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BAL KARNAWAŁOWY W STYLU HAWAJSKIM 

 

 

Data: 14.01.2016 

Czas trwania: 1,5 godziny. 

Miejsce: sala gimnastyczna. 

Cele: 

 rozwijanie aktywności ruchowej, muzycznej, artystycznej; 

 kształcenie umiejętności wspólnej zabawy; 

 tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy oraz pozytywnych relacji w grupie; 

 radość ze wspólnej zabawy i współzawodnictwa dzieci 

 

Metody:  

słowna, pokazu, zabawy, gier, konkursów 

Środki dydaktyczne: 

sprzęt do odtwarzania muzyki, mikrofony, sznurek, udekorowane kręgle, piłka, bańki 

mydlane, owoce egzotyczne takie jak melon, ananas, brzoskwinia, figi, daktyle, nagrody. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa. 

 

PRZEBIEG IMPREZY: 

1. Oficjalne otwarcie, przywitanie uczestników zabawy, wprowadzenie do tematu spotkania. 

Zaproszenie do zabawy. Przywitanie wszystkich hawajskim witajcie czyli Aloha. 

2. Konkurs nr 1 - przechodzenie pod sznurkiem. 

Dwie osoby trzymają sznurek, reszta chętnych dzieci przechodzi pod nim w rytm muzyki 

hawajskiej. Sznurek jest stopniowo obniżany. Konkurs wygrywa ten kto przejdzie najniżej. 

3. Przerwa muzyczna na swobodne tańce. 

4. Konkurs nr 2 "Kręgle - ananas i kokos" 

Pięciu ochotników zbija kręgle, wygrywa ten kto zbija najwięcej w czasie trzech prób. 

5. Przerwa muzyczna na swobodne tańce. 

6. Zaproszenie do wspólnego otańczenia tańca hawajskiego i wspólnego śpiewu. 

7. Zaproszenie do hawajskiego barku na poncz, słodycze i owoce. 

8. Konkurs nr 3 - "bańki mydlane" 

Trzech ochotników wydmuchuje bański mydlane, wygrywa ten kto utworzy najwięcej 

w ciągu trzech minut. 

9. Przerwa muzyczna na swobodne tańce. 

10. Konkurs nr 4 - "smaki Hawajów" 



Rozpoznawanie owoców egzotycznych z zawiązanymi oczami. 

11. Przerwa muzyczna na swobodne tańce. 

12. Konkurs nr 5- "kręcenie hula hopem" 

Pięciu ochotników kręci hula hopem wygrywa ten kto najdłużej utrzyma koło hula – hop 

w ruchu. 

13. Przerwa muzyczna na swobodne tańce. 

14. Konkurs nr 6 - szukanie muszli. 

Dwie osoby szukają muszli schowanych na Sali. Przed rozpoczęciem szukania muszli 

dostają zadanie do wykonania. Za każde poprawnie wykonane zadanie dostają 

podpowiedź, gdzie znajdują się muszle.  

Zadania do wykonania: 

 Pocałuj 10 dziewcząt na sali 

 Zrób „gwiazdę” na środku Sali 

 Zjedz cytrynę i uśmiechnij się 

15. Zakończenie imprezy, podziękowanie za wspólną zabawę. Opuszczanie sali w rytm 

muzyki hawajskiej. 

 

 


