SCENARIUSZ ZABAWY KARNAWAŁOWEJ
W GRUPIE DZIECI 6 LETNICH
1. Otwarcie balu.
Otwarcia dokonuje prowadzący wilk ,
który wita uczestników balu wierszem.
"Witajcie, witajcie kochani.
Cieszę się, że jestem z wami.
Usłyszałem wasze głosy,
uczesałem ładnie grzywę
i przybiegłem na wezwanie.
Bardzo miłe to spotkanie."
2. Zabawa według Klanzy " Czary , mary".
3. Zabawa ze śpiewem „Krasnoludek”.
4.Taniec z balonami.
Dzieci otrzymują napompowane balony. Mają one utrzymać się jak najdłużej w tańcu,
podtrzymywane są jedynie brzuszkami. Wygrywa para, która najdłużej utrzyma balon.
5. Zabawa ze śpiewem " Czu, czu, ła ła ła".
6. Zabawa ze śpiewem „Pingwinek”.
7. Taniec na gazecie (zwijamy ją i tańczymy)
Dzieci tańczą parami na gazecie. W miarę przedłużania tańca, zmniejsza się gazetę.
Która para najdłużej utrzyma się na gazecie, ta wygrywa.
8. Zabawa do piosenki " Do góry i na dół".
9. Taniec " Bańkę łap"- w trakcie tańca nauczyciel dmucha bańki mydlane a dzieci je
łapią.
10. Zwijanie cukierka na sznurku.
2 dzieci- 2 cukierki i sznurki tej samej długości.
11. Zabawa" Tańczymy labada".
12. Taniec w parach wg. zabawy "Ludzie do ludzi".
Wszyscy tańczą w parach. Wodzirej podaje hasło np. "plecy do pleców" – wszyscy
tańczą, opierając się plecami –"dłonie do dłoni", "łokieć do łokcia", "ucho do kolana"
itp. Na polecenie "ludzie do ludzi" wszyscy zmieniają partnerów. Zabawa zaczyna się
od nowa.
13. Taniec z krzesłami - przerwa w muzyce.
Ustawiamy w kole krzesełka (o jedno mniej niż chętnych do zabawy). Wszyscy w
rytmie słyszanej melodii poruszają się w jedną stronę wkoło krzesełek. Kiedy muzyka
milknie, każdy zajmuje najbliższe krzesełko. Osoba, której zabrakło siedzenia, odpada
z gry i odchodzi, zabierając jedno krzesło. Zabawa trwa, aż do pozostania jednej osoby
- zwycięzcy.
14. Taniec "Czekolada".
15. Konkurs " Kto pierwszy nadmucha balon?"
- w konkursie bierze udział 3 dzieci
Dzieci otrzymują baloniki. Zadanie polega na napompowaniu jak największego w
ciągu np. 10 sekund. Wygrywa osoba, której balon nie pękł i jest największy.
16. 17. 18. Taniec indywidualny dzieci do piosenek:
" Baby, girl",

" Góry , do góry dziecięca wiara",
" Pszczółka Maja",
"Tęcza"
" Tańcz, tańcz jak inni tańczą"
19. Wyścig z balonami.
Dwie pary transportują balon w rytm muzyki z jednego końca sali do drugiego:
brzuchami , później następuje zmiana 2 pary transportują balon plecami, później 2
pary transportują balon - czołem. Zabawa polega , która para zrobi to szybko.
19. Zakończenie zabawy karnawałowej piosenką " Jedzie pociąg z daleka, na
nikogo nie czeka".
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