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Data: 15 stycznia 2019 r., godzina 16.00 

Prowadzące: Dorota Karczewska, Katarzyna Wójcik, Ewa Rytter 

Miejsce imprezy: 

 sala gimnastyczna 

 

Cel ogólny: 

 integrowanie uczniów podczas wspólnej zabawy 

 

Cele szczegółowe: 

 pokazanie różnych możliwości wspólnych zabaw 

 kultywowanie zwyczaju karnawałowych zabaw, 

 doświadczenie przyjemności wcielania się w różne postacie, 

 integracja uczniów podczas wspólnej zabawy, 

 wyrabianie umiejętności podporządkowania się przyjętym zasadom gier i zabaw 

 wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju 

Metody: 

 słowna - opis, instrukcja, opowiadanie, 

 czynna - zabawy, konkursy, tańce, 

 oglądowa - pokaz, obserwacja 

 

Formy: 

 zbiorowa 

 zespołowa 

 indywidualna 

 

Środki dydaktyczne: 

 rekwizyty do konkursów, 

 oprawa muzyczna- piosenki o tematyce afrykańskiej, 

 dekoracja sali (flora i fauna Afryki), 

 owoce i słodycze 

 

Literatura - Hans  Hirling: Wielka księga 1000 zabaw dla dzieci i młodzieży 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBIEG IMPREZY 

POWITANIE UCZNIÓW, GOŚCI, NAUCZYCIELI. 

Witam wszystkich na corocznym balu karnawałowym, ta tradycja bardzo stara, strojów pięknych 

co niemiara. Niech się bawią duzi, mali, zgromadzeni na tej sali.  

Chcę uroczyście powitać wszystkich przybyłych gości. 

Kochane dzieci słyszałam , że ostatnio interesujecie się życiem ludzi i zwierząt na innych kontynentach. 

Dziś zapraszam Was do najgorętszego kontynentu świata – Afryki.  Jak dobrze wiecie jestem królem 

wszystkich zwierząt i muszę się świetnie orientować jak żyją moje afrykańskie zwierzęta. Dzisiejszego 

dnia będziemy bawić się w afrykańskiej dżungli, sawannie i pustyni. Życzę udanej zabawy 

z królewskim pozdrowieniem król Lew I Grzywiasty . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KONKURENCJA 1 

 

Zgaduj – zgadula, odgłosy dżungli. Zagadki słuchowe - rozpoznawanie odgłosów wybranych 

zwierząt egzotycznych. 
 

Zadaniem uczestników jest rozpoznanie wybranych odgłosów zwierząt egzotycznych, wskazanie ich nazwy 

i obrazka postaci. 

 

Ilość uczestników: 7 osób 

 

Pomoce: ilustracje zwierząt egzotycznych: goryla, lwa, małpki, papugi, słonia, grzechotnika, tygrysa 

 

PRZERWA MUZYCZNA – Oh Ale le – powtarzanie śpiewanego tekstu, z naśladowaniem ruchu 

prowadzącej 

 

 



KONKURENCJA 2 

Afrykańskie ozdoby 
 

Prowadząca  zaprasza do zabawy 4 osoby. Zadaniem uczestników jest wykonanie afrykańskiego naszyjnika. 

Naszyjnik wykonujemy poprzez nawleczenie przygotowanych korali na sznurek. 

 

Ilość uczestników: 4 osoby 

 

Pomoce: korale, sznurek 

 

PRZERWA MUZYCZNA – „Afryka” zespół Scaner 

 

KONKURENCJA 3 

Uczta tubylców- degustacja owoców cytrusowych 
 

Prowadząca zaprasza do zabawy 4 osoby. Zadaniem uczniów jest obranie i podzielenie na części pomarańczy. 

Wygrywa osoba która zrobi to najszybciej.  

 

Ilość uczestników: 4 osoby 

 

Pomoce: 4 talerzyki, 4 pomarańcze 

 

PRZERWA MUZYCZNA – „Tarzan Boy” 

 

 

KONKURENCJA 4 

Nakarm papugę 
 

Prowadząca ustawia przygotowane pudełko z papugą. Zadaniem uczestnika jest nakarmienie papugi. 

Uczeń otrzymuje 3 piłeczki którymi musi trafić w papugę. Wygrywa osoba która wykona to zadanie 

najsprawniej. 

 

Ilość uczestników: 3 osoby 

 

Pomoce: karton z papugą, piłeczki 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURENCJA 5 

Jedziemy do Afryki – taniec „Jambo Bwana” 
 

Witam was witam was do Afryki ruszyć czas. Zapraszam do wspólnego tańca z panią Ewą która przeniesie 

nas w afrykański klimat. Zatańczymy wszyscy z  zespołem  Zodiak 

 

PRZERWA MUZYCZNA – „The Lion Sleeps Tonight” 

 

 

KONKURENCJA 6 

Uwaga lew ! 
 

Na naszej drodze stanęły niebezpieczne zwierzęta . Zapraszam do zabawy 4 śmiałków, którzy z papieru 

ugniotą kule i rzucą nimi w niebezpieczne zwierzęta w taki sposób aby zwierze uciekło. Wygrywa zawodnik, 

który trafi do wybranego zwierzęcia kulami 3 razy.  

 

Ilość uczestników: 4 osoby 

 

Pomoce: 12 kartek papieru, plansze z obrazami zwierząt zawieszone na sznurku 

 

PRZERWA MUZYCZNA  - „Krokodyla znak” Śpiewające Brzdące 

 

                                                                  KONKURENCJA 7 

Łowienie ryb w Nilu 
 

Tubylcy kiedy są  głodni biorą wędki i idą nad rzekę Nil, aby złowić rybę. Waszym zadaniem będzie jak 

najszybciej złożyć wędkę z części i złowić rybę. Zwycięzca otrzymuje nagrodę.  

 

Ilość uczestników: 3 osoby 

 

Pomoce: wędki, ryby, wafelki 

 

PRZERWA MUZYCZNA – „Nie ma wody na pustyni” 

 

KONKURENCJA 8 

Piasek pustyni 
 

Drogie dzieci podczas naszej podróży trafiliśmy na pustynie gdzie jest bardzo dużo piasku. Musimy odnaleźć 

na pustyni schowane owoce. W poszukiwaniu owoców pomoże wam pani Ewa. Ale na pustyni jest silny wiatr 

więc musimy zasłonić sobie oczy  i jedna ręką szukamy schowanych owoców 

 

Ilość uczestników: 4 osoby 

 

Pomoce:  pojemnik z piaskiem, szarfy do zawiązania oczu, mandarynki 

 

PRZERWA MUZYCZNA – taniec arabski  „Simarik” Tarkan 

 

 



KONKURENCJA 9 

Nosimy dzbany z wodą 
 

Prowadząca zaprasza 4 osoby które otrzymują dzbany z wodą (ringo, torebki papierowe z rolką papieru 

toaletowego w środku). Dzbany z wodą należy przenieść w taki sposób, aby nie spadły nam z głowy i nie 

wylała się ani kropelka wody. Wygrywa zawodnik który wykona to zadanie najszybciej. 

 

Ilość uczestników: 4 osoby 

 

Pomoce: ringo, papierowe torebki, rolki papieru 

 

PRZERWA MUZYCZNA – Piosenka dla dzieci o Afryce 

 

KONKURENCJA 10 

Wyścig z cytryną 

Zawodnicy stoją w parach w jednym końcu sali, trzymając cytrynę między czołami. Pary muszą dotrzeć do 

drugiego końca sali starając się nie upuścić cytryny. Wygrywa para, która pierwsza wykona to zadanie.  

 

Ilość uczestników: 4 osoby (2 pary) 

 

Pomoce: 2 cytryny 

 

PRZERWA MUZYCZNA – „Pata pata” Miriam Makeba 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURENCJA 11 

Rzut kokosem w ananasy 

Afrykańskie dzieci są bardzo sprawne i potrafią trafić kokosem  w ananasy. Zapraszam 4 śmiałków którzy 

samodzielnie trafią w leżące na trawie kokosy. Kokosem toczymy po trawie w taki sposób aby nie uszkodzić 

smakowitych ananasów. Pani Ewa pokaże w jaki sposób należy to wykonać.  

Ilość uczestników: 4 osoby 

Pomoce: kokos, kręgle obwinięte bibułą karbowaną 

PRZERWA MUZYCZNA -  Arash  „Boro Boro”  

 

KONKURENCJA 12 

Afrykańskie smakołyki 

Po ciężkim dniu każdy tubylec ma ochotę na jakiś afrykański smakołyk. Uczestnikom zawiązujemy oczy 

chustą i dajemy do spróbowania afrykański smakołyk. Ciekawa jestem czy odgadniecie jaki owoc próbujecie.  

Ilość uczestników: 3 osoby 

Pomoce: suszone owoce (morele, orzechy, figi, daktyle, banany) 

PRZERWA MUZYCZNA – Fasolki „Afryka dzika” 

 

KONKURENCJA 13 

Układanie puzzli - zwierzęta afrykańskiej  dżungli 

Nasza podróż po pięknej Afryce pomału się kończy na zakończenie chętne osoby zapraszam do ułożenia 

puzzli ze zwierzętami egzotycznymi.  

Pomoce: puzzle zwierzęta egzotyczne 

PRZERWA MUZYCZNA - „Do gorącej Afryki” Gloria Trynitas Tańce Malucha 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

Podziękowanie uczniom i wychowawcom za wspaniałą zabawę. 


