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1. část: 

Učitel ukazuje žákům barevné papíry, pečlivě vyslovuje názvy, žáci opakují. 

2. část: 

Učitel vybere pět různých barevných papírů, které umístí na podlaze. Žáci stojí v kruhu kolem 
papírů. Učitel ukazuje na jednotlivé papíry a vyslovuje názvy barev, žáci opakují slovíčka po 
učiteli. Žáci se otočí zády ke kruhu, učitel jeden barevný papír odstraní. Žáci se otočí zpět a 
hádají, která barva chybí. Žák, který odpoví nejrychleji a správně získává bod. Učitel vrátí 
papír na podlahu a znovu zopakuje s žáky názvy barev. Hra pokračuje, žáci se otočí, učitel 
odstraní barvu a žáci hádají.  

Množství vybraných papírů na podlaze a odstraněných barev se zvyšuje. Žák, který odpoví 
nejrychleji a správně získává bod. Po otočení žáků zády ke kruhu může učitel zbylé papíry na 
podlaze přemístit - pomíchat. 

3. část: 

Učitel umístí na magnetickou tabuli barevné papíry, žáci s pomocí učebnice a učitele píší 
k barvě správné slovíčko - název barvy. Učitel přemístí barevné papíry na jinou část tabule 



v odlišném pořadí, než byly umístěny původně. Žáci si zakryjí oči, učitel odstraní jeden nebo 
více barevných papírů. Žáci se podívají a zapisují chybějící názvy - s podporou slovíček na 
tabuli (učebnice je zavřená). Učitel vrací barevný papír mezi ostatní papíry a ukazuje žákům 
správně napsané slovíčko, tím probíhá kontrola. Za správně napsané slovíčko si žáci kreslí 
hvězdičku. 

 


