
BAL KARNAWAŁOWY 
GRUPA „KRASNOLUDKI”

Cele:
-zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i zachęcenie do jej 
kultywowania
-dostarczenie dzieciom radości z wcielania się w role różnych postaci 
-rozwijanie aktywności ruchowej, muzycznej, artystycznej
-rozwijanie społecznych zachowań poprzez uczestnictwo w konkursach 
i zabawach tanecznych
-kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości, 
współpracy oraz pozytywnych relacji w grupie 

Przebieg balu karnawałowego:
Zabawa karnawałowa przedszkolaków będzie polegała na zabawach, grach 
i konkursach przeplatanych swobodnym tańcem przy muzyce.

Uroczyste powitanie.
Jest karnawał. W karnawale Wszyscy urządzają bale. 

To tradycja bardzo stara strojów pięknych co niemiara! 
Niech się bawią duzi, mali zgromadzeni na tej sali. 

Karnawałowa Parada. Prezentacja strojów karnawałowych.



Gry, zabawy i konkursy:

1. Znaczek do znaczka  
Każdy uczestnik tej zabawy najpierw losuje znaczek przedstawiający określony 
symbol, rysunek czy cyferkę, po czym umieszcza ją w dobrze widocznym 
miejscu na przebraniu. Dzieci mają za zadanie odnalezienie w trakcie tańca, 
zebranie się w kółeczko i tańczenie do melodii.

2. Smoczy korowód  
Dzieci stają kolejno jedno za drugim w ustalony sposób – każdy łapie w pasie 
dziecko stojącego przed nim. W ten oto sposób przedszkolaki tworzą smoczy 
korowód, z „głową” na czele, i „ogonem” na końcu. „Głowa”, czyli dziecko 
stojące na przedzie korowodu ma złapać „ogon”, którym jest przedszkolak 
zamykający korowód. Wszyscy pomagają „ogonowi” uciec przed „głową”. 
Smok umyka na boki, kręci się tak, by nie odłączyć się od „głowy”. 

3. Taniec na gazecie  
Na początku trzeba połączyć wszystkie dzieci w pary. Każda z nich otrzymuje 
kawałek gazety, który rozkłada na podłodze. Zabawa polega na tańczeniu na 
gazecie, jednak w taki sposób, by żaden tancerz nie stanął nogą na parkiecie. 
Podczas przerwy między kolejnymi piosenkami pary składają swoją gazetę na 
pół, przez co zadanie coraz bardziej się komplikuje. Wygrywa ta para, która 
wytrwa najdłużej.

4. Przechodzenie po linie   
Dzieci przechodzą po rozciągniętej linie i nie mogą z niej „spaść”.

5. Przechodzenie pod liną  
Zabawa polega na tym, by przejść pod liną w taki sposób, aby jej nie dotknąć. 

6. Poduszka  
Na podłodze rozkładamy poduszki – ma być ich ich mniej, niż bawiących się 
dzieci. Podczas muzyki dzieci tańczą w jej rytm, jednak podczas pauzy mają 
usiąść na jednej z poduszek, która znajduje się w pobliżu. Dziecko, które nie 
zdąży, schodzi z parkietu, przy okazji zabierając jedną z poduszek. Zwycięzcą 
zostaje ten, kto za każdym razem zdoła usiąść.

7.  Wędrujący kapelusz
Dzieci siedzą w kręgu kolejno podając sobie kapelusz w rytm muzyki. Odpada 
z gry ten, który będzie miał kapelusz na głowie w momencie zastopowania 
dźwięku. Wygrywa osoba, która najdłużej utrzyma się bez kapelusza.



8.  Kapelusz z tańcami i zadaniami
Przygotowujemy czapkę lub kapelusz, do którego wrzucamy kartki 
z  przygotowanymi zadaniami. Wszyscy uczestnicy zabawy tańczą, gdy cichnie 
muzyka wyciągamy z kapelusza kolejne zadania na przykład wszyscy tańczą jak 
baletnice, tańczymy jak roboty, tańczymy i podskakujemy, tańczmy i chwytamy 
się za głowy itp.

9.    Deszcz kolorowych kulek   
Kolorowy papier lub gazety i aktywność w falowaniu. Dzieci po zagnieceniu 
kulek wrzucają je na chustę animacyjną i rozpoczynają zabawę. Kulki latając 
nad głową wywołają wiele zachwytu, krzyku i emocji.

10.  Karnawałowa maska lub okulary
Dzieci ozdabiają maskę lub okulary różnorodnymi materiałami wg własnego 
pomysłu.

11.  Wyścig z cytrynką
Losujemy 2 pary. Zawodnicy stoją w parach w jednym końcu sali, trzymając 
cytrynę między czołami. Wszystkie pary muszą dotrzeć do drugiego końca sali, 
starając się nie upuścić cytryny. Wygrywa para, która pierwsza wykona zadanie. 

12.  Słodkie minki 
Kto zje plasterek kwaśnej cytryny i się nie skwasi? 

13.     Zgrabne ręce  
W tym konkursie wrzuca się ziarenka na przykład grochu, fasoli do pojemnika 
lub butelki. Każdy uczestnik ma pojemnik i około 20 ziarenek. Kto pierwszy 
wrzuci do pojemnika wszystkie ziarenka, wygrywa. Za każdym razem wolno 
podnieść i wrzucić tylko jedno ziarenko. 



Zabawy taneczne:  Boogie woogie,   Kaczuszki,  Macarena,  Lambada, 
Chocolade, A- ram sam sam.


