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Scenariusz zabawy karnawaŁowej. 
 
Temat:   W krainie bajek i baśni- zabawa karnawałowa 

 

Data: 10 stycznia 2012 r.  godz. 11. 00 

 
ProwadzĄcy: 
 
Dorota Karczewska 

Jerzy Trybiński 

 

Miejsce imprezy: 
 

sala gimnastyczna 

 

Cele: 
 
 kultywowanie zwyczaju karnawałowych zabaw, 

 doświadczenie przyjemności wcielania się w różne postacie , 

 doświadczenie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych 

zabawach i konkursach, 

 integracja dzieci podczas wspólnej zabawy , 

 wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju 

 

Metody: 
 

 metoda ekspresyjna ( taniec ), 

 metoda zadaniowa ( udział w konkursach ruchowych i zabawowych ) 

 

Formy: 
 

 zbiorowa, 

 zespołowa, 

 indywidualna 
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Środki dydaktyczne: 
 
 rekwizyty do konkursów, 

 dekoracja sali, 

 nagrody, 

 tort 

 

PRZEBIEG IMPREZY: 
 
Powitanie goŚci, nauczycieli i dzieci 
 

Witam wszystkich na corocznym balu karnawałowym.Kłaniam się niziutko i do 

wesołej zabawy zapraszam wszystkich batmanów, żołnierzy, księżniczki, 

Czerwonego Kapturka, Zorro i Kota w Butach. 

Proszę, aby wszyscy którzy są z nami podnieśli rękę i zawołali hej: 

 

 witam wszystkie dziewczynki, 

 witam wszystkich chłopców, 

 witam zgromadzonych na tej sali, 

 witam wszystkich, którzy lubią muzykę, 

 witam wszystkich, którzy przyszli pieszo, 

 witam wszystkich, którzy przyjechali samochodami. 

  

Zapraszam i życzę wszystkim udanej imprezy. 

 

 

KONKURSY  MUZYCZNE 
 
,,Jaka to melodia" -7 osób 
 
Proszę podać tytuł filmu, z którego pochodzi zagrany fragment: 

„Klan”, 

„Na dobre i na złe”, 

„M jak miłość”, 

„Na Wspólnej”, 

„Barwy szczęścia”, 

„Rodzinka”, 

„Niania” 
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Przerywnik muzyczny-zabawa taneczna 
 

Proszę podać tytuł bajki , z której pochodzi zagrany fragment: 

„Koziołek Matołek”, 

„Reksio”, 

„Bolek i Lolek” 

„Pszczółka Maja”, 

„Miś Uszatek”, 

„Smurfy”, 

„Muminki” 

 
Przerywnik muzyczny-zabawa taneczna 
 
Podaj tytuł piosenki, z której pochodzi zagrany fragment 

„Jesteś szalona”, 

 „Baśka”, 

 „Tyle słońca w całym mieście”, 

 „Żono moja”, 

 „Jedzie pociąg z daleka”, 

 „Bal wszystkich świętych” 

 

Przerywnik muzyczny-zabawa taneczna 
 
Podczas całej zabawy jury wybiera królową i króla balu przyklejając do ubioru 

dziecka  kolorowe serduszka. Osoba z największą ilością przyklejonych 

serduszek  wygrywa konkurs. 

Taniec króla z królową balu - piosenka zespołu Queen 

 

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE 
 
,,Karmienie ptysiem"- 3 OSOBY 
 Taniec parami z woreczkiem na gŁowie-4 Pary 
 

Parze której podczas tańca spadnie z głowy woreczek odpada z konkurencji. 

 
Taniec z gwiazd -8 osób 
 

Uczestnicy tańczą  w rytm muzyki przekazując sobie gwiazdę.  Osoba, która 

podczas przerwy muzycznej zostanie z gwiazdą w ręku odpada z zabawy.  
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Dmuchanie balonów-4 OSOBY 
Zawodnicy otrzymują balony, które muszą nadmuchać w ciągu 10 sekund. 

 

Taniec w okularach- 4 PARY 
Taniec w galotach   -4 PARY 

 

Zakończenie imprezy, podziękowanie uczestnikom za wspólną imprezę, 

wspólny poczęstunek - wniesienie tortu 

 

Pożegnanie piosenką pt. „To już jest koniec”. 

 

 

 


