
Taneczne zabawy karnawałowe 

w grupie Stokrotek 

 

 
Cele główne: 

- przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem,  

- kształtowanie poczucia rytmu  i wrażliwości muzycznej; 

- kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery 

życzliwości,  

współpracy oraz pozytywnych relacji w grupie 

- dostarczenie dzieciom radości z wcielenia się w role różnych postaci. 

 

Cele szczegółowe: 

Dziecko 

- uczestniczy w zabawach integracyjnych, 

- jest otwarte w kontaktach z dziećmi, 

- rozpoznaje postacie na podstawie strojów karnawałowych i kostiumów, 

- porusza się w rytmie melodii i piosenek, 

- okazuje radość ze wspólnej zabawy, 

- uczestniczy w przygotowanych konkursach i zabawach muzycznych, 

- bawi się w zgodzie z innymi 

- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru 

- chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, tańcach i muzykowaniu 

- dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego 

– wyraża je pląsając lub tańcząc 

 

Formy: indywidualna, grupowa, zespołowa 

 

Metody: aktywizujące, praktycznego działania, ruchowa 

 

Miejsce: sala gimnastyczna 

 

Czas: 4 godziny zegarowe 

 

 

Poranek:  

 

Wspólne tworzenie – maski karnawałowej. Wykonane maski są świetną bazą do 

dalszych zabaw. Dzieci mogą zgadywać, kto jest autorem konkretnej maski 



karnawałowej, kto kryje się za przebraniem, czy wymieniać kolory, które zostały 

użyte do ozdobienia maski i szukać podobnych akcentów w pomieszczeniu.  

 

Zajęcie główne: 

 

Na tropie bajek 

 

Nauczyciel wita się z dziećmi i pokazuje im na ścianie przywieszoną wielką 

otwartą książkę narysowaną na brystolu. Mówi dzieciom, że to jego ulubiona 

książka ale wszystkie bajki postanowiły zrobić psikusa i się schować. Każda bajka 

przygotowała dla dzieci specjalne zadanie i jeżeli dzieci je wykonają, to bajki 

wrócą do książki. Zatem po każdym wykonanym zadaniu wybrane dziecko otrzyma 

postać z bajki do wklejenia w książkę. 

Będzie to spotkanie z pięcioma bajkami, taka mieszanka filmów animowanych z 

tradycyjnymi       w książkowej formie.  

 

Misja 1 - Królewna Śnieżka 

Pytamy dzieci z jaką bajką kojarzą im się te trzy elementy: "krasnale, zatrute 

jabłko, czarownica". Jeżeli udało się odgadnąć to mówimy, że pierwsza misja 

polega na zatańczeniu wspólnie w kole piosenki/pląsu "Krasnoludek"  

 

Misja 2 - Madagaskar 

Pytamy dzieci, która z bajkowych postaci mówiła te słowa: "Wyginam śmiało 

ciało!". Oczywiście Król Julian, zatem zapraszamy wszystkich do zabawy w limbo 

do wspomnianej wcześniej muzyki z filmu Madagaskar. Limbo, czyli zabawa w 

przechodzenie pod tyczką/sznurkiem tak aby jej nie dotknąć. 

 

Misja 3 - Kraina Lodu 

Pytamy się dzieci, która z postaci bajkowych miała magiczną moc zamieniania 

wszystkiego w lód - oczywiście Elsa. Dlatego teraz będzie mroźna zabawa. Kiedy 

gra muzyka, to wszyscy tańczą, natomiast gdy muzyka się zatrzyma nauczyciel 

podaje części ciała które do siebie "przymarzają". To oznacza, że dziecko musi 

znaleźć parę z którą się połączy, np. na hasło "łokcie do łokci" trzeba swoimi 

łokciami dotknąć łokci kolegi/koleżanki. Inne pomysły: "czoło do czoła", "plecy do 

pleców", "kolana do kolan", "kciuk do kciuka", "brzuch do brzucha", "ucho do 

ucha". W nagrodę za wykonane zadanie oprócz przyznania obrazka do książki, 

dzieci mogą zatańczyć do piosenki "Mam tę moc". 

 

Misja 4 - Kubuś Puchatek 

Ta misja jest zaplanowana tak aby dać dzieciom trochę odetchnąć od tańców. 

Pytamy wszystkich, która postać uwielbia miodek. Oczywiście Kubuś Puchatek! 

Prosimy zatem kilkoro ochotników do wzięcia udziału w kolejnej konkurencji. 

Każde wybrane dziecko dostaje talerzyk lekko wysmarowany miodem. Zadaniem 



dziecka jest wylizanie talerzyka do czysta. Inne dzieci dopingują osoby biorące 

udział w konkurencji. 

 

Misja 5 - Jaś i Małgosia 

Nauczyciel pyta dzieci, w której bajce pojawiła się piernikowa chatka - w Jasiu i 

Małgosi. Zatem teraz zabawa z Babą Jagą, podobna do zabawy w Raz, dwa, trzy - 

Baba Jaga patrzy! Z tą różnicą, że nie jest to żaden wyścig. Gdy gra muzyka 

tańczymy, a gdy się zatrzymuje trzeba stanąć bez ruchu. 

 

Misja 6 - Minionki 

Do ostatniej zabawy wykorzystujemy chustę animacyjną i żółte baony. Na 

balonach rysujemy minionki i wrzucamy je na chustę. Zadaniem dzieci jest 

wprawienie chusty w ruch, tak aby przez czas trwania minionkowej piosenki 

minionki cały czas były w powietrzu. 

 

 

Dodatkowe zabawy ruchowe przy muzyce: 

 

Tańce wygibańce - do zabawy potrzebujemy kółek hula-hop. Wszyscy uczestnicy 

stoją w kole trzymając się za ręce. W miejscu złączenia rąk znajduje się hula-

hop, czyli ręce łączą się przez jego środek. Zadaniem uczestników jest przejść 

przez koło, tak aby przeszło ono do następnej osoby. Uczestnicy zabawy nie mogą 

puścić rąk kolegi/koleżanki z boku. Kiedy muzyka się zatrzyma te osoby, które 

znajdują się w hula-hop wchodzą do środka kręgu i wspólnie tańczą. 

 

Worek przebieranek - dzieci stoją w kole i w rytm muzyki podają sobie worek z 

rąk do rąk. Kiedy muzyka się zatrzyma, osoba, która trzyma worek, musi z niego 

wylosować jedną rzecz i założyć ją na siebie. Do worka pakujemy dużo 

śmiesznych peruk, masek, kapeluszy, :) Wybrane dziecko tańczy w nowym stroju, 

reszta dzieci klaszcze, a następnie odkładamy na bok wylosowaną z worka rzecz i 

zabawa trwa dalej 

 

Wędrujący kapelusz - Ustawiamy na środku sali krzesła na których dzieci 

siadają.  

Podczas gdy gra muzyka przekładają sobie kapelusz z głowy na głowę kolegi. To 

dziecko na którego głowie kapelusz będzie podczas przerwy w muzyce odpada i 

dopinguje pozostałych. 

 

Taniec węża - uczestnicy zabawy chwytają się za ramiona lub w pasie stojąc w 

rzędzie. Przód to głowa węża, tył to koniec jego ogona. Podczas zabawy wąż musi 

“ugryźć” swój ogon. Wszyscy w korowodzie mają przeszkadzać głowie złapać ogon 

Balon w górze - każde dziecko dostaje balonik, którego musi odbijać w rytm 

muzyki tak aby cały czas był w górze, nauczyciel mówi jakimi częściami ciała 

mamy odbijać balon. 



Utrzymanie balonika - tańczenie w parze z balonikiem, który utrzymuje się 

między nogami czy brzuchami. Balonika nie wolno upuścić ani dotknąć ręką. 

Wygrywa ta para, która najdłużej tańczyła z balonikiem. 

Balonowe wędrówki - wszyscy stoją w kole i poruszają się w rytm muzyki. 

Nauczyciel podaje do koła kilka balonów, które dzieci będą musiały sobie 

podawać, tak żeby balony nie spadł na ziemię. Po każdym kółku, które balon 

pokona, zmieniamy sposób w jaki podajemy sobie balony, np. łokciami, kolanami, 

brodami. 

Dobieranie kolorów - rozdajemy dzieciom różnokolorowe balony. Włączamy 

muzykę do której maluchy będą tańczyć. Kiedy muzyka się zatrzyma, mówimy, 

które kolory muszą się połączyć, np. zielony i żółty. Dzieci posiadające balony 

w danych kolorach muszą się odnaleźć i stanąć w parze i tańczyć dalej po 

włączeniu muzyki.  

Łapanie balonów - w sali leżą balony w liczbie mniejszej niż jest dzieci. 

Wszyscy tańczą, a kiedy muzyka się zatrzyma, każdy musi podnieść jeden 

balonik. Kto nie zdążył, odchodzi na bok i kibicuje innym dzieciom. W każdej 

rundzie animator zabiera kilka balonów. 

Zumba – Przygotowany prosty układ choreograficzny, którego dzieci nauczą 

się na karnawałowym balu.  

Cały czas obserwujemy dzieci czy zaproponowane zabawy sprawiają im radość, 

czy w dalszym ciągu chcą w nich uczestniczyć i czy nie potrzebują przerwy na 

odpoczynek. W przerwach miedzy zabawami puszczamy znane i lubiane przez 

dzieci piosenki tak aby miały również czas na swobodną i samodzielną zabawę i 

taniec. Przebieg balu będzie dostosowany i w razie potrzeby modyfikowany 

podczas jego trwania. Mam nadzieję że zabawy i wspólne tańce dostarczą 

dzieciom niezapomnianych wrażeń i mile będą wspominać ten dzień, a 

jednocześnie żebym „Ja” miała siłę przyjść następnego dnia do pracy � . 

Ania W. 

 

 

 

 

 

 


