
BAL U PANI ZIMY 

Propozycja balu karnawałowego dla przedszkolaków u Panią Zimy … to 
pomysł na karnawałową zabawę w tle z białymi balonami, srebrnymi soplami 
zwisającymi z sufitu oraz z płatkami śniegu….. 

Miejsce: sala przedszkolna – grupa Biedronki  

Grupa: 5-6 latki 

Cel: 

Podtrzymywanie tradycji, zachęcanie do wspólnej zabawy i współdziałania.  

Cele szczegółowe: 

- umoŜliwienie przeŜywania radości zabawy z kolegami, nauczycielami  

- dostarczanie róŜnorodnych wraŜeń sensomotorycznych; 

- rozwijanie społecznych zachowań poprzez uczestnictwo w konkursach  

i zabawach tanecznych; 

- pobudzanie aktywności ruchowej; 

Metody: oglądowa, słowna, praktycznego działania, ruchowa 

Formy: grupowa, indywidualna 

Pomoce: zimowy wystrój sali, list pani Zimy, papierowe klucze do komnat,  

muzyka na płytach CD, śnieŜynki z papieru, serduszka  z  kolorowego papieru, 

kolorowe patyczki, gazety, sznurówki, balony, kartki, kredki, słodki 

poczęstunek, fotobudka – zimowa ramka 

Przebieg: 

Prowadząca – przebrana za ŚnieŜynkę lub inną postać bajkową... wita 

przybyłych gości ( dzieci i panie) „Wszyscy są ? Witam was” 

Witamy wszystkie bałwanki -okrzyk HEJ  

Witamy księŜniczki - okrzyk HEJ 

Witamy rycerzy- okrzyk HEJ 



Witamy zwierzątka itd. -okrzyk HEJ itp…. 

Następnie odczytuje  list od Pani Zimy „ ….pokaŜę wam mój Pałac, ale 

najpierw musicie zdobyć klucze do moich pałacowych komnat./ za kaŜde dobrze 

wykonane zadanie dzieci otrzymują klucz/…. 

 

1. Pierwsze zadanie – ŚnieŜynki do pary 

Dzieci otrzymują woreczek (jeden na parę) z wyciętymi płatkami śniegu. 

Zadanie dzieci polega na odnalezieniu dwóch takich samych płatków. Za 

poprawne wykonanie zadania ŚnieŜynka ….. wręcza dzieciom klucz do 

pierwszej pałacowej komnaty. Tam dzieci tańczą przy muzyce B. Strauss. 

2. Drugie zadanie – Serce – druga połowa   

Dzieci podzielne na trzy zespoły. Otrzymują one wycięte popękane serca  

w roŜnych kolorach. Muszą je dopasować kolorystycznie do siebie. Za 

poprawne wykonanie otrzymują klucz do drugiej komnaty. Tam dzieci tańczą 

do zabawy ruchowej Pingwinki 

3.Trzecie zadanie – Zamek z patyczków 

Dzieci podzielone na trzy zespoły. KaŜda druŜyna o musi ułoŜyć jak najszybciej  

z patyczków zamek. Konkurencja trwa tak długo póki gra  muzyka. Za dobre 

wykonanie dzieci otrzymują klucz do trzeciej komnaty. Tam dzieci otrzymują 

gazetę (kawałek lodu) i początkowo tańczą na całej powierzchni, następnie na 

połowie, jednej czwartej, aŜ do chwili, kiedy gazeta jest za mała i uniemoŜliwia 

taniec.  

 



 

4. Czwarte zadanie – Korona  

Dzieci otrzymują długie sznurówki i układają z nich koronę. Po wykonaniu 

zadania otrzymują kolejny klucz do komnaty. Tam dostają po balonie i zgodnie  

z usłyszanym poleceniem tańczą z nim do muzyki.   

5. Piąte zadanie – Wesołe Bałwanki 

 

Dzieci otrzymują kartkę i kredki. Przy  dźwiękach muzyki rysują w parach 

wesołe bałwanki. Kiedy muzyka milknie wymieniają się obrazkami. Zabawa 

trwa dopóki muzyka się nie skończy. Za dobre wykonanie zadania dzieci 

otrzymują klucz do kolejnej komnaty. Tam dzieci tańczą Zimową  sambę. 

6. Szóste zadanie – Zimowe zaprzęgi 

 

Dzieci w parach jadą saniami. Na umówiony sygnał musza przejechać przez 

wyznaczony tunel. Za dobre wykonanie zadania otrzymują ostatni klucz.   

Tam czeka na nich poczęstunek LODOWE PĄCZKI -  (pączki oblane lukrem  

lub posypane cukrem pudrem)  

 

Zakończenie – podziękowanie za przybycie do zamku i wykonanie 

pamiątkowego ZDJĘCIA ( zimowa fotobudka) 

 


