
A kicsiknél a színtanulás első lépése, hogy  egyeztetni tudja az azonos
színeket. A színtanulás egy nehéz, és esetenként hosszabb folyamat,
különösen a fiúgyerekeknél. Ugyanis míg a nőknél csak 0,5 % a
színtévesztés, úgy a férfiak 8%-a színtévesztő. Ennek oka, hogy a nők (anya)
csak hibás gén hordozó, de a fiúgyermek lesz az, akinél kijön ez az állapot. 
 
A színtanulás lépései:
 
1. Tudja egyeztetni a színeket: kirakod a színes csipeszeket, pompomokat
stb. és ki tud választani 2 azonos színűt a kupacból. (Itt még csak azt látja,
hogy az adott színek egyformák, de nem biztos hogy felismeri, és nem is
nevezi meg) 
2. Felismeri a színeket: Ha kéred tőle a sárgát, akkor a nagy színes kupacból
kiemeli Neked a sárgát        (Itt már pontosan tudja, hogy melyik szín a
sárga, de még nem mondja magától) 
3. Megnevezi a színeket: Önszántából elsorolja Neked a színek neveit, és érti
is, hogy mit nevez meg pontosan. Ezt onnan tudod, hogy nem vagy csak
minimálisan téveszt, bátran, és  állandósággal mondja a színek neveit. 
4. Összetéveszthetetlenül tudja a színeket: Ha már szuper haladó szinten
vagytok, akkor úgy is leellenőrizheted, hogy tudja-e a színek neveit, hogy
megcseréled az előző játékot. Most ő kérjen Tőled egy sárgát, Te adj neki
egy pirosat, és vajon rád szól-e, hogy jót adtál vagy sem?  
 
Ezt a játékot azonban már csak akkor alkalmazd, amikor tuti biztosak
vagytok a tudásban.
  
 
A színtévesztés leggyakoribb formája a piros-zöld színek összekeverése, de
azért ennél árnyaltabb ez az állapot! Előfordulhat, hogy kevésbé
kontrasztos színeket cserél fel, ami eleinte még nem kóros, hiszen gyakorlat
teszi a mestert! 

Mindent a színtanulásról
 



Mikor gyanakodj színtévesztésre? Ovis kor előtt ne aggódj, menni fog!  
 
De:
 
1. Amikor már 4-5 évesen olyan rajzokat készít az óvodában, amiben mindig
furcsa színeket alkalmaz. Ez nem egyezik a mesei elemekkel, és a varázs
fantáziával! Azaz, ha a sárkány nem zöld, hanem piros, az nem probléma,
sőt..  
 
De ha a fű mindig piros, és a napocska mindig kék, minden egyes rajzon,
akkor érdemes lehet elgondolkodni! 
 
2. Szintén oviskorban gondot okoz a színeken alapuló logikai feladatok
megoldása, színegyeztetés. 
 
3. Nem látja a színes formákat, alakokat egy-egy játékban, nem veszi észre
a térképen a formákat, nem látja megfelelően a kördiagramszerű ábrák
bizonyos részeit. 
 
Hogyan segíthetsz a színtanulásban?
 
1. Színegyeztetős játékok gyakorlásával
 
2. Sok-sok beszélgetéssel - pl.: Ma ezt a szép piros ruhát adom rád,
rendben? / Milyen színű zoknit szeretnél ma felvenni? / Melyik autót vigyük
ma magunkkal: a pirosat vagy a kéket? / Nézd csak ebben a mesében milyen
szép sárga pulcsija van a Mackónak! Ezek mind-mind spontán
beszélgetések, de az érzékeny kis Manók szivacsként szívják magukba az
ilyen információkat.  
 
3. Turkadobozokkal, amelyekbe sok-sok színt pakolsz, majd együtt
válogathatjátok, nézegethetitek, megnevezhettek egy-egy színt, formát
belőle. 
 
Sok sikert a színek tanulásához!


