
SCENARIUSZ BALU KARNAWAŁOWEGO 

 

1. Data: 19.02.2009 r. 

2. Miejsce i godzina: sala gimnastyczna, godz. 9.30 

3. Temat przewodni: Cztery pory roku 

4. Nauczyciele prowadzący:  

Dorota Hippe, Agnieszka Kochańska, Anna Marcinkiewicz, Danuta Schroeder 

5. Cele: 

a. Edukacyjne: 

- wdrażanie dzieci do umiejętności współdziałania w grupie, 

- wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i norm obowiązujących podczas zabaw i 

gier, 

- kształcenie motoryki dużej i małej, 

- rozwijanie mowy czynnej: odpowiadanie na pytania nauczyciela, 

- utrwalanie, wyróżnianie, rozpoznawanie przez uczniów cech i przedmiotów 

charakterystycznych dla pór roku, 

- wyrażanie emocji ruchem poprzez taniec, 

- doskonalenie umiejętności rzucania do celu. 

b. Operacyjne: 

uczniowie:  

- potrafią współdziałać w zespole, 

- wykonują polecenia nauczycieli, 

- znają cechy charakterystyczne poszczególnych pór roku, 

- potrafią lepić bałwana z masy solnej, 

- odgadują zagadki związane z porami roku, 

- wybierają spośród wielu przedmiotów, te które związane są ze wskazana porą roku, 

- potrafią rzucić do celu. 

6. Metody: 

- praktycznego działania, 

- werbalna. 

7. Formy: 

- zbiorowa, 

- indywidualna, 

- grupowa. 



8. Środki dydaktyczne: pączki, patyki, papierowe kulki, garnki, gałęzie, zagadki, karton, piłka 

plażowa, okulary przeciwsłoneczne, piłeczki, parasolki, balony, łyżwy. 

Nagrody konkursowe: piosenka na życzenie, lizaki. 

9. Przebieg balu: 

a. część wstępna 

- powitanie gości, 

- wprowadzenie do tematyki balu, 

- powołanie komisji na najbardziej zaskakujący, pomysłowy strój 

- zaproszenie do wspólnej zabawy 

b. zabawa według pór roku 

- zima: 

* święto pączka: dzieci siedzą na krzesłach, na patykach nabite są pączki, 

zadaniem dzieci jest zjedzenie bez pomagania sobie ręką 

* rzucanie Snieżkami: dwa zespoły stoją naprzeciwko siebie i rzucają śnieżkami; 

wygrywa ten zespół, który będzie miał mniej śnieżek po swojej stronie, 

- wiosna: 

* 3 zagadki o tematyce wiosennej, 

- lato: 

* letnie rzeczy: w kartonie znajdują się różne rzeczy, zadaniem dziecka jest 

wybrać ten które przydatne są latem, 

- jesień: 

* jesienne ulewa: są dwa duże parasole, pod które musi się schować jak najwięcej 

dzieci, 

* piłeczki: celowanie piłeczkami do kręconego parasola. 

c. rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej zaskakujący, pomysłowy strój 

d. zabawa przy zespole muzycznym 


