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CELE GŁÓWNE: 

• Dziecko bawi się w atmosferze swobody, humoru i radości. 

• Przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem. 
• Dostarczenie dzieciom radości z wcielenia się w role różnych postaci. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko: 

• Rozpoznaje postaci z bajek 
• Bawi się w zgodzie z innymi 

• Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru 
• Chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, tańcach i muzykowaniu 
• Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego – wyraża je 

pląsając lub tańcząc 
• Potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach 

FORMY: 

• Zbiorowa 

• Grupowa 

METODY: 

• Oglądowa 

• Słowna 
• Praktycznego działania 
• Ruchowa 

POMOCE: 

• Ciasteczka pierniki, balony, ilustracje postaci z bajek, sprzęt muzyczny, magnetofon, 
nagrania piosenek z dziecięcego repertuaru na płycie CD, puzzle śniegowych gwiazdek, 
lizaki, ryż, groch, pantofelek. 
 



PRZEBIEG: 

1. Powitanie - Klaun Ki-ki: 

Dzień dobry dzieci jestem klaun Ki-ki 
Przyjechałem do was w odwiedziny! 
Mam wstążeczki, serpentyny 
Nut wesołych dwie kieszenie 
Do zabawy i do tańca zaproszenie 

2. Rytmiczne powitanie – rozruszana, „ Gdy ci zimno w ręce…” 
Gdy Ci zimno w ręce, gdy Ci zimno w nogi,  
nie wchodź pod pierzynę to nie to.  
Co z tego, że zima mroźna jest i przykra. 
Zatańczymy tak, że ho ho ho. 
 
Refren: 
Rozruszajmy ręce, rozruszajmy nogi, 
rozruszajmy głowy raz, dwa, trzy. Bis 
 
Wypijemy sobie ciepłe mleko z miodem  
albo łyk gorącej herbaty.  
To najlepsze rzeczy na zimowe chłody.  
Możesz spytać mamy lub taty. 
 
Refren: 
Rozruszajmy ręce, rozruszajmy nogi, 
rozruszajmy głowy raz, dwa, trzy. Bis 
 
Ubierzemy swetry i ciepłe kurteczki,  
owiniemy nosy szalami.  
I pójdziemy wszyscy razem na saneczki.  
A ty nasz marudo chodź z nami. 
 
Refren: 
Rozruszajmy ręce, rozruszajmy nogi, 
rozruszajmy głowy raz, dwa, trzy. Bis 
 

3. Wyruszamy w podróż do Baśniowej Krainy.  
Wsiadamy do pociągu i ruszamy. Pociąg prowadzą  postacie z bajek.  
Dzieci ustawiają się i tańczą w rytm piosenki „ Jedzie pociąg" R. Rynkowskiego.  
 

4. Wyruszamy w podróż po "Baśniowej Krainie" (Wsiadamy do pociągu i ruszamy). Zatrzymujemy 
się na stacji: „ Baby  Jagi” gdzie klaun Ki-ki razem z Baba Jagą i wszystkimi dziećmi próbują 
wyczarować zawartość magicznej walizki używając do tego czarodziejskiego zaklęcia: 
 
„Czary-mary, czary-mary, czary-mary, (oburącz zakreślamy koła) 
hu, hu, hu. (wyrzut dłońmi do przodu) 
Hokus-pokus, (dwukrotne klaśnięcie w ręce) 



ksz-ksz. (wyrzut dłoni do przodu) 
Abra-kadabra, abra-kadabra, bęc”. (zataczanie kół rękami przed sobą) 
 
BABA JAGA   
Dzień dobry, dzień dobry małe słodkie dzieciaczki. Oj, coś Wy takie chudziutkie. Trzeba będzie 
Was podkarmić! Oto moja słodka, piernikowa chatka ,a ja jestem Baba Jaga i wcale nie jestem 
taka zła, bo postanowiłam dzisiaj uwolnić Jasia i Małgosię, ale pod warunkiem, że wypełnicie 
moje zadanie:  
Zadanie : 
 
Trzeba nakarmić Jasia i Małgosię przed długą drogą do domu.  
( W zabawie bierze udział po dwoje dzieci z każdej grupy. Mają one za zadanie zjeść piernik 
zawieszony na nitce bez pomocy rąk. Wygrywa to dziecko, które pierwsze zje.(nagroda – lizak).  
 
Wspaniale, dzięki Wam Jaś i Małgosia są już wolni. Dziękuję wam za wspólną zabawę i 
zapraszam do dalszej zabawy razem z waszym klaunem  Ki – ki. Do widzenia bawcie się dobrze 
i nie zapomnijcie o mnie. 

 
5.  Saniami dojechaliśmy do pałacu Królowej Śniegu.  

 

KRÓLOWA ŚNIEGU  
Witam Was dzieci. Nie bójcie się. Mam swój wspaniały zamek, niestety nikt nie chce tu ze mną 
zamieszkać, jest w nim lodowato, mroźno i  zimno. Dla rozgrzewki wykonajcie zadanie. W tych 
kopertach są puzzle i z nich macie ułożyć śniegowe gwiazdki.  
(Wybrane dzieci układają obrazki z części – z każdej grupy jedno dziecko) 

Cudowne, cudowne z Was dzieciaki, w przyszłym roku robię bal w moim zamku, już teraz zapraszam 
Was, tylko ciepło się ubierzcie! A teraz zapraszam Was do "gorących" rytmów.  
 

6.  Na konikach dojechaliśmy pod dom Kopciuszka.  
 
KOPCIUSZEK  
Dzień dobry, czy przyjechaliście zabrać mnie na bal? Niestety, zła macocha kazała mi przebrać ziarna 
grochu i zboża. Jeśli mi pomożecie, będę mogła bawić się z Wami. Kolejne dzieci wykonują zadanie, 
czyli wybierają ziarna grochu spośród ziaren ryżu.  
 
Taniec przy muzyce   
Podczas tańca Kopciuszek gubi pantofelek. Wszystkie dzieci szukają go w Sali). Po odnalezieniu 
rozpoczyna się poszukiwanie zaginionej, w między czasie właścicielki. Pantofelek przymierzają 
wybrane trzy dziewczynki z każdej grupy. 

 
7. Konkurs:, Jaka to bajka? - Odpowiedz na pytania:  

Czego dotknęła Śpiąca Królewna?  
Kogo uwięziła Baba Jaga w chatce z piernika?  



O której godzinie Kopciuszek musiał opuścić bal?  
Ile krasnoludków mieszkało z Królewną Śnieżką?  
Jak miał na imię drewniany pajac?  
Co zjadła Królewna Śnieżka?  
Co zgubił Kopciuszek, wybiegając z balu?  
Kto uratował babcię i Czerwonego Kapturka?  
Co się działo, gdy Pinokio kłamał?  
 
Konkurs:, Jaka to bajka? 
Dzieci na podstawie kilku podanych przez nauczycielkę haseł odgadują tytuł bajki.  
Buty, ogon, kapelusz ("Kot w butach")   
Piernik, chatka, baba Jaga ("Ja ś i Małgosia")  
Babcia, wilk, gajowy ("Czerwony Kapturek")  
Matka chrzestna, bal, dynia ("Kopciuszek")  
Wrzeciono, królewicz, zamek ("Śpiąca Królewna")   
Kołyska z orzeszka, kret, jaskółka ("Calineczka").  
 

8. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem „ Bajkowa postać” 
 

9. Zabawy muzyczno – ruchowe przygotowane przez klauna Ki – ki. 
 

10. Zakończenie 
Wszystkim pięknie dziękujemy za wspólną zabawę, 
jutro znów się zobaczymy 
razem zatańczymy. 
raz w prawo, raz w lewo i w przód i w tył 
byś długo pamiętał, żeś z nami był    /x2       

 

      
 



      

      

       


