
Scenariusz Balu karnawałowego w grupie „Pszczółek”. 

 

Cel główny: 

- przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem, kształtowanie poczucia 

rytmu  i wrażliwości muzycznej; 

 

Cele szczegółowe: 

- dz. uczestniczy w zabawach integracyjnych, 

- 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, 

- poznaje Króla i Królową Balu  

Przebieg: 

1. Powitanie  przedszkolaków. Wspólne odśpiewanie pląsu powitalnego: 

„Wszyscy są, witam was 

rozpoczynać już czas 

jestem ja, jesteś ty 

raz, dwa, trzy.” 

(dzieci witają się z najbliżej sobie stojącą osobą) 

 

2. Prezentacja strojów – wszyscy tworzą koło i kolejno  prezentują swoje kostiumy, mówiąc 

za kogo się przebrali. Wszyscy są nagradzani oklaskami. 

 

3. Taniec integracyjny pt. „Czy grubi, czy chudzi” z pokazywaniem . 

 

4. Wyruszamy w podróż do Baśniowej Krainy. 

 Wyruszamy w podróż po "Baśniowej Krainie" (Wsiadamy do pociągu i ruszamy). 

Zatrzymujemy się na stacji: „ Baby Jagi” gdzie  wszystkie dzieci próbują wyczarować 

zawartość magicznej walizki używając do tego czarodziejskiego zaklęcia: 

„Czary-mary, czary-mary, czary-mary, (oburącz zakreślamy koła) 

hu, hu, hu. (wyrzut dłońmi do przodu) 

Hokus-pokus, (dwukrotne klaśnięcie w ręce) 

ksz-ksz. (wyrzut dłoni do przodu) 

Abra-kadabra, abra-kadabra, bęc”. (zataczanie kół rękami przed sobą) 

Nauczyciel czyta list od Baby Jagi 

Dzień dobry, dzień dobry małe słodkie dzieciaczki. Oj, coś Wy takie chudziutkie. Trzeba 

będzie Was podkarmić! Oto moja słodka, piernikowa chatka ,a ja jestem Baba Jaga i wcale 

nie jestem taka zła, bo postanowiłam dzisiaj uwolnić Jasia i Małgosię, ale pod warunkiem, że 

wypełnicie moje zadanie: 



Zadanie : 

Trzeba nakarmić Jasia i Małgosię przed długą drogą do domu. 

( W zabawie bierze udział po dwoje dzieci z każdej grupy. Mają one za zadanie zjeść piernik 

lub ciastko lub wafelek, zawieszony na nitce bez pomocy rąk. Wygrywa to dziecko, które 

pierwsze zje.(nagroda – lizak). 

Wspaniale, dzięki Wam Jaś i Małgosia są już wolni. Dziękuję wam za wspólną zabawę i 

zapraszam do dalszej zabawy.  

 - Saniami dojechaliśmy do pałacu Królowej Śniegu. 

KRÓLOWA ŚNIEGU – list  

Witam Was dzieci. Mam swój wspaniały zamek, niestety nikt nie chce tu ze mną zamieszkać, 

jest w nim lodowato, mroźno i zimno. Dla rozgrzewki wykonajcie zadanie. W kopertach są 

puzzle i z nich macie ułożyć śniegowe gwiazdki. 

(Wybrane dzieci układają obrazki z części – z każdej grupy jedno dziecko) 

Cudowne, cudowne z Was dzieciaki, w przyszłym roku robię bal w moim zamku, już teraz 

zapraszam Was, tylko ciepło się ubierzcie! A teraz zapraszam Was do "gorących" rytmów. 

-  Na konikach dojechaliśmy pod dom Kopciuszka. 

KOPCIUSZEK - list 

Dzień dobry, czy przyjechaliście zabrać mnie na bal? Niestety, zła macocha kazała mi 

przebrać ziarna grochu i zboża. Jeśli mi pomożecie, będę mogła bawić się z Wami. 

 Kolejne dzieci wykonują zadanie, czyli wybierają ziarna grochu spośród ziaren ryżu. 

 

7. Konkurs:, Jaka to bajka? - Odpowiedz na pytania: 

Czego dotknęła Śpiąca Królewna? 

Kogo uwięziła Baba Jaga w chatce z piernika?  

O której godzinie Kopciuszek musiał opuścić bal? 

Ile krasnoludków mieszkało z Królewną Śnieżką? 

Jak miał na imię drewniany pajac? 

Co zjadła Królewna Śnieżka? 

Co zgubił Kopciuszek, wybiegając z balu? 

Kto uratował babcię i Czerwonego Kapturka? 

Co się działo, gdy Pinokio kłamał? 

 

 



Konkurs:, Jaka to bajka? 

Dzieci na podstawie kilku podanych przez nauczycielkę haseł odgadują tytuł bajki. 

Buty, ogon, kapelusz ("Kot w butach") 

Piernik, chatka, baba Jaga ("Jaś i Małgosia") 

Babcia, wilk, gajowy ("Czerwony Kapturek") 

Matka chrzestna, bal, dynia ("Kopciuszek") 

Wrzeciono, królewicz, zamek ("Śpiąca Królewna") 

Kołyska z orzeszka, kret, jaskółka ("Calineczka").  

 

5. Nauka przerywnika ze śpiewem: 

„Kuantanamera, przedszkole bawi się teraz, 

Kuantanamera, przedszkole bawi się teraz”. 

 

Zabawy dowolne zabawkami. 

 

 

6. Wspólna zabawa dzieci przy muzyce płynącej z płyty CD w parach lub małych 

kółeczkach. 

 

7. „Tańczymy lambada”- wspólna zabawa dzieci w utworzonym kole ze śpiewem i 

wykonywaniem kolejnych elementów tego tańca. 

 

8. Wybrane jury (Kasia L., Karolina D., Mariola W.)  uważnie obserwują dzieci podczas 

każdego tańca i zabawy konkursowej, by na koniec wybrać króla i królową balu 

karnawałowego. 

 

9. Przeprowadzenie konkursów i zabaw z towarzyszeniem muzyki - przykłady konkursów: 

- taniec z balonami – dz. dobierają się w pary, balony trzymane są między: głowami, 

brzuchami. Wygrywają te pary, które bez pomocy rąk utrzymują balon najdłużej. 

 

- taniec w parach z balonem przywiązanym do nogi (okolice kostki) dziewczynki dzieci z 

innej pary starają się zdeptać balon u innych, tak by pękł, wygrywa para, która najdłużej 

tańczy z balonem; 

 

- taniec „rock and roll” na gazecie - pary dzieci tańczą w rytmie rock and rolla, a na przerwę 

w muzyce para zmniejsza rozmiar gazety o połowę; wygrywa ta para, która najdłużej tańczy i 

nie postawi nogi za gazetę. 



 

- taniec na około krzesełek w rytm muzyki, gdy jest przerwa dzieci zajmują krzesełka, 

których za każdym razem ubywa, wygrywa ta osoba, która zostaje ostatnia na krzesełku. 

 

 

10. Praca plastyczna „Kolorowanie dzieci w strojach karnawałowych” 

11. Tańce przy muzyce, indywidualnie, w parach lub małych kołeczkach  


