
       KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY                        

 

                                                 Film  

              Na początek proponujemy Wam film wprowadzający w tematykę kolorów. Z 

krótkiego filmu dowiecie się: 

 Jakie są podstawowe barwy? 

 Jak tworzy się barwy pochodne? 

 Co to są barwy dopełniające, i ile ich jest? 

 Czy istnieją jeszcze inne barwy, oprócz wyżej wymienionych? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nW8Zp1Slo0 

 

Oprócz barw podstawowych, pochodnych, dopełniających wyróżniamy barwy: 

ciepłe (czerwony, pomarańczowy, żółty; wywołują w nas wrażenie ciepłoty, 

kojarzą się z kolorem słońca, ognia, rozpalonego żelaza; pobudzają nas i ożywiają; 

obraz namalowany w tych barwach daje nastrój pogodny)  

zimne (niebieski, zielony, fioletowy; wywołują w nas wrażenie chłodu, spokoju, 

kojarzą się z wodą, cieniem na śniegu; koją nas i uspokajają; obrazy namalowane w 

tych kolorach mogą sprawiać wrażenie spokoju, czasem smutku). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nW8Zp1Slo0


                                        Zadanie 

           Skoro mamy 3 barwy podstawowe (żółty, czerwony, niebieski), to jak malarz może 

uzyskać kolor np. pomarańczowy lub zielony? 

Waszym zadaniem jest tak pomieszać barwy podstawowe, by uzyskać kolory: 

pomarańczowy, zielony i fioletowy. Ciekawe czy Wam się uda? 

 

 

Pomieszaj kolory podstawowe tak, by uzyskać barwy: pomarańczowy, zielony i 

fioletowy  

 



 

                                 Eksperyment 

           Zachęcamy Was do przeprowadzenia eksperymentu, w którym to główną rolę 

odgrywają nasze trzy podstawowe kolory.  

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 

 

                                  Ciekawostka 

          W niezliczonej ilości barw wykorzystywanych w malarstwie są zarówno takie, które 

bardzo dobrze znacie, jak również takie, których nazwy być może dziś po raz pierwszy 

usłyszycie. Sprawdźmy to! 

Nazwy kolorów w malarstwie: 

Błękit paryski – uzyskiwany chemicznie; 

Ochra (polska nazwa: ugier) – można ją uzyskać naturalnie, gdyż jest to skała, która 

występuje np. we Francji, 

Róż indyjski – uzyskiwany chemicznie; 

Ultramaryna – pochodzenie naturalne (lazuryt - kopalina, surowiec odnawialny) lub 

syntetyczne.  

 

                               Zabawa kolorami 

           A teraz pora na zabawę kolorami. Na kartce papieru nanieś w pewnej odległości od 

siebie odrobinę rozwodnionej  farby czerwonej, żółtej, białej i niebieskiej, a następnie 

rozdmuchaj każdą  z nich  na wszystkie strony przez słomkę do picia. Zwróć uwagę, czy 

powstają nowe barwy.  

 

 

                             Gra online - Przebij Balon 

              Dla utrwalenia podstawowych i pochodnych barw proponujemy grę online PRZEBIJ 

BALON. 

https://wordwall.net/pl/resource/1967153 

 

 

                                                                                                 Miłej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44
https://wordwall.net/pl/resource/1967153

