 

діяти, розпалюють творчу думку або пристрасть, 
допомагають зосередитися. Колір впливає на 

підсвідомість не менш сильно, ніж вчасно сказане 
слово. Тому зараз створюються цікаві програми, 
розробки вправ та занять, ігор та дослідів, в яких 
використовується кольоротерапія в поєднанні з 

нестандартними техніками роботи в 
образотворчому мистецтві.

Нас бабуся Катерина

Запросила на гостини.

Увесь тиждень засмагали

І бабусі помагали.



Понеділок - день зелений,
ніжний, лісовий, приємний.



В понеділок із-під листочків

Діставали огірочки.

Довгані зеленошкірі

Сортували на подвір'ї.





На лататті зеленіє

Жабка, що стрибати вміє.

У ріці – зелена ряска -

Не життя , а просто казка!



Вже вівторок. День 
червоний.

Він яскравий і святковий.



У вівторок  помідори

Ми занесли до комори.

Рвали стиглі, червоненькі,

І великі, і маленькі.



ЧЕРВОНЕНЬКА стрічечка пахне 
полуницею, 

Вишнею,кавунчиком,яблучком,
суницею. 

Колір це любові,долі,еволюції.



А середа у нас день синій.
Він холодний і спокійний.



В середу блакитні сливи

Під блакитним небом мили.

Ласувати будем взимку

Джемом в нашому будинку!



СИНЯЯ ДОРІЖКА пахне 

васильками, 

Квітами,що є на полі й сукні 

моєй мами.

СИНІЙ КОЛІР моря і глибин 

небесних, 

І зірок,що в небі,і казок 

чудесних.



Синій колір обожнюю я.

Синього кольору блузка моя.

Спідничку синю вдягну.

З синіх волошок

Віночок зроблю.

В волосся своє заколю.



Четвер  у нас – день жовтий,
теплий, сонячний, солодкий.



А у четвер завзято

Привезли під саму хату

Жовті дині на підводі.

Зародили ж бо в городі!



Жовтий колір-це сонця свято.
Пожовкло у полі хлібів 

багато. 
Жовтим орудує осінь вміло. 

Ліси й сади позолотила. 



ЖОВТИЙ КОЛІР літа,соняха і 
сонечка, 

Квітів на галявині,стрічечки у 
донечки 

ЖОВТИЙ КОЛІР 
меду,пшеничного колосу 
ЖОВТИЙ КОЛІР променя і 

мирного голосу.



П’ятниця - день кольоровий,
він барвистий, веселковий.



Сонце стежечку проклало

Крізь краплини чисті.

В небі сяєво заграло –

Райдуга барвиста.



Тепле сонечко зраділо -

Промінцем усе зігріло.

Діти вийшли погуляти,

Свіжих квітів позбирати

https://probapera.org/publication/13/5720/de-sonechko.html


"Але що ж це?" - хтось сказав

і на небо показав -

"що ж це в небі там повисло

мов квіткове коромисло?".

https://probapera.org/publication/13/6344/zoryane-nebo.html


Світле небо грало з сонцем,

Пташки співали під віконцем.

Що ж на дворі то робилось?

То веселка веселилась!

https://probapera.org/publication/13/5884/zlyva-u-stepu.html


Понад гори, понад ліс
Виріс в небі диво-міст.
Хоч знайомий дітям всім,
Та ніхто не йде по нім.
Має міст аж сім шарів
Із веселих кольорів.



Пробіжу по райдузі,по усіх доріжках 
Будуть кольоровими пальчики на 
ніжках, КОЛЬОРИ ВЕСЕЛКИ 
зафарбують стежечки, Подарую всім 
навколо кольори-мережечки.



Дякуємо за увагу!


