
ZABAWY NAKRĘTKAMI 

Wykorzystujmy nakrętki po napojach do zabaw w domu. Choć trudno w to uwierzyć, mogą one mieć liczne 

walory edukacyjne. Poniżej tylko kilka przykładowych zabaw. Ich zastosowanie jest wręcz nieograniczone 

 

1. SORTOWANIE KOLORÓW 

To zabawa dla młodszych dzieci. Uczy spostrzegawczości, ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową, 

pomaga utrwalić słownictwo związane z kolorami. Polega na posortowaniu kolorowych nakrętek zgodnie z 

nazwami kolorów wypisanymi na kartkach. 

 

 

 

 



Dla starszaków proponuję tę samą grę, ale na przykład po angielsku. 

 

 

  



2. KOLORY TĘCZY 

Samodzielne układanie w odpowiedni sposób kolorów tęczy ułatwi ich zapamiętywanie. Kolory tęczy występują w 

następującej kolejności: 

 czerwony, 

 pomarańczowy, 

 żółty, 

 zielony, 

 niebieski, 

 granatowy. 

 fioletowy. 

 
 

A jeśli chcecie się wspomóc jakaś mnemotechniką, żeby zapamiętać jeszcze łatwiej, to polecam śmieszne zdanie, w 

którym pierwsze głoski wyrazów odpowiadają kolejnym kolorom tęczy, np. 

Czemu Patrzysz Żabo Zielona Na Grzecznego Faraona? 

(Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnika) 

Znajomość kolorów tęczy przyda się nie tylko podczas rysowania ukochanego przez dzieci zjawiska, to nawet więcej 

niż edukacja przyrodnicza. Wkrótce dzieci będą uczyły się o zjawisku rozszczepiania światła i mogą zabłysnąć na 

fizyce  

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnika


3. LICZENIE 

Dzieci, które widzą górę nakrętek niemal zawsze wpadają na pomysł, żeby je policzyć. Zanim doliczycie razem do 274 

zaproponuj Twojemu przedszkolakowi coś innego.  

Zaczynamy od zabawy w dopasowanie odpowiedniej ilości nakrętek do liczby napisanej na karteczce. Warto liczyć na 

głos dokładanee do kupki nakrętki.  

 

Jeśli dziecko już zna cyfry, spróbujcie wprowadzić proste działania. Okazuje się, że można wykonywać działania 

nawet wtedy, gdy nie starcza palców u rąk. 

 

Miłej zabawy! Na pewno znajdziecie sami jeszcze wiele zastosowań dla nakrętek po napojach. 

  



Załącznik nr 1 – nazwy kolory do wydruku po polsku 

(można też wypisać je flamastrami lub kredkami w odpowiednich kolorach) 

NIEBIESKI 

CZERWONY 

ŻÓŁTY 

POMARAŃCZOWY 

FIOLETOWY 

CZARNY 

GRANATOWY 

BIAŁY 



SZARY 

BŁĘKITNY 

ZIELONY 

RÓŻOWY 

 
  



Załącznik nr 2 – nazwy kolory do wydruku po angielsku 

(można też wypisać je flamastrami lub kredkami w odpowiednich kolorach) 

BLUE 

RED 

YELLOW 

ORANGE 

VIOLET 

BLACK 

NAVE BLUE 

WHITE 



GREY 

AZURE 

GREEN 

PINK 
 


