
Scenariusz balu karnawałowego 

Grupa II „ Słoneczka „ 

Witajcie w Naszej Bajce  

 
Cele główne: 

 przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem 

 integracja z rówieśnikami poprzez zabawę i taniec 

Cele szczegółowa: 

 rozpoznaje uczestników balu, wie za kogo przebrali się rówieśnicy 

 rozpoznaje bohaterów bajek  

 czerpie radość z tańca, zabaw tanecznych, konkursów 

 potrafi oddać ruchem, gestem charakter muzyki 

 usprawnia motorykę małą i dużą 

 ćwiczy koordynację wzrokowo- ruchową 

Formy: 

 zbiorowa 

 grupowa 

Metody : 

 oglądowa  

 słowna 

 praktycznego działania 

 

Pomoce:  

Balony, ilustracje do zagadek, nagrania piosenek, makron, chusta animacyjna, serpentyny, 

krążki, miotła do tańca, tyczka, gazety, białe kartki, ilustracje z postaciami bajek do 

uzupełniania, kolorowanki, materiały plastyczne, kredki, mazaki, wędki, rybki. 

Przebieg balu 

1.Przywitanie się z dziećmi.  

Proszę, aby wszyscy, którzy poczują się powitani podnieśli rękę i zawołali: hip-hip Hurra ! 

Witam wszystkich, a szczególnie –  

- wszystkie dziewczynki – hip- hip Hurra! 

- wszystkich chłopców – hip- hip Hurra! 

- wszystkich zgromadzonych w naszej sali balowej – hip- hip Hurra! 

- wszystkich, którzy lubią się wspólnie bawić – hip- hip Hurra! 

- wszystkich, którzy lubią muzykę – hip- hip Hurra! 

2.Defilada  uczestników Balu przy piosence Witajcie w Naszej Bajce – prezentacja strojów, 

przedstawianie się i nagradzanie brawami uczestników zabawy. Przechodzenie przez  

magiczną czarodziejską bramę do krainy bajek. 

3. Kim jestem? 

Wszyscy stoją w kręgu. Na początku zabawy dzieci przyglądają się sobie, starając się 

zapamiętać szczegóły stroju swoich kolegów i koleżanek. Następnie w rytm muzyki 

poruszają się jedno za drugim. Jeden z uczestników wchodzi do środka kręgu, gdzie 

nauczycielka zawiązuje mu oczy apaszką. Jego zadaniem jest dotknięcie któregoś  

z  pozostałych dzieci i odgadnięcie, kim ono jest. W momencie dotknięcia uczestnicy 

zabawy zatrzymują się, milknie muzyka. Gdy poszukujący prawidłowo odgadnie imię 



zatrzymanej osoby, wchodzi do kręgu. Nauczycielka wybiera inne dziecko, które będzie 

odgadywało kolejną postać. 

 

4.Z wizytą u Królewny Śnieżki. 

Zadaniem dzieci jest skojarzyć trzy elementy „ krasnale, zatrute jabłko, czarownica „ jeśli 

dzieci odgadną, wtedy wspólnie mają za zadanie zatańczyć pląs krasnoludków do piosenki  

„ Chu Chu ua  „ Spoko loko  

5. Przystanek Madagaskar  

Pytamy dzieci, która z bajkowych postaci mówiła te słowa „ Wyginam śmiało ciało ! „ 

Oczywiście król Julian, zatem zapraszamy wszystkich do zabawy w limbo do muzyki  

z filmu Madagaskar. Limbo, zabawa w przechodzenie pod tyczką tak, aby jej nie dotknąć. 

Tyczka za każdą rundą może iść niżej, dzieci ustawione są w wężyku podczas przechodzenia 

w rytm muzyki. 

6. Kopciuszek 

Jaka to dziewczynka na balu gubi pantofelek ? Kopciuszek !! 

Segregowanie różnego rodzaju makaronu( kokardki, rurki, sprężynki itp.) 

Do zabawy potrzebujemy 6 dużych misek, w których pomieszane są różne kształty 

makaronów. Zadaniem każdej drużyny składającej się  z 4 osób jest segregowanie makaronu 

wg. odpowiedniego kształtu. Komu uda się zapełnić całą miseczkę ta drużyna zwycięża. 

7. Śniegowa walka w Krainie Lodu. 

Kolejna zagadka – tym razem posłuchajcie muzyki i zgadnijcie z jakiego filmu pochodzi? 

Dzieci słuchają muzyki „ Mam tę moc „ Kraina Lodu 

Dzielimy dzieci na dwie drużyny i na dany  sygnał przerzucamy papierowe kule na drugą 

stronę. Wygrywa drużyna, która ma najmniej kul śniegowych na swoim polu. 

8.Jaś i Małgosia. 

Drogie przedszkolaki, w której bajce pojawia się piernikowa chatka ?  Jaś i Małgosia. 

 Zatem teraz zabawa z Babą Jagą, podobna do zabawy Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy. 

 Gdy muzyka będzie grała dzieci tańczą swobodnie, jeśli umilknie nie ruszają się, kto się 

poruszy otrzymuje miotłę Baby Jagi. Zabawa toczy się dalej a miotłę przekazujemy zawsze 

osobie, która się poruszyła podczas przerwy w muzyce. 

9. Minionki. 

Do tej zabawy wykorzystamy chustę animacyjną i żółte balony. Dzieci rozpoznają balony, 

na których narysowane są Minionki. Zadaniem dzieci jest wprawienie  chusty w ruch, tak 

aby przez czas trwania Minionkowej piosenki, Minionki były w powietrzu. 

10.Wyścigi Minionków. 

 Dziecko otrzymuje krążek na którym leży balon – Minionek. Na sygnał biegnie do mety tak 

szybko, na ile pozwoli mu balon. Minionek nie może spaść na ziemię.  

 

Przerwa na obiad  

 

Wysłuchanie bajki o „ O rybaku i złotej rybce „  

Wykorzystanie sylwet oraz ilustracji do bajki. 

 

Zabawa zręcznościowa „O rybaku i złotej rybce” 

Materiały: 3 wędki,  po 4 rybki do wyłowienia. 

Liczba graczy: 3 osoby  

Zadaniem uczestników zabawy jest wyłowienie za pomocą wędki rybek ze stawu  



w określonym czasie. Wygrywa osoba która wyłowi najwięcej rybek.  

 

Zabawy i tańce przy muzyce w parach lub małych kółeczkach ( Taniec połamaniec, 

Macarena, Chocolate, Kaczuszki, Gumi Miś itp. ) 

 

Zabawy i konkursy z gazetą i balonami  

 Taniec z gazetą 

Dzieci zakładają na głowę rozłożoną jedną kartkę gazety i poruszają się zgodnie 

 z rytmem muzyki. Jeśli tańczący zgubi gazetę musi stanąć w miejscu i nie poruszać 

się. Wybawić go może inne dziecko, zakładając mu gazetę na głowę 

 Taniec z balonami 
Bal baloników” – słuchanie piosenki. Wykonanie prostego układu tanecznego  

do piosenki. Rozdanie dzieciom baloników. 

 

Był sobie raz balonik niebieski w kropki złote. 

Nie umiał wcale latać, choć wielką miał ochotę. 

Aż przyszła noc gwiaździsta, noc tańca i muzyki. 

Tej nocy sam karnawał rozdawał baloniki. 

Na złotych były nitkach na cienkich, srebrnych sznurkach. 

Fruwały i tańczyły leciutko niby piórka. 

Już całe miasto tańczy walczyka w takt muzyki. 

Wirują nad głowami ,wesołe baloniki. 

 

Dzieci tańczą przy muzyce w parach. Każda para trzyma głowami jeden balon, 

którego nie mogą dotykać rękami. Pary tańczą tak długo dopóki balon nie spadnie na 

podłogę. Wygrywają ci, którzy najdłużej zdołają utrzymać go między głowami. 

 

 

 Konkurs śmiesznych rysunków 

Przygotowanie stanowiska , na których przypięte są obrazki przedstawiające 

bohaterów bajek „Pszczółka Maja” „ Kubuś Puchatek” „ Bałwanek Olaf” (lub innej). 

Dzieci spostrzegają, że na każdym obrazku pszczółce brakuje skrzydełek. Zadaniem 

uczestników konkursu jest ich dorysowanie, ale trzeba to zrobić z zawiązanymi 

oczami. Razem z dziećmi wybieramy najśmieszniejszy rysunek, a wszystkich 

uczestników konkursu nagradzamy oklaskami.  

 

Zabawy dowolne, kolorowanie postaci z bajek, baloników, ozdabianie masek 

karnawałowych kolorowymi elementami.  

 

Lista piosenek na bal karnawałowy 

 Soul Control -  Chocolate (choco choco) 

 Los Del Rio – Macarena 

 Kraina Lodu – Mam tę moc ! 

 Piosenka z filmu Madagaskar – Wyginam śmiało ciało  

 Kaczuchy 

 Taniec połamaniec – Spoko Loko 

 Chu Chu, ua  – Spoko Loko 



 Gumi Miś 

 Piosenka Bal baloników 

 Piosenka Witajcie w Naszej Bajce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


